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175/74 ............................................................................. 242
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- De agradecimento de remessa d" autógrafos de Decreto Legislativo n.0 173/74 242
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aprovada. A promulgação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
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Projeto apresentado:
- Projeto de Lei do Senado n.o 45/74, do Scn. Ne!wn
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........ .......
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Sen. Carvalho PL'lto • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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287
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10. Encerramento ............................................................ 312
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do Presidente da República:
- Restituindo autógrafo de Projeto de Lei S::mcicnado n. 0 24/74 . . . . . . . . . . . . . . . . 313
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Men~agem

3. Fala da Presidência:
- Convocação de sessão conjunta destinada à discussão e aprec1açao do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 35/74 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 313
4. Ordem do dia:
- Projeto de Decreto Legislativo n.0 2-174. Discussão encerrada. Em votação.
Aprovado. A Comissão de Redação .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 313
- Projeto de Decreto Legislativo n.0 3/74. Discussão encerrada. Em votação.
Aprovado. A Comissão de Redação .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . 314
- Projeto de Decreto Legislativo n. 0 4/74. Discussão encerrada. Em votação.
Aprovado. A Comissão de Redação .. .. . .. . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. 314
5. Fala da Presidência:
- Leitura das redações finais das propo~ições aprovadas na ordem do dia.
A publicação ... .. . .. .. .. .. ... .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . . 315
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Apreciação de matérias:
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 2/74. Aprovado ncs termos do Requerin. 0 69/74, do Sen. Vlrgl!lo Távora. A promulgação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 3/74. Aprovado nos termos do Requerin.o 70/74, do Sen. Virgílio Távora. A promulgação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Projeto de Decreto Legislativo 11.0 4/74. Aprovado nos termos do Requeri11. 0 71/74, do Sen. Vlrgflio Távora. A promulgação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ofícios.
- Do Presidente do Tribunal de Contas da União n. 0 S/15/74 . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
- Do l.0 ·Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do
Senado autógrafos do Projeto de Lei da Câmara n, 0 40174 e Projeto de Decreto
Legislativo n. 0 9/74 ... , ... , , ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
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3. Projeto apresentado:
4.
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Projeto de Lei do Senado n. 0 48/74, do Scn. Nelson Carn::iro
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- Requerimento n. 0 65!74, do Ssn. Lourival Baptista. Votação em turno único.
Aprovado. Sera feita a transcrição ~ol!citada .. . . .. .. .. . .. . .. .. . .. . . . . .. . .. .. .. . . . .. 339
- Projeto de Lei do Senado n. 0 64/72. Discussão em segundo turno. Adiada nos
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7. Fala da Presidência:
- convocação de sessão extraordinária com ordem do dia que designa
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3. Oficio:

- N.o 336/74, do Ministro Extraordinário para Assuntos do Gabinete Civil . . . 385
4. Ordem do dia:
- Parecer da comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0 150/74.
Apreciado em sessão secreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
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Restituindo autógrafos de Projetas de Lei sancionados n.0 s 179/74 e 180/74 387

3. Ofícios:
- N.o 653/74, do Governador do Distrito Federal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 387
- N.a 335/74, do Ministro Extmordinl\rio para Assuntos do Gabinete Civil . . 388
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4. Pareceres referentes àS seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n.0 23/71 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
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- Comunicando que o Projeto de Resolução n.O 18/74, encontra-se sobre a
Mesa para recebimento de Emendas .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . 409
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Apreciado em sessão secreta . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . 426
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0 170/74.
Apreciado em sessão secreta . . . . . . .. .. ... . .. . .. .. . . . . .. . . . . . .. . .. . .. . . . .. . .. .. . • . . 426
4. Encerramento . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . .. .. .. .. • 427

XXII
70.~

1 . AbertU1'a

SESSAO, EM 17 DE MAIO DE 1974

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

428
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de
de
de
de
de

Lei
Lei
Lei
Lei
Lei
Lei

da
da
da
da
do
do

Câmara n. 0 33/74 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..
Câmara n. 0 1;74 . .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Câmara n.0 25/74 .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . ..
Câmara n.o 34/74 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
senado n.0 82/73 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .
senado n. 0 129/73 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

423
433
434

436
440
442

Ofício:

- N.0 554/74, do Governado!' do Estado do Espírito santo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
6. Discursos do expediente:
- sen. Italivfo Coelho .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 444
- Sen. Lourival Baptista .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 446
- sen. Franco Montoro
447
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7. Ordem do dia:
- Projeto de Lei da Câmara n,0 18;72. Discussão em turno único. Aprovado
o substitutivo. A Comissão de Redação .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 456
- Projeto de Resolução n. 0 23/71. Discussão em turno único. Encerrada. Em
votação. Aprovado. A Comissão de Redaçáo .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . 457
8. Discursos após a ordem do dia:
, 9.

Sen. Lulz Cavalcante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sen. Jarbas Passarinho .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. . .. . .. .. .
Sen. Dinarte Mariz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sen. Antônio Carlos .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .
Encerramento
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457
458

462
463
466

71.A SESSAO, EM 20 DE MAIO DE 1974

1. Abertura
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2. Ofícios do l. 0 -Secretnrio da Câmara dos Deputados:
- Enviando à revls!io do Senado autógrafos dos Projetas de Lei da Câmara.

n,0s 42/74 e 43/74
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468
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XXIII
3. Pareceres referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Decreto Legislativo n.• 7174 . . .. .. .. . . . . .. .. . . . . . . .. .. . . .. .. . . . 473
- Projeto de Le! do Senado n.• 36174 . .. . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 482
484
- Projeto de Lei da Câmara n.• 108/73
485
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 39!74
•••••••••••• o o o ••••• o •••• o ••••••• o •••••
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4.

Projeto apresentado:

- Projeto de Lei do Senado n. 0 51/74, do Sen. Nelson Carneiro . . . . . . . . . . . . . . 486
5. Requerimento apresentado:

- N.0 74!74, dos senadores Lourival Baptista e outros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Discurso do expediente:
- Sen. Lourival Baptista

6.

o ••• o '

•••••••• o •••• o •••••••••• o •••••••• o ••••••••• o
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493

Ordem do dia:
- Projeto de Lei do Senado n.0 30/72. Votação em turno. Retirado por falta
de quorum ..................................................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
7.

8.
-

Discursos após a ordem do dia:
Sen. José Lindoso .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. .. . . . . .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .
Sen. Adalberto Sena (como Líder) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .
Sen. Ruy Carneiro .. . . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. ..
Sen. Antônio Carlos Cem nome da Mesa) .. . .. .. ... .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. ..

9 . Fala da Presidência:
- Comunicando arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n.0 23/71 . . . . .
- Comunicando término de prazo para apresentação de emendas ao Projeto
de Resolução n.0 18/74 . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. . . . .. . . . .. . . . . .. .
- convocação de sessão conjunta destinada a apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n.• 36/74 .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. • .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .
1(1. Encerramento . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .

496
497

508
511
511
511
511
512

7z.a SESSAO, EM 21 DE MAIO DE 1974
1.

Abertura . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . 513

2. Requerimento apresentado:
- N.0 75/74, do Sen. Franco MOntoro . .. . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . .. . . . .. . . . .. . .. . .. . 513
3.
-

Discursos do expediente:
Sen. Nelson Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
sen. Ruy carneiro .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 519
521
Sen. Franco Montoro
O O
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4. Ordem do dia:
- Projet.o de Lei do Senado n.• 30/72. Votação em primeiro turno. Aprovado.
Ao arquivo ................................................ ; .. ·..................... 537
- Projeto de Lei do senado n.• 13/74. Votação em primeiro turno. Rejeitado.
Seril arquivado . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. . .. . . 540
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XXIV
- Projeto de Lei do Senado n.• 40/72. Discussão em primeiro turno. Encerrada. Voltará às comissões competentes .. . .. . .. . . .. .. . . ... .. . . .. .. . . . .. .. . .. .. .. . . . 541
- Projeto de Lei do senado n.• 109;73. Discussão em primeiro turno. Encerrada. Aprovado o substitutivo. A Comissão de Redução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
5. Discursos após a ordem do dia:
- Sen. José Llndoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546
- Sen. Vasconcelos Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . • . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . 582
6. Encerramento
585
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73.3 SESSÃO, EM 22 DE MAIO DE 1974

1. Abertura . . .
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587

2. Mensagens do Presidente da República:
- N.0 182/74, submetendo ao Senado nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 587
- N.0 183/74, de· agradecimento de remessa de autógrafos de Decreto legislativo 589
- N.0 184/74, de agradecimento de comunicação referente à escolha de nomes
lndicados para cargos cujo provimento depende de prévia autorização do Senado
Federal .. .. .. .. .. ... .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . .. .. . 589
3. Ofícios do 1.0 -Secretário da Câmara dos Deputados:
- Submetendo à revisão do Senado autógrafo do Projeto de Lei da Câmara
n.• 44!74 . .. .. .. .. .. . . . .. .. . .. . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . .. .. .. .. 589
- Comunicando a sanção e enviando autógrafo do Projeto de Lei da Câmara
n.• 19/74 .. . .. . . .. . . . .. . . .. . .. .... .. . . .. . .. .. . .. . . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . 592
4. Pareceres referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Resolução n.• 23174 .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. 592
- Projeto de Resolução n.• 17/74 .. .. .. .. . .. . .. .. .... .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 593
- Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.• 18174 . . . . . . . . . . . . 593
5. Fala da Presidência:
- Comunicando prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Lei da
Câmara n.• 44, !Ido no eJCpedlente .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. ... .. . . .. . .. .. .. .. . .. .. 594
- Recebimento do Oficio s-18/74, do Governador do Estado de Pernambuco 594
- Arquivamento do Projeto de Lei do Senado n.O 82173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594
6.
-

Discursos do EJCpedlente:
Sen. Nelson carneiro .. .. .. .. . .. .. . .. . . . .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. ..
Sen. Danton Jobim ...................................................... , .. .
Sen. Franco Montoro . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . .. . .. . . . .. .. .. . . .
sen, Milton Cabral .... .. .. .. .. .. . .. . . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. ..

594
595
599
600

7. Projeto apresentado:
- Projeto de Lei do Senado n.• 52/74, do sen. Vasconcelos Torres . . . . . . . . . . . . 604
8. Requerimentos apresentados:
- N.0 76/74, do Sen. V~.sconcelos Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GOG
- N. 0 77;74, do Sen. VIrgílio Távom . .. . .. . .. . . . . .. .. . .. . .. .. . .. . ..... .. .. . .. 606
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XXV
9. Ordem do dia:
- Projeto de Lei da Câmara n.0 31/74. Discussão em turno único. Encerrada.
Em votação. Aprovado, A sanção , ..... , . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . . . .. . 606
- Projeto de Lei da Câmara n.o 34/74. Discussão em turno único. Encerrada.
Em votação o substitutivo. Aprovado. Prejudicado o projeto. A Comissão de
Redação ............................................................................ 609
- Requerimento n,0 77/74, do sen. Vi.J:gfiio Távora, de urgência para o Projeto
de Lei da Câmara n,o 34/74. Aprovado . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 609
- Substitutivo do senado ao Projeto de Lei da Câmara n.o 34/74. Discussão
em turno suplementar. Encerrada. Aprovado. A Câmara dos Deputados . . . . . . . . 611
10. Discursos após a ordem do dia:
- Sen. Vasconcelos Torres , ......... , , ....... , , .... , ... , . , .... , , ...... , , . . . . . . 611
- Sen. Amaral Peixoto ... , , , . , . , .... , , ... , , .. , ............... , , . , .... , . , .... , 618
- Sen, Antônio Carlos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 620
- Sen, Adalberto Sena , , , . , , . , . , , , , , , , , . , , . , .. , , , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
11. Fala da Presidência:
- Convocação de sessão extraordinária com ordem do di1 que designa
623
12. Encerramento ... , . , ...................................................... 623
74." SESSAO (EXTRAORDINARIA), EI\I 2:?. PE MAIO DE 197-1
1.

Abertw·a .... , .......... , ...... , , ........... , ... , ..... , , ..........,.. .. .. . .. G24

Fala da Presidência:
- Arquivamento do Projeto de Lei dn Câmara n.• 38/74 , . , ..... , . , .. , , , . , . , . , . 624
2.

3.

Ordem do dia:

- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.• 166/74.
Apreciado em sessão secreta . , ... , ...... , ... , ......... , ... , .... , ...... , , . , . . . . . . . 624
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores wbre a Mensagem n. 0 178/74.
Apreciado em sessão secreta .................. , ................... , , .... , , . .. . .. . . . 624
4. Fala da Presidência:
- Convocação de sessão conjunta destinada à apreciação do Projeto de Decreto
Legislativo n.0 36/74 . , , ...... , , ......... , ......... , . , ...... , , , , ..... , ...... , . , .. , , . 625
5. Enaerramento . , . , .. , ... , , ... , , . , . , ... , . , , , , .. , .... , , , . , .. , . , ........ , . , . . . 625
75.• SESSAO,
1.

Abertura.

E~I

23 DE MAIO DE 1971
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Pareceres referentes às seguintes matrias:
- Projeto de Lei do Senado n.0 20/74, do Sen. Nelson Carneiro
- Projeto de Lei do Senado n, 0 37/74, do Sen. Nelson Carneiro ............ , .
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 35/74 .. , . , .................... , ..... , . , . , . . .
- Projeto de Loei do Senado n.O 136173, do Sen. Nelson Carneiro ...... , . , . , . . .
- Ofício S/01174. do Presidente do Supremo Tribunal Federal .. , . , ..... , . . . . .
- Ofício S/03/74, do Presidente do Supremo Tribunal Federal ...... , . . . . . . . . . .

626

2.

626
627
628
630
633
634

- Ofício S/13/74, do Presidente do Supremo Tribunal Federal . . . . . . . . . . . . . . . 635

XXVI
- Oflclo S/17!74, do Governador da Estado do Espírita Santo . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
- Projeto de Lei do S·onado n.0 109/ do Scn. Paulo Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 637
3.

Rcqu~rimentos

apresentados:

638
- N. 78/74, do Sen. Neleon Carnell·o
- N. 0 79/74, doE Scns. Joeé Lindo~o c Milton Cabral .......................... . 638
0
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Discursos do expediente:
- Sen. Petrônio Partella ..................................................... . 633
- :::en. Milton Cabral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
4.

- Sen. Wilson Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642
- Scn. Franco Uontoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647
- Sen. José Lindoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
5. Ordem do dia:
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 32!74. Disct:,são em turno único. Encerrada.
Em votação. Aprovado. A. sanção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655

- Projeto de Lei da Câmara n.0 36/74. Discussão em turno único. Encerrada.
Em votação. Aprovado. À sanção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
656
6.

Discurws após a ordem do dia:

- Sen. Amaral Peixoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657
- Sen. Benjamim Farah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658
- Sen. Lenoir Vargas ............................................. , . . . . . . . . . . . . 660
- Sen. Nelson Carneiro ........................................... , . . . . . . . . . . . . 667
- Sen. Vasconcelos Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 668
- Sen. Antônio Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676
7. Encerra.nlBnto
682
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7G.' SESSAO, EM 24 DE MAIO DE 1974

1.

Abertura
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Requerimentos nprosen ta dos:
- N. 0 80/74, do S:n. Petrônio Portclln
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- N. 81/74, do Scn. Benjamin Farah e outros. Aprovado
0
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683
683

3. Fala da Pl'·Csidência:

- Associando-se em nome da M~ra i:s homenagens de pesru· pl'cstrtdas pala S2nado ao General-de-Exército Vicente de Paulo Da!e Coutinho, falecido pela madrugada . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . .. . .. . .. .. . 684
4. Encerramento
684
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77.• SESSAO, EM 2'; DE MAIO DE 1974

1. Abertura
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685

2. Mensagens do Presidente da Rcp(:bllca:
- Submetendo uo Senado Federal u escolha de ncme indicado para cargo cujo
provimento depende de sua prévia aquiescência . . . . . .

685

XXVII
- Restituindo autógrafos de projetas de lei

~tu:cionados

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687

- De agradecimento de comunicação referente à escolha de nome indicado para
cargo cujo provimento depende de prévia autorização do Senado Federal . . . . . . . . 687
3. Ofício do 1.0 -Secretárlo da Câmara de s Deputados:
- Enviando à revisão do Senado, P.utógrafos dos seguintes Projetas de Lei da
Câmara n. 0 s 45/74 a 47174 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 687
4.

Pareceres referentes às se(luintes matérias:
604

-

Projeto de Lei do Senado n.o 4/70, do Exm. 0 Sen. Júlio Leite

-

Projeto de Lei do Senado n.O 61/73, do Se:1. Vasconcelos Torres . . . . . . . . . . . . 695

-

Projeto de Lei do Senado n. 0 28174, elo SC!l, Nelwn Carneiro . . . . . . . . . . . . . . 698

- Projeto de Lei do Senado n. 0 22/74, elo Sen. Nelson Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . 690
- Projeto de Decreto Legislativo n. 0 8/4 .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. . . 700
-

Projeto de Decreto Legisla tive n.0 9/74 . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . . . .. . .. . .. .. . . 703
706
Ofício S/2174, do Presidente do Supremo Tribuna! Federal

5. Requerimento apresentado:
-

N,0 82174, do Sen. Benjamin Farah c outrc5 . . .. . .. . . . . . .. . . .. . . . .. .. . . . . . . . 707

6. Fala da Presidência:
- ComWlicando prazo para recebimento de Emendas dos Projetas de Lei da
Câmara n. 0 46 e 47/74, lidos nc expediente .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 707
- Comunicando recebimento do Oficio S/19/74, do Governador do Dist!'ito
Federal • . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . .. . .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . .. . .. . .. . 707
- Comunicando recebimento de expediente do Governadrr do Estado do Espirita Santo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 707
- Comunicando a republicação do texto da Resolução n. 0 63/74. por ter saído
com incorreções .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. .. . . . .. .. . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . 707
- Comunicando arquivamentc do

Pro,i~to

de Lei do Senado n. 0 37 !74 . . . . . . . . . . 708
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- Sen. Ruy Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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- Sen. Adalberto Sena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sen. Lourival Baptista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713.
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716

9. C!'dem do dia:
- Requerimento n, 0 75/74. Votação em turno único. Aprcvndo . . . . . . . . . . . . . . . . . 716
- Projeto de Resolução n. 0 19/74. Discussão em tu!'llo único. Encerrada. Em
votação. Aprovado. À Comis~ão de Redaçi'io .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . . . . . . .. .. .. . . . .. .. . 716
- Projeto de Lei do Senado n. 0 23174. Discussão em primeiro tumo. Encerrada.
Em votução. Rejeltadc. Scrú arquivado . . . . . . . .. .. .. .. . . .. . .. .. . . . . .. .. . .. . . . . .. . .. 717
10. Apreciação de requerimento:
-

N, 0 82174, do Sen. Benjamim Farah c outros, lido no

expcdlenl~.

Aprcv.1d0 . . 71'1
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11. Fala da PJ·es!dência:
- Determinando a realização de sessão especial no próximo dia 2D conforme
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- N. 0 81174, do 88:1. Milton Cabral .....
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Fala da Presidência:
- Comunicando arquivamento do Projeto de Lei do Senado 11.0 20174, dO Sen.
Nelson Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721
3.

4. Discursos do expediente:
- Sen. Lcurival Baptista ................................................... , . . 721
- Scn. Nelson Cameiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723
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5. Projeto apresentado:
- Projeto de Lei do Senado n. 0 53!74, do Sen. Franco Montare . . . . . . . . . . . . . . . 730
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Pronunciamento:
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7. Requerimento apresentado:
3.

N. 0 87/74, do Sen. Wilson Gonçalves c outros
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- Requerimento 11. 0 73/74, do Sen. N~lsoa Carneiro. Votação em tumo único.
Aprovado. O Projeto de Lei do Senado n. 0 17/74 será arquivado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741
- Projeto de Lei da Câmara n.O 16/74. Discussão em turno único, Encerrada.
Em votação. Aprovado, A sanção .........
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N. 0 86/74, do Sen. Eurico P.CZ3nde. Aprovado. Concedida a
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11. Discursos após a ordem do dia:
- Sen. Fausto Castelo-Branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743
- Sen. Antônio Carlos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745
- Sen. Vasconcelos Torres .................................................. , . 747
- Sen. Nelson Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750
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12. Fala da Presidt!ncia:
- Lembrando sessão especial destinada a reverenciar a memória do Generalde-Exército Vicente de Paulo Dale Coutinho . .. . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . .. . .. .. . .. . 753
13. Encerramento .. . . .. . .. . .. . . . . . .. .. .. .. . . . . .. .. . .. . . . .. . . . . . . .. . .. .. . .. . . . 753
79.• SESSÃO (ESPECIAL), EM 29 DE MAIO DE 1974
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Oradores:
Sen. Benjamin Farah (em nome do MDB) . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. ..
Sen. Guido Mondin (em nome da ARENA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sen. Paulo Torres (em nome da Mesa) .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. ..
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Sa.• SESSAO, EM 30 DE 1\IAW DE 1974

1. Abertura

762

2. Mensagens do Presidente da República:
- N.0 189/74, de agradecimento de remessa de autógrafo de Decreto Legislativo
n.• 43/74 .. . .... . . . . . . . .. . .. .. . .. .. .. .. . . . .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . . .. .. . . . . . . . . . . .. 762
- N.• 190174, de agradecimento de comunicação referente a escolha de nomes
indicados para cargos cujo provimento depende de prévia autorização do senado
Federal . . . .. . . . .. .. . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .... . . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. . .. . . . .. . . .. 762
- N. 0 191/74, submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha de nome
indicado para cargo cu·jo provimento depende de sua prévia aquiesctmcia
762
3. Ofício do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados:
- N.0 143/74, comunicando a sanção e enviando autógrafo do Projeto de Lei
da Câmara n.0 15172 . . .. .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . . 764
- Encaminhando à revisão do senado autógrafos dos seguintes Projetas: substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do senado n.• 18/74; Projetas de Lei da
Câmara n.•s 48 /74, 49/74, 50/74 e 51/74 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . 764
1

4.
-

Pareceres referentes às seguintes matérias:
Projeto de Resolução n. 0 18/74 . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .
Projeto de Lei da Câmara n.• 35/71 . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
Projeto de Lei do senado n.• 148/73 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. ..
Ofício S/n.• 14/74, da Fundação das Pioneiras Sociais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Projeto de Resolução n.0 19/74 . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .

774
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776
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5. Fala da Presidência:
- Comunicando prazo para recebimento de emendas ao Projeto de Lei da
Câmara 11/.0 49/74 . . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 78(}
- Convocação de sessão conjunta destinada à leitura da Mensagem n.• 44/74 780
6.
-

Projetas apresentados:
Projeto de Lei do Senado n.• 54/74, do sen. Paulo Torres . . . . . . . . . . . . . . . 780
Projeto de Lei do Senado n.• 55!74, do sen. Benjrunin Farah . . . . . . . . . . . . . . 783
Projeto de Lei do senado n.• 56/74, do Scn. Franco Montoro ........ , . . . . . 791

XXX
7. Fala da Presidência:
- Comunicando que os projetos lidos serão publicados c encaminhados às
comissões competentes . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. .... . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . .. .. .. .. 792
8. Requerimento apresentado:
- N.o 88/74, do Sen. Lourival Baptista e outros . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 793
9.
-

Discursos do expediente:
Sen. Jessé Freire . .. .. . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . .. . .. .. .. . . . . . .. . .. 793
Sen. Danton Job!J ~ . . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . .. . .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. . . . .. . . .. . .. 801
Sen. Franco Mont• >ro . . . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 806

10. Ordem do dia:
- Requerimento n.0 76/74. Votação em turno único. Aprovado. Será feita a
transcrição solicitada . . . . . . . . .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . .. .. .. .. . .. . 807
- Projeto de Lei da Câmara n.0 35/74. Discussão em turno único. Encerrada.
Em votação. Aprovado com emendas. A Comissão de Redação . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 808
11. Discursos após a ordem do dia:
-
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Sen.
Sen.
Sen.
Sen.

Lourival Baptista . ,.. .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . ..
Fausto Castelo-Branco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nelson Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luiz Cavalcante
Franco Montoro . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . .. . ..
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12 . Fala da Presidência :
- Leitura de redação final de emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n.0 35/74 .. . . .. .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. .. . . .. .. 818
13. Requerimento apresentado:
- N.0 89!74, do sen. Virgüio Távora. Aprovado . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 819
14. Apreciação de matéria:
- Redação final de emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 35/74.
Discussão encerrada. Em votação. Aprovada. A Câmara dos Deputados • . . . . . . . . . 820
15. Encerramento
820
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2. Pareceres referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei do senado n.0 24/74 . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. 821
- Projeto de Lei do Senado n.0 34/74 . .. .. .. .. . .. .. .. .. .... . .. .. .. .. .. .. . .. .. 824
3. Requerimento apresentado:
- N. 0 90/74, do sen. Jessé Freire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827
4. Fala da Presidência:
- Convocação de sessilo

c~njunta

destinada

n leitura

da Mensagem n,0 45/74 827
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5. Dlscuxsos do expediente:
- Sen. Antônio Fernandes
- Sen. Franco Montoro . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . .. .. .. .. . ..
- Sen. Jarbas Passarinho .. .. . .. . . . . .. . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . . .. . .. . .. .. ..
6. Fala da Presidência:
- Prestando esclarecimentos à sugestão formulada pelo Senador Jarbas Passarinho .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . . .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. ..... . . . .. . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . . ..
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7. Ordem do dia:
- Projeto de Resolução n.0 23/71. Discussão em turno único. Encerrada.
Redação final. Aprovada. A promulgação . .. .. .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. 846
- Projeto de Resolução n. 0 17/74. Discussão em turno único. Redação final
encerrada. Aprovada. A promulgação .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 846
8. Apreciação de matéria:
- Requerimento n,0 90/74. Aprovado. Concedida a licença solicitada . . . . . . . . 847
9. Encerramento . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. 848
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pelo falecimento de Wilson Roriz. 738
- Emitindo parecer sobr·e o Requerimento n.o 86/74. 742

ATA DA 52.a SESSÃO, EM 2 DE MAIO DE 1974
4.a Sessão Legislativa Ordinária, da 7.a Legislatura
PRESID1:NCIA DO SR. PAULO TORRES

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Britto -José Lindoso - 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 Ruy Carneiro - Wilson Campos - Antônio Fernandes - Heitor Dias Ruy Santos - Carlos L!ndenberg - Paulo Torres - Benjamim Farah
- Danton Jobim - Gustavo Capanema - Carvalho Pinto - Emival
Caiad·o- Fernando Corrêa- Mattos Leão -Antônio Carlos - Lenoir
Vargas - Guido Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESJDENTE (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
DO SR. 1.0 -SECRETARIO DA CAMARA
DOS DEP.UTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes Projetas:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.o 5, de 1974

(N. 0 143-B/74 na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Senhor Presidente da. República. a. ausentar-se do Pais,
no decorrer do próximo mês de maio de 1974, a fim de visitar a República
da Bolívia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica o Excelentíssimo Senhor Presidente da República autorizado
a ausentar-se do País, no decorrer do próximo mês de maio de 1974, a fim de
•vis! tar a República da Bolívia.
Art. 2. 0 Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

•

MENSAGEM N. 0 176, DE 1974

(Do Poder Executivo)
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Convidou-me Sua Excelência o Senhor General Hugo Banzer Suarei!:, Presidente da República da Bolivla, para uma visita oficial àquele País amigo.
•

I,
-2No indeclinável dever de aceitar o nobre e honroso convite, venho, em cumprimento ao que preceituam os artigo 44, item III, e 80, da Constituição, solicitar
ao Congresso Nacional a necessária·· autorização para ausentar-me do Pais, por
algumas horas, em dia a ser determinado, no decurso do mês de maio do corrente ano ..
Brasília, 25 de abril de 1974. - Ernesto Geisel.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.0 6, de 1974
(N. 0 144-B/74 na Câmara dos Deputados)
Autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do Pais, no
decorrer do próximo mês de maio de 1974, a fim de visitar a República
do Paraguai.
e Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica o Excel-entissimo Senhor Pr·esidente da República autorizado a
ausentar-se do Pais. no decorrer do próximo mês de maio de 1974, a fim de
visitar a República do Paraguai.
Art. 2.0 rEste Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
MENSAIGEM N,0 177, DE 1974
(Do Poder Executivo)
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Convidou-me o Presidente Alfredo Stroessner, Presidente da República do
Paraguai, para um encontro na "Ponte da Amizade" que liga as Cidades de Foz
de l:guaçu e Puerto Pr·estdent.e Stroessner, a realizar-se no decurso do mês de
maio do corrente ano.
Na oportunidade serão examinados temas de interesse das relações entre
os dois Países.
No indeclinável dever de aceitar o nobre e honroso convite, venho, em
cumprimento ao que preceituam os artigos 44, inciso III, e 80, da Constituição,
solicitar ao Congresso Nacional a necessária autorização para ausentar-me do
País, por algumas horas, no dia do encontro.
Brasília, 25 de abril de 1974. -Ernesto Geisel.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores.)

PARECER
PA.RIECER N.0 122, DE 1974
Da Comissio de cc.nstituição e Justiça sabre consulta da Presidência
do Senado a respeito de realização de Sessão Extraordinária do Senado
simultaneamente com Reunião do Congresso Nacional.
Relator: Sr. Accioly Filho
1. As discussões e deliberações no Congresso Nacional, em regra, sâo realizadas em cada uma das Casas separadamente. Reunem-se isoladamente e
deliberam pelo voto de seus respectivos integrantes (art. 31 da Constituição).
Há casos em que a deliberação do Congresso se exaure com o pronunciamento
de uma das Casas, pois só uma delas é competente para a matéria (Constituição,
urt. 40, n.os I e II, art. 42, a VII). Na maioria dos casos no entanto a competência e de ambas as Câmaras, e uma faz o papel de revisora da outra.
2. Prevê, porém, a Constituição hipótese em que a dellberação sobre certa
matéria é tomada com as duas Casas reunidas em Sessão Conjunta do Con-
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-3gresso Nacional (art. 20, § 3.0 ) O texto constitucional usa exatamente da expressão "Sessão Conjunta", para dizer que a Reunião é de uma Casa junto com
a de outra. Não se trata de Sessão Conjunta de Senadores e Deputados, em que
o órgão que funciona - o Congresso Nacional - seja composto de Senadores e
Deputados. Se-lo-á em última análise, como conseqüência de que as duas Câmaras se compõem de Senadores e Deputados, mas a Sessão Conjunta é a reunião do S·anado e da Câmara.
ll: o que está escrito no art. 29, § 3.0 , da Constituição, que define o que seja
Sessão Conjunta: " ... reunlr-se-ão, em Sessão Conjunta, funcionando como
Mesa a do Senado Federal, este e a Câmara dos Deputados ... " Isto é, a Sessão
Conjunta do Congresso é a Reuniã::> do Senado e da Câmn.!a.
3. É evidente que, se reunido estiver o Congresso Nacional, em Sessão Conjunta, nenhuma das Câmaras que o compõem pode estar funcionando isoladamente, porque só pode estar em Reunião num local.
4. Bem por isso, o Regimento Interno é omisso quanto à proibição de realizar-se a Sessão Extraordinária do Senado quando reunido estiver o Congresso,
só o fazendo a respeito das Sessões Ordinárias. É que estas têm início em hora
pré-fixada no Regimento (art. 180) e, determinando-se que elas não se reali21em
quando estiver funcionando o Congresso Nacional em Sessão Conjunta, !mpli1citamente se proibe que as Sessões Extraordinárias sejam convocadas por ocasião
dessas Sessões Conjuntas.
Seria inadmissível que a proibição não vigorasse também para as Sessões
Extraordinárias, quando o seu fundamento é a impossibilidade de estar reunido
o Senado, ao mesmo tempo em dois locais. Ou o Senado está funcionando Isoladamente ou o está em Reunião Conjunta com a Câmara, pois não lhe é possível estar, ao mesmo tempo, em Sessão isolada e em Sessão do Congresso Nacional.
Opino, por isso, face à consulta, ser vedada a realização de Sessão O!rdinária
ou Extraordinária do Senado, quando este se encontra em Sessão Conjunta do
Congresso Nacional.

Sala das Reuniões, 25 de abril de 1974. - Daniel Krieger, Presidente - Accioly Filho, Relator - Wilson Gonçalves - Italívio Coelho - Helvídio Nunes Gustavo Capanema - Carlos Lindenberg.
Publicado no DCN (S·essão IIl de 3-5-74.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os Projetas de Decreto Legislativo
u. 0 s 5 e 6., de 1974, lidos no Expediente serão remetidos às Comissões· de Constituição e Justiça e de Relações Exteriores, devendo ser apreciados após a Ordem
do Dia, de acordo com a alínea "a", do inciso II, do art. 391, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
como líder.
O SR. DANTON JOBIM (Guanabara) (Como Líder, pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Os jornais estão noticiando uma série de entendimentos entre a Liderança
da ARENA na Câmara dos Deputados e a Liderança da Oposição naquela casa
do Legislativo. É, reaLmente, notícia muito auspiciosa, que nos dá ciência de que
já existem canais de comunicação, pelos quais os dois Partidos que dividem
entre si a opinião política do País discutem, debatem, examinam, analisam os
problemas que estão afetos ao Congresso Nacional.
Sem que se verificasse o degelo, sem que houvesse essa permeabilização da
parte da Liderança da Maioria, seria, evidentemente, muito difícil criar-se uma
atmosfera fecunda de colaboraçã·o legítima entre os dois Partidos. Colaboração,
digo eu, porque ela pode ser perfeitamente legitima entre Oposição e Governo,
através de seus Representantes no Congresso, desde que se t.rate de problemas
que interessem a toda a comunidade brasileira, ao futuro das nossas institul~ões, no estabelecimento do consenso palavra que se acha muito na mod·a
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-4- em torno dos pontos basilares do regime, que deve emergir, neste País, da
longa experiência que estamos sofrendo.
Ontem, soubemos que houve conversas prolongadas entre os Líderes Laerte
Vieira, do MDB, e Célia Borja, da ARENA, sobre os textos eleitorais que vão ser
submetidos ao Congresso. Algumas reivindicações da Oposição teriam sido aceitas, não apenas, evidentemente, pelo Presidente do Partido governista e seu Líder
no Senado, mas, também, pela Liderança da Câmara e, o que é mais importante,
pela própria Executiva da ARENA.
Um assunto que me chamou a atenção, em particular, é o que se acha abundantemente tratado nos jornais de ontem, quando fomos surpreendid,os por
uma manchete de um jornal de Brasília, na qual se assegurava que nada menos
de 75 Deputados do Partido majoritário, em exercício do mandato foram eleitos
pelos votos em branco nas últimos eleições, o que seria, realmente, alarmante.
Não respondemos, evidentemente, pelo cálculo. Não dispúnhamos, quando
preparamos as notas para este pronunciamento, de elementos fidedignos que
nos pudessem orientar na matéria. Entretanto, a crer neste cálculo, isto quer
dizer que esses representantes da ARENA não teriam sidos eleitos por ninguém.
o eleitor que vota em branco, Sr. Presidente, não está votando em nenhum
Partido, em nenhum candidato. Foi às urnas, apenas, para cumprir uma obrigação legal, uma determinação da Lei Eleitoral, um dispositivo de lei, compulsório,
que não pode ser desobedecido impunemente, pois há penalidades para o seu
descumprimento; ou, então, numa outra hipótese, compareceu ao pleito para
marcar posição protestatória, contra as próprias instituições, contra o sistema
el-eitoral ou politico vigentes. Finalmente, o que ele queria tornar patente era
o· seu completo desacordo com o jogo eleitoral estabelecido. Na realidade, entretanto, trata-se de uma abstenção. Por isso é que o MDB, pela sua Executiva,
procurou, na s·egunda-feira o Presidente da ARENA e Líder do Governo no Senaào, o nos~o eminente colega Petrônio Portella. Tinhamos uma reivindicação
legítima: que no projeto eleitoral, em trânsito pela Câmara, se corrigissem alguns
dispositivos que afetam o interesse da representação minoritária, e que se modificass·e o cálculo do quociente eleitoral, dele excluindo os votos em branco,
que não chegam a ser propriamente votos, e merecem a classificação de sufrágios fantasmas, uma vez que não sufragam nenhum candidato e nenhum Partido. A revisão do critério para a formação do quociente eleitoral, foi, cl.esde logo,
vetada pela Comissão Executiva da ARENA, graças à tenaz oposição - afirma o
Jornal ele Brasília - do Líder Célia Borja, da ARENA c-arioca.
Ninguém poderá negar, Sr. Presidente, que o assunto se acha intimamente
ligado à questão da legitimi-dade da representação. Quando tanto se fala em prestigiar o P·:Jder Legislativo, como se poderia compreender que um grande número
de Cadeiras na Câmara dos Deputados fosse preenchido por sufrágios praticacamente inexistentes - inexistentes porque não traduzem a opção do eleitor
entre os Partidos e candidatos em contenda, em competição?
O Sr. José Lindoso - V. Ex." me permite um aparte?
O SR. DANTON JOBIM- Com muito prazer.
O Sr. José Lindoso - V. Ex." considera, no decorrer do seu discurso, enfocando o problema do voto em branco em função da determinação do quociente
deHoral, como se o voto em branco fosse inexistente. V. Ex." há de comir que, neste terreno teremos que fazer um raciocínio de ordem jurídica, e o voto em branco
não é um voto inexistente, porque aí, nesse caso, V. Ex." teria a maior dificuldade em fazer a distinção entre o voto nulo e o voto em branco. O voto nulo, sim,
este é inexistente, este não produz nenhum efeito, nenhuma conseqüência, mas
o voto em branco foi uma manifestação de vontade, um comparecimento, mas
que não se efet!vou, em torno de nenhuma das legendas, por não satisfazer ao
eleitor. Dentro do principio majoritário e do mecanismo do nosso sistema, é
lícito e legitimo que .ele vá influir no quociente eleitoral. V. Ex." pode, realmente,
dieer que nf\0 há conveniência para o MDB, e, nesse caso, eu acharia que V. Ex.n
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-5estaria defendendo uma tese de estrito interesse do seu Partido. Mas, dizer que
o voto em branco é inexistente é uma heresia jurídica. O voto em branco existe:
existe para efeitos jurídicos e existe também como manifestação política. Era
este o aparte que queria d.ar a V. Ex.a
O SR. DANTON JOBIM - O voto em branco existe materialmente. Quer
dizer, traduzido num pedaço de papel, numa cédula que o eleitor deposita
!nas urnas, mas é como se ele, nas urnas, nada tivesse depositado. Voto é, antes
de tudo, opção. Subjetivamente, o voto é opção que o eleitor exerce entre Partidos e candidatos. Se essa opção não é exercida, o voto deixa, subjetivamente, de existir. Evidentemente, por certos artifícios, pode-se até computar
os votos em branco como s·e fossem votos realmente dados a alguém, a exemplo
do que se faz aqui.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me permite mais um aparte?
O SR. DANTON JOBIM - Estou respondendo, apenas, ao primeiro aparte
de V. Ex.a, mas tenho o máximo prazer em ouvi-lo n()vamente.
O Sr. José Lindoso - Considero que a matéria comporta um raciocín!o
político e um raciocínio jurídico simultaneamente. Não me conformo, absolutamente, quando v. Ex.a, fugindo, por conveniência de tes.e partidária, está a
desconhecer os efeitos jurídicos do voto em branco. O voto em branco produz
~feitos em qualquer assembléia, inclusive na determinação d·o quorum. De forma que, quando V. Ex.a vai buscar, por exemplo, no s.enado ou no Congresso
Nacional, a determinação de um quorum especializado, e se comparece com uma
percentagem de voto em branco, V. Ex.=- está considerando aquela manifestação de voto em branco com efeitos jurídicos na determinação do quorum. Nas
assembléia, nas manifestações das urnas eleitorais o voto em branco é uma
manifestação de vontade: a vontade de não concordar com os candidatos apresentados, É um resíduo do invididualismo que persiste em qualquer sociedade, e
é o respeito à manifestação da vontade negativa ...
O SR. DANTON JOBIM - Da vontade de não votar!
O Sr. José Lindoso - . . . da vontade de não querer votar, neste ou naquele
candidato, mas não se pode desconhecer que vai oferecer efeite>.:; jurídic·os na
determinação do quociente eleitoral. Isso é uma d·eterminante, d.o mecanismo
jurídico-constitucional e para efeito do funcionamento das Democracias. Não
é um "artifício", como diz V. Ex.a, porque em dir·eito não usamos "artifícios".
Por vezes, usamos ficções para determinar. . .
·
O SR. DANTON JOBIM - Trocarei a expressão "artifício".
O Sr. José Lindoso - Mas a terminologia é exigente, no caso. Ficções jurídicas, por vezes, são adotadas na construção da sistemática jurídica, nas não
"artifício". E, no caso, não há artifício; há uma manifestação expressa do eleitor de não concordar com as duas chagas postulantes. Mas, exatamente po·rque
compareceu, ele vai determinar - o seu comparecimento é válido e o seu voto
aí vai ter um reflexo positivo, - vai determinar, então, o quo·ciente el.eitoral.
O SR. DANTON JOBIM- Quer dizer que V. Ex.a acha que o qucciente eleitoral deve ser determinado pura e simplesmente pelo comparecimento dos eleitores, independentemente da vontade expressa?
O Sr. José Lindoso- Não! Pura e simplesmente, não! Aparteio V. Ex."', para
esclarecer que cs vot;:;.; nulus não entram na computação do quociente eleitoral.
Então, não é pura e simplesmente.
O Sr. Benjamim Farah - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. DANTON JOBIM - Vou dar o aparte ao meu prezado e Ilustre companheiro, Senador B·enjamlm Farah. Depois, voltarei ao assunto que V. EX.a
levantou.
O Sr. Benjamim Farah - o nobre Senador José Lindoso trouxe o melhor
argumento a V. Ex.": ao Invés de contestar V. Ex.'", ajudou o seu argumento.
·
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-6vontade do eleitor? É votar em quem? Na ARENA ou no MDB? A vontade do
eleitor é não votar em ninguém, no caso. Ora, a Lei está computando esse voto.
O que V. Ex."' está fazendo, com muita propriedade, com muita elegí.ncia, é dar
conteúdo jurídico à vontade popular. Se o povo não quer votar e comparece às
urnas para cumprir, simplesmente, um dever cívico, mas não tem simpatia
pelos candidatos de nenhum Partido, não podemos fazer com que a Lei traduza
realmente a vontade do eleitor. Estou de acordo com V. Ex.o. em que se procure um meio legal para Ir ao encontro do eleitorado.
O Sr. Wilson Gonçalves -

Permite-me V. Ex.o. um aparte?

o SR.

Com muito prazer, Senador.

DâNTON JOBIM -

O Sr. Wilson Gonçalves - Gostaria de interferir neste debate para, a meu
ver, trazer uma causa nova do voto em branco. V. Ex.a, naturalmente, quando
fundamentou o seu pronunciamento, sempre autorizado, sem dúvida espelhouse na realidade da Guanabara. No entanto, se formos examinar nas Regiões do
Nordeste e na ZOna Rural, talvez de todos os Estados da Federação, veremos que
a grande causa do voto em branco é a falta de preparo do eleitor ou, em outras
palavras, a sua ignorância. Sabe V. Ex.6 que, quando o eleitor vai votar, não o
faz apenas para um pleito; quase sempre vota para Senador, Deputado Federal,
Deputado Estadual; e, há algum tempo, votaria também para Prefeito e Vereador. De modo que ele exerce, simultaneamente, vários votos. Acontece que,
sendo de pouco preparo, de pouco conhecimento, sente-se muitas vezes emocionado e inibido para exercer tantos votos e acaba, pela premêncla do tempo, votando em alguns e, sem que seja uma manifestação da vontade propriamente,
deixando de votar em outros. Em outras palavras, vota, preferencialmente, nos
candidatos para os quais foi ensinado a dar voto e deixa de votar nos demais.
Se V. Ex.a examinar as estatísticas, verificará que há sempre um número muito
elevado de votos em branco para os candidatos ao Senado Federal. Exatamente
porque esses candidatos não têm condições de percorrer o Estado a fim de ensinar todo o eleitorado a votar em seu nome. No entanto, para Vereador é muito
difícil voto em branco, pois o candidato a Vereador vai diretamente ao eleitor
e. o ensina como deve procede:. Há, ainda, outra circunstância: quando o mesáno conhece o eleitor, e este nao é do seu Partido, diz-lhe que dispõe de apenas
um minuto para votar. O eleitor já vai apreensivo por não poder votar em
tanta gente em apenas um minuto, que para nós pode ser um tempo muito extenso, mas para ele, realmente, é curto. De maneira que eu queria levar ao discurso d.e V. Ex."' essa realidade da nossa Região e, creio, de toda a Zona Rural
do Brasil. Há esta terceira causa: o voto em branco decorrente da falta de preparo do eleitor. Multo obrigado a V. Ex.a
O Sr. Fernando Corrêa - V. Ex.o. dá licença para um aparte? (Assentimento do orador.) Em adenda argumentos do eminente Senador Wilson Gonçalves,
quero dizer que parte dos eleitores não sabe votar devido à ignorância de como
proceder. O voto em branco traduz também a ignorância do eleitor nesse sentido. Essa, a dura realidade, infelizmente, do Interior brasileiro.
O SR. DâNTON JOBIM- O nobre Senador Wilson Gonçalves permita que
1esponda. primeiro, à objeção do nosso emiente colega por Mato Grosso, que está defendendo uma tese que sempre foi a minha: do voto do analfabeto.

o Sr. Fernando Corrêa - Não se trata do voto do analfabeto, mas, sim,
do alfabetizado que não sabe votar.
O SR. DâNTON JOBIM - Verificamos o seguinte: quando se criou a cédula
única - e aí a resposta é para ambos - lembro-me de que foi um pânico generalizado no PSD. Eu estava com o então Governador Juscelino Kubitschek no
Interior de São Paulo, na minha terra natal. Av·aré, onde ele fazia um comício,
quando recebeu um telegrama do Deputado José Maria Alkm!m, na época Líder
da Maioria, Informando que tinha concordado com a cédula única. Foi um verdadeiro luto na comitiva, porque todos achavam que era possível até que o
nosso candidato perdesse as eleições, pois o eleitor não saberia votar. Entretanto,
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-7o eleitor é sempre muito mais inteligente do que imaginamos e, logo que wtou,
deu a vitória ao candidato do PSD, em todo o Pais.
O Sr. Wilson Gonçalves - V. Ex." me permite um aJparte?
O SR. DANTON JOBIM- Com prazer.
O Sr. Wilson Gonçalves - Queria somente -esclarecer bem o meu ponto
de vista de que não estaria advogando o voto do analfabeto, embora seja
uma tese também aceita por aqueles que entendem que todos devem votar pela
maneira que possam fazê-lo. Esse é apenas um método de votar. O que desejo
dizer é que V. Ex." assentou o seu discurso mostrando que o voto em branco
decorria de duas manifestações da vontade do eleitor: ou porque os candidatos
não correspondiam à sua pretensão, ou porque queria marcar um protesto
contra o "sistema". Acrescentei uma terceira causa, que é a realidade. Então, não
é que eu esteja defendendo que o voto, também, seja dado pelo analfabeto, nem
sou daqueles que acham que a eleição deva ser realizada por uma elite; então,
não seria o povo, e sim, talvez, uma oligarquia ou um termo mais amplo,
nunca o povo. Se V. Ex." computar a estatistica entre o tempo em que se
votava naquela mas.sa de cédulas, anterior a essa concordância do então Deputado José Maria Alkmim, e atualmente, verificará que os votos em branco
são em muito maior número hoje, não porque o eleitor não quisesse votar em
determinado candidato, mas por não ter havido tempo para ele votar dentro
do seu preparo. Portanto, o meu objetivo não é defender este ou aquele sistema de votar, mas apenas dizer que, além das causas que V. Ex.". apresentou,
há esta que, no Nordeste, na Zona Rural, p,esa muito mais do que aquelas por
V. Ex." alinhadas.
O SR. DANTON JOBIM - Obrigado pelo esclarecimento de V. Ex.", mais
agora, queria chamar a atenção dos Srs. Senadores para um fato concreto que
ocorreu na última eleição e que mostra, por si mesmo o absurdo que é computarem-se os votos em branco para o quociente eleitoral.
Em Sergipe, um dos candidatos do MDB à Câmara dos Deputados obteve
mais de 17.000 votos, e não foi eleito. Pois bem, o candidato da ARENA de
maior votação conseguiu 19.000 votos. Vê V. Ex." que esse candidato que teve
tantos votos, virtualmente, quanto aquele que encabeçou a lista da ARENA,
ficou fora da Representação Sergipana no Congresso Nacional. Alguma coisa
deve estar errada, e isto me chamou a atenção para a legitimidade da tese
sustentada pela Liderança do MDB junto à Presidência da ARENA.
Evidentemente, com referência a esse resultado, do ponto de vista meramente legal, jurídico, poderia ter até razão o nosso eminente Colega Senador
José Undoso, mas vejo, nesta discussão, uma vez que se trata de direito in constituendo, ::),Ue é preciso rever uma anomalia na legislação eleitoral, sob o critério ético, político. O caso de Sergipe, por conseguinte, configura-se como
esbulho.
Eu me sentiria esbulhado, evidentemente, se tivesse quase tantos votos
como aquele que mais votos teve, entre meus adversários, e ficasse privado de
exercer meu mandato.
O SR. PRESIDENTE (Paulos Torres) (Fazendo soar a campainha) - Informo que V. Ex." já ultrapassou d·e dez minutos o tempo regimental.
O SR. DANTON JOBI!M - Pediria a V. Ex." que me permitisse, pelo menos,
ouvir mais um aparte.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esclareço a V. Ex." que, na última
sessão, cinco Srs. Senadores, um dos quais o sr. Senador Jarbas Passarinho,
aqui presente, declinaram da palavra pelo adiantado da hora. E hoje há, ainda,
oito oradores inscritos.
O SR. DANTON JOBIM - Irei terminar, Sr. Presidente, mas creio que não
poderia negar esse aparte.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - É o Regimento que nos obriga a isto.
O Sr. Wilson Gonçalves - Sr. Senador, abro mão do aparte.
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-8O SR. DANTON JOBIM - Termino, Sr. Presidente, abreviando minhas
- pobres considerações - sobre este assunto. que julgo de suma
importancla.
A verdade é que os Governos da Revolução têm sempre manifestado o empenho de que eld.sta a Oposição no País, e que o Movimento Democrático Brasileiro, que encarna legítima e legalmente essa oposição, cresça e se fortaleça.
Mas essas inten~ões e palavras não se traduziram em fatos. E hoje é, realmente,
muito penoso para o Partido minoritário obter candidatos no Interior do Pais.
E, digo mais, no Interior somente não, porque é difícil ser candidato em qualquer parte do Brasil, mesmo nas Capitais e grandes Cidades, quando se opta
pelo Partido da Oposição.
Desejaria ficasse aqui, hoje, consignados, a perfeita concordância e o aplauso da Bancada minoritária, no Senado, a esse ponto de vista esposado pelo meu
Partido, (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Wilson Campos, por cessão do nobre Senador Arnon de Mello.
O SR. WILSON CAMPOS (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Ocupo, mais uma vez, esta Tribuna, no intuito de complementar aquelas
considerações iniciadas em torno da conjuntura sócio-econômica do Nordeste,
movido, ainda, pelo pressuposto de que não estarei falando a ouvidos moucos,
como a voz que clama no deserto.
É comum dizer-se, no Sertão Nordestino, que "por falta de um grito se
perde uma boiada". E se, porventura, as minhas palavras e os meus comentários forem desprovidos do engenho dos ec·onomistas e da arte dos oradores,
não o serão, posso garanti-lo, da melhor intenção cívica, do mais ardente
fervor patriótico e da obrigação que me incumbe, como representante nordestino, de servir, simultaneamente, à minha região e ao meu Pais.
Tenho sustentado e, no meu parecer, demonstrado e comprovado, à luz
das estatísticas, que o Nordeste vem sendo castigado, duramente, nos últimos
cinco anos, no que tange à aplicação da politica de incentivos fiscais, idealizada,
elaborada e inicialmente praticada no intuito de reduzir o tremendo handicap,
de todos conhecido, traduzido no descompasso do seu desenvolvimento, em relação ao do Centro-Sul.
·
Concordamos, hoje, em que foi necessário mobilizar todos os nossos recurso~.
as maiores poupanças, os melhores sacrifícios, a fim de Investir o máximo que
pudéssemos no centro mais dinâmico da Nação, para obter, no mais curto prazo,
um impulso desenvolvimentista nacional, que nos afirmasse, no concerto internacional, como potência viável, não apenas líder de um suposto Terceiro Mundo,
mas com direito menos reclamado do que conquistado - de participar do conjunto das Nações verdadeiramente desenvolvidas.
Há pelo menos dois anos a Imprensa Mundial vem insistindo na existência
de um "milagre brasileiro" e não poucos financistas têm procurado inspirar-se,
na luta contra a inflação, naqueles freios e contrapesos, criados pelo nosso
engenho, no campo monetário, como outros, antes disso, se dedicavam a estudar as nossas soluções estruturalistas, no combate ao subdesenvolvimento das
regiões menos ricas do País.
Mas, agora, estamos cientes e conscientes de que a suspensão do sacrifício
- estoicamente sofrido pelo Nordeste, nestes últimos cinco anos - é um imperativo da nossa vocação de grandeza, a exigir que todos os Estados Brasileiros cresçam Juntos, impondo-se um ligeiro compasso de espera nos que se
adiantaram demasiado nesta corrida de revezamento.
Tal o nosso objetivo principal: agora que se Inicia no Governo, que recebe,
do seu antecessor, um prodigioso acervo de realizações, mas, também, uma porção de lacunas a preencher, desejamos levar-lhe menos do que uma palavra de
advertência, ao lado da dedicação Incondicional do Nordeste ao Brasil, um
apelo, o mais veemente, no sentido de que retomemos o caminho interrompido,
consld~rações

-9na luta pela. solução dos desequilíbrios regionais, que afetam o desenvolvimento
nacional integrado.
Em conferência proferida em janeiro, no Instituto Joaquim Nabuco, em
Recife, o economista Rubens Costa, declarou que o Nordeste e a Região CentroSul se assemelhavam, na piSta do desenvolvimento brasileiro, a duas viaturas,
a segunda crescentemente acelerada, a primeira em segunda velocidade. Assim,
quanto mais se prolongasse a jornada, tanto mais distantes os dois veículos.
Foi justamente o que ocorreu: de 1962 a 1966, o veículo-Nordeste desenvolvi:~.
uma velocidade de 120 quilómetros por hora, enquanto o veículo-Brasll estaria
marchando, embora na frente, a vinte quilómetros por hora. A distância entre os
doiS vinha diminuindo. Mas, a partir de 1968, desacelerou-se o veículo nordestino, caindo sua velocidade a sessenta quilómetros, enquanto o veículo brasileiro se acelerava a mais de cento e vinte quilómetros horários. A distância
entre os dois aumentou muito, nos últimos cinco anos.
Não pretendemos discutir mais o interesse nacional que ditou esse descompasso; pretendemos, pura e simplesmente, que se contenha um pouco a velocidade do veículo maior, imprimindo-se maior rapidez ao veículo menor.
Indicadores de Desenvolvimento
Relembrando, maiS uma vez, o pronunciamento daquele economista no Recife, que ouvimos com agrado, vamo.s examinar, mais uma vez, alguns indicadores de desenvolvimento, capazes de demonstrar, sem nenhuma contradita possível - porque os números não podem ser desmentidos - que o Nordeste se retardou, perigosamente, na sua caminhada para o desenvolvimento.
Tais índices, capazes d.e sintetizar um balanço da economia nordestina,
foram levantados por técnicos do Governo, com base em dados oficiais, e a sua
análise demonstra a veracidade das afirmações que vimos sustentando.
O primeiro desses índices se refere ao crescimento da economia do Nordeste,
em função do Produto Interno Bruto, e em comparação com o todo nacional e a.
economia da Região Centro-Sul.
Demonstramos, em pronunciamento anterior, que, no último qüinqüênio, se
inverteu o quadro, em desfavor do Nordeste, onde, até 1967 o PIB regional superava, apreciavelmente, o PIB nacional.
Ora, tal reversão contrariava as intenções do Governo, orientadas no sentido
de reduzir as disparidades regionais, propósito reafirmado no último Plano Nacional de Desenvolvimento.
O segundo indicador genérico é um apêndice do primeiro: a ação do Poder
Central - condição indispensável para qualquer política económica - não se
revelou eficiente, quanto ao propósito de corrigir ou pelo menos evitar as imperfeições já demonstradas e possivelmente ampliadas dos mecanismos de preços
e de mercados.
Revelam-se esses dois macroindicadores nas seguintes constatações:
a) agravou-se o processo de concentração da renda social, dos lucros das
sociedades e da riqueza nacional da Região Centro-Sul;
b) isso se traduziu, no Nordeste, no enfraquecimento da capacidade empresarial, enquanto
c) a constituição de grandes empresas, conglomerados e fusões ba:1cárlas,
no pólo mais dinâmlc·o do País, fez dele ainda mais tributária a região nordestina; finalmente,
d) um processo Intenso da transferência de recursos, mão-de-obra especializada, inteligência, talento e técnicos, levou, do Nordeste para o Centro-Sul,
em precioso know-how.
Apresentou-nos o referido economista, naquela conferência no Instituto Joaquim Nabuco, uma série de vinte indicadores, na maioria dos quais se verifica a
perda de substância da economia nordestina, no último ,· · ·
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- 10O indicador referente à püpulação demonstra que esta se reduziu, no período,
de 31,6% para 30,3% do todo nacional, como conseqüência do fluxo das migrações nordestinas para o Norte e o Centro-Sul.
Sabemos que, nos últimos cinco anos não houve propriamente êxodo, daí
por que a construção civil se ressente agora, principalmente em São Paulo, de
mão-de-obra. Teria, por outro lado, diminuid.o o crescimento endógeno, com
a queda de natalidade em alguns Estados do Nordeste.
Mas, de qualquer modo, houve, no d·ecênio, decréscimo do contingente populacional nordestino.
Refere-se o segundo indicador à renda interna, ou ao valor da produção
a preços de fatores, que diminuiu, na região e no período, de 14,8% para 12,5%.
Quanto à população economicamente ativa, o terceiro indicador da série,
referente às pessoas de mais de dez anos com paga em dinheiro pelos serviços
prestados, passou de 31,4% para 28,3% no período, numa redução violenta.
O quarto indicador mostra que a produçãQ agrícola se reduziu de 22,3% para
18,1 o/o da •Produção rotai do Pais, fato a demonstrar a improcedência das alegações dos industriais do Centro-Sul, no sentido de que o Nordeste tem uma
vocação eminentemente agrícola.
Vejamos o quinro indicador: pessoal ocupado na agricultura - o qual funciQna inversamente, ou seja, à medida que uma ecQnomia se desenvolve, o número de pessoas ocupadas na agricultura tende a diminuir- de 42,6% aumentou
para 43% no período, dado muito fácil de apurar-se, numa verificação objetiva,
ao constatar-se o crescimento demográfico das capitais nordestinas.
Significa esse indicador, confrontado com o referente à produção agrícola
que, para produzir vinte por cento, foram usados aproximadamente quarenta
por cento da população ocupada na agricultura do País. Donde se conclui que
a produtividade média do trabalhador agrícola nordestino se equipara à metade
da produtividade do trabalhador nacional.
Um dado importante se configura no sexto indicador, referente à produção
ind ustr!al.
Todos sabemos que, a partir de 1962, foi iniciado o esforço da SUDENE,
no sentido de industrializar o Nordeste, acerbamente criticada aquela Superintendência, porque não dera atenção paralela e concomitante aos investimenros
agropecuãrios.
Pois apesar de rodo esse esforço de industrialização, a produção industrial
no nordeste caiu de 8,2% para 6,3% da produção nacional, enquanto o emprego
industrial- sétimo indicador- se reduzia de 18,3% para 16,8%.
Refere-se o oitavo indicador de desenvolvimento às exportações: ainda aqui,
no período, não foi feliz o Nordeste, pois a sua participação, no total das exportações brasileiras, caiu de 19,6% para 13,9%.
Enquanto, no nono indicador, o índice de analfabetismo caía de 50% para
33,7% - num esforço enorme d<ls Estados e Municípios para reduzir as suas
proporções, só no fim do período auxiliados pelo MOBRAL.
A matrícula universitária - décimo indicador - caía d·e 15,7% para 13,9%,
em relação ao total do Pais. Comparado esse indicador com a da população,
conclui-se que, representando o Nordeste quase um terço do ecúmeno brasileiro - mais de 28% - se situa em metade, ou seja, 14%, a participação
regional no contexto universitário brasileiro.

Vejamos o undécimo e o décimo segundo indicadores: a renda média no
Setor Rural decresceu de 69% para 62%, enquanto a renda média global caiu
de 56,8% para 55,7%.
Finalmente, o d.écimo terceiro indicador: a renda per capita do nordestino,
· • · · · · ·~ .. de
41,5%,
· - ao ·
·1

-11Esta a verdade dos números, desafiando desmentidos, a demonstrar que o
Nordeste vem perdendo substância económica, apesar de todos os esforços da
SUDENE e de todas as promessas feitas.
Alguns Aspectos Positivos

Longe de nós querer alimentar um pessimismo exagerado. Nem tudo aparecerá tão negro, se examinarmos outros Indicadores de desenvolvimento. o
primeiro positivo é o do espaço físico: felizmente, nesses dez anos, ninguém tirou
uma fatia territorial do Nordeste, com exc·eção, evidentemente, de mais de
setenta mil quilómetros quadrados de terras férteis do Maranhão, à margem
de rodovias federais, que perderam a característica de devolutas, para transformarem-se em bens dominla!s, com vistas à reforma agrária, a cargo do INCRA.
O terceiro indicador positivo - considerado o segundo aquele referente
à diminuição do número de analfabetos - refere-se à renda média do setor
vrbano, que cresceu de 60% para 65,5% no período.
Tal aumento deve ser, parcialmente, creditado à ação da SUDENE, contribuindo para a melhoria dos padrões salariais doo técnicos e burocratas da região,
com um apreciável impulso no setor de serviços.
O quarto indicador positivo se refere à.:J estradas pavimentadas, cuja extensão
aumentou, elevando-se sua participação de 16% para 19%, com relação ao todo
nacional. Não há negar a importância desse melhoramento infra-estrutura!
para a economia nordestina. Mas assinalamos, anteriormente, que os regionais
prefeririam maior desenvolvimento da malha ferroviária do Nordeste, uma vez
que, no que tange ao transporte rodoviário, a Região é cada vez mais caudatárla do Centro-Sul. Isso se revela num Indicador que permaneceu estacionário:
o referente à frota de veículos a motor, que continuou correspondendo a dez
por cento da frota nacional.
Finalmente, mais dois indicadores positivos: a receita própria dos Estados
cresceu de 8,7% para 9,8% do total brasileiro; quanto aos empréstimos bancários, a participação cresceu de 7,3% para 10,3%.
Portanto, de vln te Indicadores, doze negativos, dois estacionários e seis
positivos.
Protestou o Sr. Rubens Vaz na conferência que vimos citando, contra a
pretensão dos que desejam impor ao Nordeste uma vocação eminentemente
agrícola. Mas, apesar dos protestos, com o que concordamos em gênero, número
e caso, é o que vem ocorrendo.
Assim é que, em 1970, 45% dos estabelecimentos agrícolas do Brasil estavam
localizados no Nordeste, a região mais pobre de água e de solos de todo o País,
onde uma família de seis pessoas, no Piauí, no Maranhão ou no Rio Grande do
Norte, não consegue cultivar mais de doze hectares, pois os únicos instrumentos
agrícolas são a foice, o facão, a enxada e o machado.
Daí por que a área de todos esses estabelecimentos agrícolas não correspondia, em 1970, a mais de 25% da área de todos os estabelecimentos agrícolas
existentes no País.
Entretanto, 43% dos trabalhadores agrícolas brasileiros estão no Nordeste,
onde o censo revelou, no decênio, um apreciável crescimento, tanto absoluto,
como relativo, de pessoas não-remuneradas.
O pior de tudo, porém, é o minifúndio na lavoura nordestina: no decênio
houve 8% para 16%, quanto aos estabelecimentos agrícolas de menos de um
hectare no Nordeste, crescendo, paralelamente, o número de pessoas subocupada.s nessa tarefa.
Enquanto a lavoura nordestina revela, no decênio, aspectos parcialmente negativos, a indicar, ao atual Governo, providências para a sua dinamização, o comportamento do setor secundário pode ser com1iderado até brilhante: a população
·
mte atlva aumentou, nestP. setor, em cerca de 63,8%, o que nos dá
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-12uma taxa de 5,1% ao ano, com um acréscimo a.bsoluto de 360. 000 pessoas,
enquanto na agricultura esse aumento foi de 253.000 pes.soas.
Já o setor terciário apresentou um crescimento de 650 mil pessoas econo.
micamente ativas, em toda a década, com uma taxa anual de incremento da
ordem de 3,5,% ou seja, quarenta por cento superior à taxa de crescimento demográfico.
Esses dados demonstram, na opinião dos economistas, que a vocação d:>
Nordeste é menos agrop.ecuária do que para os setores industrial e de serviÇ03.
Em resumo, na década, o aumento percentual de emprego na agricultura foi
de apenas 17%, enquanto na indústria ocorreu uma elevação de 63,8%.
O Nordeste e São Paulo

Uma outra análise capaz de demonstrar o enfraquecimento da economia
nordestina, no decênio 1960/1970, segundo os dados oficiais da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados no último levantamento
· censitário, pode-se obter por meio de um quadro comparativo, em que figurem
o Nordeste, o Estado de São Paulo e o Brasil, tomad03 sete fatores de modernização e desenvolvimento.
. Tomemos como primeiro fator a participação da população economicamente
at1va no setor primário, ressaltando, desde logo, que, tanto mais uma economia
se desenvolve quanto menos apareçam pessoas, no quadro demográfico geral,
com atividade nesse setor.
Assim, em 1970, 61.97% da população nordestina economicamente ativa
trabalhavam no setor primário, caindo esse número, em 1970, para 54,8%.
Essa diminuição, de 11,57%, revela que houve, no decênio, progresso económico no Nordeste.
Mas, no Brasil, essa redução foi de 14%, pois tal participação decresceu de
46,0% para 40,5%, enquanto, no Estado de São Paulo, a r.edução foi de 34%,
desde que ocorreu um decréscimo de 28,9% para 19%.
Disso se depreende que o progresso da agropecuária, durante a década, no
Nordeste, foi bastante inf.erior ao de São Paulo e também menor que o do
Brasil.
·
Também funcionava inversamente o percentual de analfabetos na população economicamente ativa: enquanto menor, maior o desenvolvimento.
Vejamos, no particular, o que ocorreu no decênio: enquanto a redução de
analfabetos na população economicamente ativa foi de 11% no Nordeste, atingiu a 24% no Brasil e a 42,47% em São Paulo.
Igualmente a Renda do Setor Primário, em relação ao cômputo global, indica, ao reduzir-se, maior des.envolvimento. Pois, entre 1960 e 1970, houve, no
Nordeste, uma redução de 26%, que alcançou, no Brasil, 32,53% e, em São
Paulo, 47%.
O quarto fator de modernização e desenvolvimento consiste no aumento
da renda média do setor primário: aqui, quanto maior o índice, tanto mais
satisfatória a situação econômica da região.
Observe-se, no decênio, que enquanto a renda média real (considerada a
preços constantes) aumentou, no setor primário nordestino, em 11,46%, tal aumento foi de 14% no Brasil e de 30% em São Paulo.
Por outro lado, o aumento da renda média do Setor Urbano nordestino foi
de 56%, de 43% no Brasil e de 51% em São Paulo.
Se, em termos relativos, a economia nordestina, no particular, superou a
paulista e a nacional, esse crescimento, em termos absolutos, foi de Cr$ 89,00
no Nordeste, de Cr$ 163,00 em São Paulo e de Cr$ 114,00 no Brasil.
Finalmente, enquanto a renda média anual aumentou de 34% no Nordeste,
50% ~>m - P · e
% no ·
·
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-13Para completar este quadro, bastante elucidativo e colhido em estatísticas
oficiais, assinale-se que, em 1970, o salário médio mensal no Interior do Nordeste era de Cr$ 93,93, enquanto, no setor urbano de São Paulo, se elevava a
Cr$ 478,00, portanto seis vezes mais.
Isso explicaria o deslocamento de lavradores do Nordeste para a Capital
Paulista, bem assim a participação decrescente do Nordeste no Quadro geral da
população do País.
Decerto esse gap, claramente demonstrado, entre as Regiões Nordeste e Centro-Sul, ocorreu, apesar da existência e da ação da SUDENE, desde 1962.
Imaginemos, porém, se não houvesse sido criada essa Superintendência: a
distância seria bem maior, ameaçando, inclusive, a unidade política da Nação,
pois o transcurso de dez anos não nos fez esquecer o terrível quadro de fermentação psicossocial no Nordeste, às vésperas da Revolução de 1964, que desejamos
não se reproduza nunca mais.
O Comércio Externo
. Ninguém ignora, também, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o do Recife
fOI, no Nordeste, durante três séculos, o maior porto exportador do País. A vocação atlântica da região se traduzia pelo intercâmbio direto com a Europa, o
Continente mais desenvolvido do Mundo.
Mas, a partir do século passado, com o deslocamento do centro dinâmico da
economia nacional para o Rio de Janeiro e Santos, o Recife desceu para o terceiro posto, correspondendo tal situação ao fato de o Nordeste passar a gravitar
em torno dos pólos mais dinâmicos do Centro-Sul.
Dentre os objetivos da política desenvolvimentista, inaugurada com a instituição da SUDENE, esperava-se que o comércio externo do Nordeste, assumindo
características mais agressivas, também contribuísse para a diminuição dos
desequilíbrios inter-regionais de renda.
Realmente, isso ocorreu até 1966.
Senão vejamos: até 1968 as exportações totais do Nordeste cresciam a uma
taxa média anual acumulativa de 2,1%, enquanto até 1966, as importações totais
permaneciam praticamente estáveis.
Desta forma até 1966, existia um relativo equilíbrio externo para a economia nordestiná, pois, apesar de permanecerem estáveis as exportações para
o resto do País bem como as importações do exterior e as do resto do País, os
"superavits" obtidos em suas relações com o resto do Mundo, através de um
crescimento à razão de 4,3% a. a. de suas exportações para o exterior, propiciaram tal equilíbrio.
Porém a partir de 1966, as importações totais nordestinas passaram a crescer espetacularmente, com taxas anuais em torno de 32%. As importações do
exterior a taxas anuais de 27%, enquanto as do resto do País a taxas superiores
a 33% anuais.
Disso resultou um "deficit" persistente na balança comercial do Nordeste,
rompendo-se o relativo equilíbrio existentes, quando o comércio com o resto do
País era compensado pelo superavit nas transações com o resto do Mundo.
Qual a origem desse quadro desvantajoso para. a Região Nordestina?
Não é difícil encontrá-la na expansão da demanda por importações crescentes, pelo Nordeste, de bens produzidos no resto do País, em conseqüência do
financiamento de investimentos públicos e privados, através do setor público
e como dec.orrência do sistema de incentivos fiscais.
É que o surto de desenvolvimento, em menor escala na agricultura e, em
escala maior, na Indústri:l. Nordestina, reclamava maior cópia de !nsumos, bens
e serviços, sem qualquer possib!l!dade de procura no exterior - dada a proteção
alfandegária, segundo o critério da similaridade - resultando, finalmente, numa
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-14crescente dependência da demanda regional, relativamente à oferta procedente
do Centro-Sul.
Por que estagnaram as exportações do Nordeste?
A resposta se encontra na modernização da economia do Centro-Sul, capacitada, pelo protecionlsmo alfandegário, a suprir a demanda, em expansão, do
Nordeste.
Mas não é só: ao mesmo tempo em que preenchia, crescentemente, parcelas
da demanda nordestina, também passava o Centro-Sul a produzir aquilo que,
anteriormente, só se Importava do Nordeste, principalmente matéria-prima do
setor primário:
"Ocorreu, portanto - conforme assinala um economista da Assessoria
do Senado, em recente pesquisa na Região - que com o desenvolvimento
da economia do Centro-Sul, nos últimos anos, esta estabeleceu um processo de substituição de Importações, em termos inter-regionais, forçando a marginalização de mercados do Nordeste, os quais poderiam ser
mantidos, caso as decisões de política económica do Governo Federal
tivessem alocado recursos visando a uma complementariedade interregional e a um equilíbrio dos fluxos econômícos internos."
Donde se conclui que, embora procedendo à destinação, cada vez menor,
tanto em termos absolutos, como relativos, dos recursos dos incentivos fiscais
para a região, o Poder Central permitia, por outros mecanismos, o aumento, no
Nordeste, dos deficits gerados pelo crescente fluxo de pagamentos para fora
da região.
Se permanecer semelhante orientação de política económica, nada mais
certo que se agrave a situação deficitária do comércio inter-regional do Nordeste, aumentando suas necessidades de bens de capital, que está incapacitado
de produzir, uma vez engajado num processo de implantação e modernir~:ação de
suas atividades industriais.
Decerto poder-se-á prever uma reversão dessa expectativa, mas somente
quando a nova Indústria Nordestina obtiver status para substituir importações,
especializando-se na produção de bens e serviços capazes de apresentar vantagens comparativas tanto nos mercados nacionais como Internacionais.
Para agravar ainda mais a situação do Nordeste, no que tange às trocas internas, devemos ressaltar, mais uma vez, que a ênfase emprestada, nos últimos
sete anos, ao transporte rodoviário, em detrimento do ferroviário e de cabotagem, é verdadeiramente desastrosa para a Região.
Se, de um lado, os portos d.o Nordeste - quase sempre administrados pela
União Federal - apresentam notáveis deficiências estruturais, os armadores do
Sul geralmente têm preferência na utilização da cabotagem para o transporte
de mercadorias da Região mais rica do País.
Enquanto o eixo R!o-Manaus conta com quinze navios, a linha Recife-Santos
opera com um ap·enas, o "Rio Tubarão", construído há trinta e dois anos, e com
restrições de seguro.
Como conseqüência, o escoamento da produção do Nordeste para o CentroSul é quase todo feito, se escolhida a cabotagem, através de Manaus.
Quanto ao transporte ferroviário, ninguém ignora a Inexistência de qualquer
via férrea ligando o Nordeste às Capitais do Centro-Sul.
Quais as medidas capazes de corrigir esse estrangulamento nos transportes,
claramente visto em detrimento do Nordeste?
Poderíamos Indicar, desde logo, as seguintes:
1) uma política de reestruturação física e administrativa dos Portos do
Nordeste, ou a transferência de tais atividades portuárias para a !niciath·a privado.;

-152) a alocação de recursos públicos ou privados, nacionais e internacionais,
na implantação de estaleiros na Região Nordestina;
3) !mediatamente, uma distribuição mais equitativa de cargas entre os
Portos de Paranaguá, Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e outros nordestinos;
4) a implantação de um corredor de exportação nordestino, aproveitandose a proximidade dos mercados norte-americano, europeu e africano.
5) a implantação da malha ferroviária programada.
Essa situação caótica concorreu para que o Nordeste dependesse cada vez
mais do transporte rodoviário, suportando, desde logo, por efeito do desequilíbrio
entre os fluxos comerciais nas duas direções, aquele vazamento económico que,
anteriormente, demonstramos.
O problema tende a se agravar, com a escassez de petróleo e concomitante
elevação do preço de combustíveis e lubrificantes.
Não apenas os fatores que vimos apontando contribuem para o deficit do
comércio exterior nordestino.
O quadro deficitário, também, resulta da alta elastici:lade da renda das importações, principalmente as procedentes do resto do País, aliada à rigidez das
exportações, nem sempre capacitadas a acompanhar a evolução do produto regional ou o crescimento da demanda nos mercados compradores tradicionais do
Centro-Sul.
Contribui, ademais, para a estagnação das exportações do Nordeste para o
mercado nacional, o fato de não poderem as Indústrias Nordestinas manter seus
produtos em tais mercados, já impossibilitadas de sustentar as vantagens locaclonais que anteriormente detinham, não somente em vista de sua marginalização tecnológica, senão também em virtude da perda de competividade a nível
nacional.
Por mais que o Nordeste se esforce para a conquista de mercados internacionais, essa tentativa de extroversão vem sendo neutralizada pelos índices de
preços das importações que a Região é obrigada a fazer do Centro-Sul.
Os dados estatísticos vêm em abono do que estamos sustentando.
Assim é que, em 1968, apesar de uma redução, em termos relativos, de 3,4%
r.as exportações para o exterior, o saldo do balanço comercial externo foi
"superavitário" para o Nordeste, correspondendo a vinte milhões e trezentos
mil cru!Zeiros, a preços constantes de 1960.
Mas, em igual período, o saldo da balança comercial com o resto do País se
configurou num espantoso deficit, de cerca de cerito e dezesse!s milhões e seiscentos mil cruzeiros, a preços constantes de 1960.
Esta análise parece levar-nos a uma conclusão: enquanto se reduzem os incentivos fiscais para o Nordeste, as demais medidas de política monetária, fiscal
e cred!tícia orientam-se no sentido de promover um crescimento económico nacional excludente da economia nordestina.
Outros Vazamentos na Economia do Nordeste
Quando se idealizou a reformulação do sistema tributário nacional, cujos
parâmetros foram incluídos na constituição vigente, por via da Emenda n.0 1,
de 1969, pretendeu-se a racionalização dos tributos, a eficiência do aparelho
arrecadador e uma correspondência mais estreita com -a política económica. Mas
todas essas boas intenções resultaram, para o Nordeste, numa situação desvantajosa, reclamada desde a entrada em vigor do Ato Complementar n. 0 40, de
1968.
Vejamos, em primeiro lugar, o cas·o do "Fundo de Participação dos Estados",
distribuído entre estes, o Distrito Federal e os Territórios, pelo tríplice critério
da área, população e renda per capita.
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-16Se a inclusão do nível de renda visa a atender a uma intenção redistributirva, no caso de o Estado mais rico ser também o mais populoso, desaparece tal
objetivo ditado pela eqüidaqe.
Sabe-se, claramente, que a inclusão do fator populacional tende a neutralizar os objetivos da redistribuição, pois, no caso brasileiro, a maior urbanização
tem correspondfdo a um maior poder económico, como se verifica em São Paulo,
na Guanabara, no Paraná e na parte sul d.o Estado de Minas Gerais.
De outro lado, a inclusão dos Territórios Federais no sistema é um contrasenso: aparece a União a atribuir tais recursos fiscais a si própria, pois esses
Territórios, sem autonomia política, nem administrativa, integram a Administração Central.
Assim, seu ingresso entre os clientes do "Fundo" implica em aumento dos
recursos da União e em detrimento dos Estados menos desenvolvfdos.
Enquanto os Estados têm cinqüenta por cento desses recursos praticamente
vinculados, essa vinculação só atinge trinta por cento das dotações recebidas.
Apesar de determinar-se a destinação de 75% do "Fundo Especial" aos Estados .do Norte e Nordeste, a exigência da aplicação integral em despesas de capital resulta em transferir para esses Estados as despesas de custeio.
Com alguns anos de aplicação do sistema, sob o acúmulo das transferências de
rapital, t.orna-se insuportável para os Estados a pressão sobre a Receita, no sentido de dirigir sua aplicação em despesas correntes.
Outro imposto federal integra o sistema de transferência de tributos federais para os Estados: o incidente sobre lubrificantes e combustievis, energia
elétrica e minérios.
São essas transferências de tal modo vinculadas que, muitas vezes, não ocorre qualquer fluxo monetário.
É o "Fundo dP. Participação Estadual" quem integra, em apreciável proporção, os Orçamentos Estaduais: seu produto representa 21,93% do Orçamento de
Sergipe, 17,69%, no Piauí e 15,90%, no Maranhão.
Tal dependência, pois os recursos sofrem uma predestinação rígida, explica
a crise financeira permanente dos mais pobres Estados Nordestinos.
De outro lado, tanto o IVC, até 1966, como o ICM, a partir de 1967, constituindo a maior parcela da receita própria estadual, revelam o crescente depauperamento da economia nordestina.
Em 1970, a arrecadação de São Paulo, superior a seis bilhões e seiscentos
milhões de cruzeiros, foi cerca de trezentas vezes malar que a do Piauí (de ... .
Cr$ 22. 77'5. 000,00) e sete vezes a arrecadação de tocl.o o Nordeste ........... .
(Cr$ 982.941.000,00).
Ora, não gozam os Estados, pelo sistema vigente, a menor autonomia na
determinação da respectiva carga tributária, desde que impostos estaduais e aliquotas federais são determinadas por Leis Federais.
Em conseqüência, e não existindo um sistema de transferências federais de
caráter redistributivo eficiente, aumentam as disparidades entre os Estados mais
e os menos desenvolvidos, tanto no que se refere à quantidade, como à qualidade
dos serviços oferecidos, deficiência que não se explica, apenas, em função das
diferenças de níveis de renda existentes.
Exceção feita a São Paulo, Paraná, Santa Catarina, os demais Estados perdem parcelas substanciais do seu ICM, principalmente os de Sergipe, Piauí,
Ceará e Rio Grande do Norte. Sergipe transferiu, em 1970, de !CM para os outros
Estados- (Cr$ 48.122.000,00) -quase o dobro do que arrecadou.
Decerto, a substituição do IVC pelo !CM resultou em maior eficiência da
arrecadação.

-17Mas o novo sistema, tomando como modelo a "Taux de Valeur Ajustée", TVA,
do Mercado Comum Europeu, não acompanhou a sua evolução, configurada na
Isenção, no caso de comércio entre as Nações da Comunidade Européia, para a
evitar a transferência de tributos de um país para outro.
Trata-se de um Imposto estadual de consumo que, no entanto, está sendo
pago na fonte de produção, mediante adiantamento do produtor, a ser ressarcido
pelo consumidor.
O resultado é que sua receita não beneficia o Estado consumidor, mas vai
Integrar o produto tributário do Estado Industrializado.
Tal sistemática é, merldlanamente, prejudicial aos Estados do Nordeste e da
Amazônia, desnecessária até a comprovação estatística, em abono da sustentação que vimos fa~~:endo.
Eis, portanto, como a alíquota do ICM se transformou no malar incentivo
fiscal aos Estados industrializados e, conseqüentemente, produtores.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, desculpem-me pelo tempo tomado. Mais uma
vez, é o Nordeste que fala. Mas, esse Nordeste merece esse esforço e também a
atenção de V. Ex,B<; Quando voltar a este assunto, espero encontrar um interesse redobrado, pois essa Região o merece, pelo seu passado e em nome da
Integridade do Pais. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Ruy Carnelr·~. por cessão do nobre Senad,or Virgílio Távora.
O SR. RlJY CARNEmO (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
Quero agradecer a delicadeza do nobre Líder do Governo nesta Casa, Senador Virgílio Távora, cedendo-me a oportunidade de fazer um registro sobre o
desaparecimento de urn dos homens notáveis do Estado da Paraíba, pois o nosso
Estado acaba de perder uma das suas grandes figuras: o Professor Coriolano de
Medeiros.
Educador de renome, Historiador, Autor do "Dicionário Corográfico da Paraíba", poucos homens fizeram tanto pela cultura de sua terra quanto ele o fez
pela nossa.
Gerações e gerações foram por ele iluminadas na disseminação do saber à
juventude paraibana.
Embora afastado de todas as ativldades, por ter ficado cego, há cerca de
40 anos, o notável Mestre da História da Paraíba, como o proclamou o ilustre
advogado e Pro1essor Otacíllo Nobrega de Queiroz na hora do seu sepultamento,
com a sua morte causou, em João Pessoa, na última semana, a mais profunda
consternação.
Foi el·e o fundador do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, da Escola de Aprendizes Artífices, hoje Escola Técnica Federal da Paraíba e da
Academia Paraibana de Letras, sendo o autor da primeira revista na nossa
Capital, com o nome de Felipeia, que, na sua época, alcançou ruidoso sucesso.
Escreveu várias obras, podendo citar-se, entre outras, "Barracão", "Tambiá
da Minha Infância", "Manaíra" e o drama do "Tesouro da Cega".
O brilhante escritor e jornalista paraibano Celso Mariz, ao referir-se à vida
e à obra educacional do saudoso extinto, classificou-o de "um batalhador intelectual", e acrescentou:
"Como escritor, deixou um acervo precioso, especialmente no campo
da historiografia regional. Neste terreno, sua produção está no "Dicionário Corográfico da Paraíba" e esparsa na Revista do nosso Instituto
Histórico, como também na Revista Gabinete de Estudos Geográficos e
Históricos do Estado, que editou com Pedro Batista, Mateus de Oliveira
e Hortensio Ribeiro."
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-18Não posso deixar de ma referir, Sr. Presidente e Srs. S€nadores, ao termo do
rliscurso que, no Cemitéri·o ...do Senhor d,a Boa Sentença, proferiu, em nome da
Acadamia Paraibana de Letras, o conhecido escritor paraibano Lu!z Pinto: que
Coriolano de Medeiros era "um mestre do saber e da bondade e, por isso, todos
nós estamos sentindo neste momento a grande perda da Paraíba".
Longos e justos foram os concaitos e apreciações das maiores figuras das
letras do meu Estado e, também, da Imprensa de João Pessoa, acerca de Coriolano de Medeiros, que longo saria repetir neste registro fúnebre.
O ilustre Reitor Humberto Nóbrega, da Universidade Federal da Paraíba, julgando a personalidade eminent.e do Professor Coriolano de Medeiros. confessou
não saber o que mais admirava na figura do Mestre desaparecido, destacando
dentre suas conquistas wais importantes a fundação da Academia Paraíbana
de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba, da Escola de Aprendizes Artífices, atual EScola Técnica Federal da Paraíba, já citados acima. Em seguida, o ilustre Reitor Humberto Nóbrega ainda se referiu a vários trabalhos
intelectuais do notável educador desaparecido.
Solidarizando-me com o pranto da Paraíba pelo desaparecimento do seu
notável filho, rendo aqui a minha homenagem nestas ligeiras palavras arrancadas do âmago do meu coração. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre S€nador
José Sarney.
O Sr. José Sarney - Sr. Presidente, desisto da palavra.
O SR. P.mESIDENTE (Paulo Torres) - S. E:x.a. desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Carlos.
O SR. AN'NINIO CARLOS (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Ocupei a Tribuna, em 21 de marçO passado, para analisar o Relatório da
Indústria Carboquímlca Catarinen.se S.A. - ICC, relativo ao exercício de 1973.
Naquela oportunidade, encerrai meu pronunciamento fazendo um apelo para
que se estabelecesse e se divulgass<! o cronograma das obras, de modo a se
conhecer a data do início de funcionamento do complexo carboquímico, tendo
em vista o grande interesse - tanto para o empresariado catarlnense, como
para o de outros Estados - que o desenvolvimento daquele Projeto vem despertando.
Volto à Tribuna, nesta tarde, para dar conhecimento à casa de doiS documentos relativos ao problema, um deles já do domínio público, poiS se trata de entreviSta concedida à Imprensa pelo Sr. Ministro das Minas e Energia, Sr. Shigeaki
Ueki, após audiência com o Exmo. Sr. Presidente da República, e publicada em
10 de abril corrente.
Antes, contudo, Sr. Presidente, desejo - a exemplo do que ocorrera quando
de meu discurso de março - registrar meu integral apoio à iniciativa do nobre
Senador Luiz Cavalcante, em favor do aceleramento dos estudos viSando à
utilização do carvão nacional para a produção de gasolina, possibilidade esta
cada vez mais necessária e viável diante da elevação extraordinária dos preços
do petróleo no mercado internacional. A palavra de S. Ex.a., proferida neste
plenário, em Sessão de sexta-feira passada, dá conta dos avanços que o estudo
deste complexo problema vem obtendo e encontrou, ainda, merecido eco junto
à Imprensa, como é o caso do editorial do Jornal do Brasil de segunda-feira,
29 de abril, intitulado "Uso do Carvão". Junto à posição assumida por S. Ex."
a solidariedade do povo catarinense, já que o andamento desta questão diz, bem
de perto, aos seus mais legítimos interesses.
Em decorrência de minha fala de março, recebi, do Sr. Presidente da ICC,
General Danilo Augusto Ferreira Montenegro, o Ofício n. 0 OF-PR-28/74, de 1.0
de abr!l de 1974, em que S. s.a presta os seguintes esclarecimentos:
"1.1 Em dezembro último, a ICC concluiu as negociações referentes à.
· - em Imbituba, da fábrica de ácido fosfórico que vai integrar
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seu complexo fabril tendo submetido à apreciação do Sr. Ministro das
Minas e Energia, através do Ofício OF-PR-253/73, de 20-12-73, os seguintes documentos:
a) Minuta de Contrato a ser firmado com a Krebs & Cie. S.A.
(França) para prestação de serviços técnicos e fornecimento de parte
dos equipamentos;
b) Minuta da COnvenção de Crédito a ser assinalada com o Crédit
Lyonnais e o Banque Française du Commerce Exterieur para· o financiamento de 85% dos equipamentos e dos serviços de origem francesa.
1.2 Através do Of. SG-ADJ-351/74, de 31-4-74, o Ministério das Minas
e Energia comunicou à IOC haver o Sr. Ministro autorizado a assinatura
do contrato com a Krebs & Cie. S.A.
1.3 Pelo Aviso n.0 124 de 6-3-74, o Sr. Ministro do Planejamento e
Coordenação Geral comunicou que atendendo a solicitação do Ministério das Minas e Energia, constante do Aviso n. 0 23, de 24-1-74, havia
concedido prioridade a ICC para o fim específico de outorga de aval da
União da operação de crédito externo proposta até o val·or de FF
10 665 000,00.
1.4 Através do expediente CEMPEX-74/40, de 22-3-74 a comissão de
Ellljpréstimos Externo.>, atendendo ao .pedido feito pelo OF-SG-BSB-269/74,
autorizou a ICC a concretizar a operação de crédito já mencionada.
1. 5 Através do Ofício OF-PR-24/74, de 26-3-74, anexanco cópia de tod·a
a documentação anteriormente citada, a ICC solicitou ao Sr. Ministro
da Fazenda a concessão do aval para o financiamento já referido.
1. 6 Aguarda a ICC a concessão do aval pelo Ministério da Fazenda para
formalizar a assin::ttura do contrato e da convenção de crédito citados no
item (1),
1. 7 Contudo, o contrato e a convenção de crédito somente entrarão em
vigor depois de cumpridas as seguintes formalidades legais, na ordem
em que são enumeradas:
a) Registro no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial;
b) Registro no Banco Central do Brasil;
c) Conclusão do Acordo de Participação da Indústria Nacional e sua
·
homologação pela CACEX;
d) Expedição pela CACEX das licenças de importação dos equipamentos que serão comprados no exterior.
1. 8 Caso esses eventos todos não ocorram até o fim do mês de julho,
o contrato e a convenção .perderã!l a sua validade e terão que ser renegociados com reajuste de preços."
o

o

E, finalmente, com relação ao prazo para funcionamento da ICC, esclarece
o mencionado expediente:
"1.9 Face ao exposto, é prematuro para a Diretoria da ICC fixar a
data de entrada em operação e divulgar o cronograma de execução do
Projeto."
Vê-se, desta forma, que subsiste ainda uma certa insegurança quanto à
realização de algumas etapas dentro de certos prazos que se afiguram fatais
para o Projeto. As atividades previstas e aqui enumeradas revelam o empenho
que a direção da ICC vem colocando no sentido de abreviar a execução do Projeto. Certo é, também, que, em grande parte, o desenvolvimento daquelas atividades está, presentemente, ao aguardo de decisões de órgãos federais, de cujas
providências concretas depende o andamento dos negócios da empresa.
Tive, contudo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, minha atenção voltada para
a notícia espelhada em varios jornais, relativa à audiência concedida pelo Exce-
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-20lentíssimo Senhor Presidente da R~pública, General Ernesto Geisel, ao Sr. Ministro das Minas e Energia .e na qual se tratou do aproveitamento dos rejeitas
piritosos do carvão nacional, notadamente o catarinense. Transcrevo, aqui, parte
daquele noticiário:
"Informou ainda que dentro de dois anos deverá entrar em funcionamento a Usina da Indústria Carboquímica Catarlnense, que em sua
primeira unidade se encarregará da transformação do rejeito piritoso em
enxofre. Ao lado da ICC, o Ministro gostaria de ver Iniciada, tão logo
sejam concluídos os estudos de viabilidade da fábrica que transformaria
esse enxofre em fertilizantes."
Permito-me colocar em destaque a divergência que subsiste da leitura da
informação do Sr. Pre"idente da ICC e da comunicação do Sr. Mirustro das
Minas e Energia. Não desejo, contudo, que esta evidência seja inteiUlretada como
um conflito ou algo que indique discrepância entre a ICC e o Ministério das
Minas e Energia. Ao contrário, creio que de um lado está a responsabilidade
sumamente grav.e da Direção da Empr·esa e, de outro, a necessidade de o Governo, mesmo que em bases precárias, estabelecer um limite no tempo que
sirva de ba!e ao processo d·ecisório que lhe é imperativo. Mas, em qualquer
hipótese, releva salientar a procedência da })reocupação que aqui revelei ao
solicitar um esclarecimento sobre o assunto.
·
Acredito que a melhor colaboração que poderia juntar aos esforços que vêm
sendo feitos para tornar realidade aquele acalentado sonho da gente catarinense
é, uma vez mais, encarecer aos órgão3 do Governo que hoje têm sobre os
ombros a responsabilidade de decidir as questões pendentes e de interesse da
ICC, que trabalhem com urgência, dando solução adequacl.a oaos problemas remanescentes aqui alinhados, conforme os esclarecimentos que recebi da Direção daquela Empresa.
O importante, Sr. Presidente, é, nesta hora, fixar os seguintes pontos:
ll a cada dia se torna mais evidente a necessidade de o País libertar-se,
no que toca ao fornecimento de fertilizantes, de matérias-primas ou lnsumos
originários do exterior;
2) a elevação dos preços do óleo bruto vem acentuando as dificuldades de
se obter a estabilidade dos preços dos fertilizantes dele derivados;
3 J a ,produção de fertilizantes, a partir do enxofre e do ácido sulfúrico
pelo aproveitamento do rejeito piritoso, será fator para solução, senão de todo,
pelo menos em parte, desses dois problemas: a pirita é nossa e os seus preços
bem mais reduzidos que os do óleo bruto importado;
4) o Ministro das Minas e Energia propôs, para a questão, uma ação,
ol?jeto de decisões f.ormal do Excelentiõsimo Senhor Presidente da República,
que precisa ser ili!Qllementada imediatamente;
5) hoje, mais que nunca, a par de sua significação para a economia brasileira, a produção de enxofre, ácido sulfúrico e ácido fosfórico, a partir dos
rejeitas piritosos do carvão nacional, constitui um .estímulo singular e sem paralelo aos esforços de recuperação da região produtora, justamente aquela gravemente atingida pelas catastróficas enchentes de março último.
Por tudo isso, Sr. Presid.ente, a minha palavra de confiança na ação do
Exmo. Sr. Presidente Ernesto Geisel é, acima de tudo, uma palavra de apelo
para a urgência e importância da implantação da Carboquímica Catarinense.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - ConC<Jdo a palavra ao nobre Senador
Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - S. Ex." desiste da palavra.
Conced·o a palavra ao nobre Senador Carlos Llndenberg.
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- 21· O SR. CARLOS LINDENBERG (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Ocupo hoje a Tribuna desta Casa para reverenciar a memória de um dos
mais antigos Professores do Estado do Espirita Santo, merecedor de nossa estima, respeito e veneração pelo fato de haver dedicado toda sua vida à educação <la mocidade espírito-santense.
Trata-se do Professor Emérito Aristóbulo Barbosa Leão, falecido na manhã
do último dia 28, cujo desaparecimento cobre de luto seus milhares de alunos
e o povo espirito-santense pelos serviços inestimáveis por ele prestados, por mais
de 60 anos, como educador de várias gerações.
Nascido na Cidade da Serra em 1887, ali mesmo, na Escola local aprendeu as
primeiras letras, indo, depois, fazer o curso secundário no Ginásio São Vicente
de Paula, em Petrópol!s. Dedicado aos estudos, sempre se destacou como esplêndido aluno, especialmente nas matérias referentes aos cursos de Humanidades e Matemática.
Depois de cursar alguns anos de seminário, sendo latinista de escol e
possuidor de vasto cabedal de conhecimentos, sua vocacão o levou ao Ma·
gistério.
Em 1913, com os seus irmãos, Professores como ele, Miguel, já falecido, e
Dr. Koseiuszko Barbosa Leão, ainda atuante, Mestre de Direito, escritor, orador
e· poeta, fundou, em Vitória, o Colégio S. Vicente de Paula, que está completando
61 anos · de existência, responsável pela boa educação de sucessivas gerações
de brasileiros.
Professor e Diretor do Ginásio, vivia em constante contacto com seus alunos
e era comovedor vê-lo, nos dias de paradas escolares ou comemorações cívicas,
m-archar pelas ruas de Vitória, ao lado de seu batalhão composto de rapazes €
moças, todos impecavelmente uniformizados na mais sã disciplina, recebendo
os aplausos do entusiasmado povo aglomerado.
Embora coi:n a responsabilidade da Administração do Colégio, com a dedicação requerida e de Professor de várias matérias. Aristóbulo Leão prosseguia
nos próprios estudos como autodidata que era e, ein 1924, prestou espontaneamente exames de Humanidades, no Colégio Pedro II do Rio de Janeiro, sendo
aprovado com distinção.
Dirigiu o Estabelecimento de Ensino que criou até o último dia de sua vida,
ensinando Línguas e Matemática.
Há cerca de dois anos, sentindo, certamente, que o fim de sua vida terrena
se aproximava, resolveu, em plena lucidez, embora sem fortuna, doar à Prefeitura de Vitória o Colégio que fundara com todo o seu acervo, Inclusive prédio
próprio, com única condição de sua manutenção com o mesmo nome de Colégio S. Vicente de Paula. O Prefeito de Vitória, Dr. Crisógono Teixeira da Cruz,
recebendo a doação, sensível a atas altruisticos como o do Professor Aristóbulo
e sabendo-o despido de recursos, criou para o mesmo uma pensão para sua manutenção pessoal e o manteve como Diretor, em cujo cargo faleceu.
Perde a juventude capixaba com o seu desaparecimento um dos maiores e
mais dedicados Mestres de nossa Terra, que não tendo constituído família, sua
família era toda aquela mocidade radjosa renovada, ano após ano, em seu Colégio, por cerca de 6 décadas.
Cercado da estima, do respeito e admiração de seus alunos e do povo, Aristóbulo Barbosa Leão encerrou sua vida, modestamente como viveu. Sua obra e
~ua lembrança, entretanto, insertas na História, se perpetuarão como exemplo e
como lição de uma vida inteira dedicada à formação moral e cívica de seus
conterrâneos.
Reverenciando e homenageando sua memória, como criatura humana, como
Professor e como patriota, deixo aqui meu preito de profundo sentfmento de
saudade pelo seu desaparecimento, manifestando a seu digno irmão, sobrinhos,
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-22Mestres, seus ·Companheiros de jornada e alunos o mais sincero sentimento de
pesar. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, requerimento que será
!!do pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N.0 62, de 1974
Senhor Presidente:
Requefro, ouvido o Plenário, a inclusão na Ordem do Dia de amanhã, dia 3
de maio, do Projeto de Resolução n. 0 15, de 1974, que autoriza o Governo do
Estado do Amazonas a realizar operação financeira externa, no valor de ..... .
US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-americanos), para atender a
compromissos com construção de rodovia, dispensado o adiamento aprovado na
Sessão de 30 de abril próximo passado.
Sala das Sessões, 2 de maio de 1974. - Dinarte Mariz.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - ·Aprovado o requerimento, a matéria
constará da Ordem do Dia da Sessão de amanhã.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Esteves - Cattete Pfnhe!ro - João Cleofas - Arnon de Mello
- Augusto Franco - Lourival Baptista - João Calmon - José Augusto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Termina.do o período destinado ao
Expediente, passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 51, de 1974, de autoria
do Senhor Senador Fausto castelo-Branco, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso do General Sílvio Frota, por ocasião
de sua posse como Chefe do Estado-Maior do Exércfto, e publicado no
Jornal d'e Brasília, no dia 20 de abril do corrente ano.
Em votação o requerimento.
Os srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, será feita a transcrição solicitada.

DISCURSO DO GENERAL SíLVIO FROTA, POR OCASIÃO DE SUA POSSE
COMO CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXf:RCITO, PUBLICADO NO
"JORNAL DE BRAS1LIA" DO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO,
QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N9 51, DE
1974, DE AUTORIA DO SR. SENADOR FAUSTO CASTELO-BRANCO,
APROVADO NA SESSÃO DE 2·5-74.
I - A razão de ser do Exército é a atividade militar
"Sem procurar hierarquizar tarefas, mui particularmente entre aquelas que
afloram das considerações já expendi'das e que estão bastante interligadas não somente pela relevância, como pelas finalidades - julgamos de grande Interesse atribuir, no momento, maio11es atenções ao adestramento da tropa, imunizando-a o mais possível de atividades inadequadas à sua natureza, preparo e
organização".
Raciocinando assim, é licito r·eaflrmar, em termos objetivos, que consideramos de maior fmportânc!a as at!vldades que dizem respeito à eficiência operaclona! da tropa.
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-23-

Uma Unidade completa, bem aquartelada, instruída· e equipada, é um baluarte de ordem, de disciplina, de amor ao trabalho, de incentivo profissional para
os seus integrantes, e, também, uma fonte de segurança, e tranqüilldade para os
que são responsáveis pelo seu emprego".
"As chamadas finalidades complementares do Exército, que fluem da atual
Conjuntura e o afastam de seus objetfvos mais importantes, devem ser, cuidadosamente, examinadas, de modo a não prejudicarem a sua atividade fim, razão
de ser da própria Instituição. A Instrução da Tropa".
II - A coordenação das ações deve ser perfeita e total
"Impõe-se um perfeito entrosamento entre o Estado-Maior e a Tropa, em todos os escalões, de modo que as possibilidades e limitações de cada elemento
sejam plenamente conhecidas, do outro, ensejando um clima de absoluta confiança que sl'rva de denominador comum, na superação dos obstáculos que se
oferecem aos planejadores e aos executantes".
III -As agitações, a guerra revolucionária e a imagem do Exército
"As agitações ldeologócas, que definem o panorama mundial, e suas repercussões nas diversas Regiões Braslleiras, deram realce à Guerra Revolucionária
como das mais sérias questões a encarar pelos altos chefes militares. É dever
COI_!lbatê-la frontal e energicamente e orientar com firmeza e inteligência as
açoe.s de natureza: psi:co'ógica, objetivando neutralizar a propagamda subv·ersiva
e levar à comunidade civil a verdadeira imagem do Exército puJJa e democrática.''
"Dinamizar o Sistema de comunicação Social - instrumento de ação para
este tipo de luta - é, portanto, um procedimento que emerge das próprias circunstâncias conjunturais, ao qual, com satisfação, daremos a nossa parcela de
trablho."
IV -A experiência doo oficiais no lugar da teoria acadêmica
"Serã de toda conveniência que os oficiais do Estado-Maior exerçam funções
nos diferentes escalões de comando, de maneira gradativa e ascendente, começando pelo conhecimento das Brigadas, por forma, que, ao servirem no EstadoMaior do Exército, jã tragam a experiência- por vivê-los - dos principais problemas que angustiam os comandos operacionais.
Evitaremos por este processo, apareçam na cúpula do Exército concepções
mermente acadêmicas, teóricas e de .efetlvação duvidosa."
V - O item do "apoio logístico", ou seja, a assistência material à tropa
"A nossa princlipal missão é, sem dúvida, torna:r realmente operacionais as
Grandes Unidades. Para tanto, não basta completá-la e dar-lhes a devida
instrução tãtica, mas, também, um indispensável e exeqüível Sistema de Apolo
Logístico.
A evolução da tecnologia, dotando a arte bélfca de meios cada vez mais
aperfeiçoados e potentes, se, por um lado, amplia o poder de combate das Unidades e Granlies Unidades, por outro, exige o perfeito funcionamento d.este Sistema - de crescentes complexidade e importância - para que se obtenha o máximo proveito daqueles meios.
O apoio logístico às Brigadas, já estruturado, precisa ser posto em prátfca e
testado no mais curto es•paço de tempo, .a ,fim de que possamos obter dados vãlidos para a consolidação do que nos convier e para reformular as soluções julgadas deficientes."
VI - Até com relação à política de Transportes e Comunicações, primeiro
os objetivos militares
"Do mesmo modo que no assessoramento para a elaboração das Políticas de
Transportes e de Comunfcações, merecem prioridade absoluta as medidas que
permitam às Forças Terrestres, om primeiro lugar, cumqlrirem sua parte na missão de Segurança Nacional."

III
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-24VII - A atual organização d'o Exército vai sofrer reajustamentos
"No desempenho das diferentes funções de comando que antecederam a
nossa nomeação para esta Chefia, tivemos oportunidade de sentir os graves
inconvenientes da d!!ufção dos efetivos, como conseqüência, entre outras, da
organização de novas Unidades.
conhecendo as razões que justificaram a criação destas ti'nidades e os seus
condicionamentos, pretendemos examinar amplamente a matér1a e submeter
ao Escalão Superior as sugestões que nos pareçam capazes de corrigir uma distorção, cujos efeitos negativos estão sendo sentidos, tanto nas UniClades de combate, como nas de apoio ao combate, e apoio administrativo."

vm- Finabnente, la "produção de infonnações", ou [Seja, o serviço secreto
"Pretendemos acionar a produção de Informações de responsabilidade do
Estado-Maior do Exército, o que será possível, basicamente, através da indicação
do pessoal responsável pela obtenção de tais infonnações, devendo prevalecer,
como valores <le seleção a eXiperiência a:nterior, a aptidão para o exercício do
cargo e a condição social."
Item 2
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei <lo Senado n. 0 149,
de 1973, de autoria do Sr. Senador Heitor Dias, que isenta da multa estabelecida no art. 8. 0 da Lei n.o 4. 735, de 15-7-73, o alfabetizado pelo
MOBRAL, tendo
PARECJ!l&ES, sob n.os 97 e 98, de 1974, das Camisões
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Finanças, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em discussão o Projeto em segundo
turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão, o Projeto é dado como definitivamente aprovado, nos
termos do art. 316 do Regimento Interno.
O Projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N. 0 149, DE 1974
Isenta da multa estabelecida no art. 8,0 da Lei n. 0 4. 737, de 15-7-65,
o alfabetizado pelo MOBRAL.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Não se aplica ao brasileiro nato ou naturalizado que for alfabetizado
pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL -, a multa prevista
no art. 8. 0 da Lei n. 0 4. 737, de 15 de julho de 1965, com a redação dada pela
Lei n.0 4.961, de 4 de maio de 1966.
Parágrafo único. O prazo para alistamento do alfabetizado será de seis
meses, a contar da data em que, comprovadamente, concluiu o curso correspondente.
Art. 2. 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
<lisposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria da Ordem do Dia,
prussa-se à a;pr.eclação dos iProjetos de Decreto Legislativo n.os 5 e 6, de 1974,
lidos no Expediente e que, nos termos regimentais, devem ser discutidos e votados nesta oportunidade.
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Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto LegiSlativo n.o 5, de
1974, que autoriza o Senhor Presidente da República. a ausentar-se do País, no
decorrer do próximo mês de maio de 1974, a fim de visitar a República da Bolívia,
dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Relações
Exteriores.
Solicito ao nobre Senador Helvídio Nunes o Parecer da ComiSsão de Constituição e Justiça.
O SR. HELVIDIO NUNES (Piauí) (Para emitir Parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores:
Com a Mensagem n. 0 176, de 1974, do Poder Executivo, o Senhor Presidente
da República solicita autorização para "ausentar-se do País, por algumas horas,
em dia a ser determinado, no decurso do mês de maio do corrente ano".
A matéria vem à apreciação do Congresso por força do disposto nos arts. 44,
item III, e 80, da Constituição Federal, que conferem ao Congresso Nacional a
co~têncla para autorizar o Presidente e o V!ce-Pres!dente da República a se
ausentarem do País.
A ausência do Presidente da República, em decorrência de convite formulado
pelo Presidente Hugo Ba.nzer Suárez, da Bolívia, visa a estreitar, cada vez mais,
os laços de amizade que unem as duas Nações Irmãs, a par dos resultados materiais que por certo advirão, em conseqüências de ajustes para o aceleramento
do processo de desenvolvimento comum.
A Mensagem, no âmbito da competência desta Comissão de Constituição e
Justiça, merece plena acolhida.
Face ao exposto, opino pela autorização solicitada, na forma do pre.sente
Projeto de Decreto Legislativo.
É o Parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Solicito ao nobre Senador D!narte
Mariz o Parecer da Comissão de Relações Exteriores.
O SR. DINAR'l'E MARIZ (Para emitir Parecer) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O Senhor Presidente da República, atendendo ao disposto no art. 44, item III,
da Constituição Federal, vem sol!citar ao Congresso Nacional a necessária autorização para ausentar-se do País, em dia a ser determinado, no decurso do mês
de maio do corrente ano.
A Mensagem n.o 176, de 1974, que encaminha a matéria, esclarece que o
Chefe do Executivo foi convidado pelo "Senhor General Hugo Banzer Suárez,
Presidente da Rerpública: da Bolí'Via, para uma visita oficial àquele pais amigo".
O encontro do atual Chetfe de Estado brasi!e!ro com o Presidente da Bolívia
se reveste da mais alta importância, pois, além de representar mais um elo na
consolidação da fraterna amizade que impera ·entre os dois Países, acontece
num momento em que as duas Nações desejam desenvolver importantes Projetes de cooperação e integração económica.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do pedido consubstanciado na
Mensagem n.o 176, de 1974, na forma do presente Projeto de Decreto Legislativo.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Completada a instrução da matéria,
proceder-se-á à sua apreciação.
Em discussão o Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, encerrare! a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
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-26Os Srs. Senadores que aprovam, queiram permanecer sentados: (Pausa)
.Aprovado.
A matéria irá à Com.issão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Vamos passar à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n.0 6, de 1974.
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto LegiSlativo n.0 6, de 1974,
que autoriza o Senhor Pr~sidente da República a ausentar-se do Pais, no decorrer <lo próximo mês de maio de 1974, a fim de visitar a República do Paraguai,
dea>endendo de parec·eres das comissões de Constituição e Justiça e de 'Relações
Exteriores.
Solicito ao nobre Sr. Senador Carlos Llndenberg o Parecer da Comissão de
Constituição e Justiça.
O SR. CARLOS LINDENBERG (Para emitir Parecer) - Sr. Presidente, Srs.
Senacfores, o Senhor Presidente da: República, com a Mensagem n.0 177, de .1974,
dirigida ao Congresso Nacional solicita autorização para ausentar-se do Brasil,
por aLgumas horas, no decorrer' do més d·e m1aio do corrente ano, quando deverá
encontrar-se com o Presidente da República do Paraguai, General Alfredo
Str~ssner.

O encontro dar-se-á na "Ponte da Amizade", que liga as Cidades de Foz
do Iguaçu e Puerto Presidente Stroe.ssner, onde serão "e:x:aminados temas de
interesse das relações entre os dois Países".
A ausência do Presidente da República está r·egulada nos arts. 44, inciso III,
e 80, da Constituição Federal, cabendo ao Congresso Nacional a sua autorização.
A Câmara dos Deputados manifestou-se pela autorização solicitada, na forma
do presente projeto de decreto legislativ·o, que deverá ser a-colhido pelo Senado
Federal.
O nosso pronunciamento, seja no que diz respeito à constituc!Qnalidade e
jurldicldade do assunto, seja no tocante ao mérito, que nos cabe examinar,
é pela alprovação do proj.e,to de decr·eto Je·gislativo em exame, concedendo'
licenç·a para Q Chefe da Nação aus·entar-se d·o Território Nacional, no desempenho
de elevada missão diplomática que servirá para robustecer os laços que unem
brasileiros e paraguaios.
~ o Parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Solicito ao nobre Senador Fernando
Corrêa o Parecer da Comissão de Relaçõe~ Exteriores.
O SR. FERNANDO CORRf::A (Mato Grosso) (Para emitir Parecer) - Sr.
Presid-ente, Srs. Senadores. com a Mensagem n. 0 177, de 215 de ,abril' de 1974, o
Senhor Presidente da República, atendendo ao preceituado no art. 44, item UI, da
Constituição Federal, vem solicital" do Congresso Nacional a necessária autorização
:para ausentar-se do Paí.s, no ~róxlmo mês de maio.
Esclarece a mensa:gem que o Primeiro Mandatário da Re1pública foi coniVidado pelo Presidente da República do Paraguai, Senhor Alfredo Stroessner, "para
um encontro na "Ponte da Amizade", que liga as cidades de Foz ·dO Igual(u e
Puerto Presidente Stroessner, a realizar-se no decurso do mês de mai'o do corrente ano".
Informa-se ainda que, na oportunidade, serão examinados temas de Interesse oas relações ,entre os dois IPaiiSe,s.
~ fato notório que o atual Governo, no campo das relações exteriores, deseja
<lar especial ênfase ao desenvolvimento dos laços de cooperação e amizada que
nos unem aos cienmis paises da América Latina. Na consecução desse Olbjetlvo,
acreditamos ser da maior relevância o entendimento di'reto entre os Chefes de
Estado dos Países em causa.
Nestas condições, reconhecemos que a autorização solicitada atende aos altos
interesses das duas Nações, razão por que opinamos pela aprovação da matéria,
na: forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado na Câmara dos Deputados.

-27o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - os Pareceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, proceder-se-á à sua apreciação.
Em discussão o Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa)
Está encerrada.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadooes que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado. A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n.O 5, de 1974, que será lida pelo Sr. 1.0-secretário.
É lida a seguinte:
PARECER N.0 123, DE 1974
d'a Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 5, de 1974 (n, 0
143-B/74, na Câmara doo Deputados.)
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação fi'nal do Projeto de Decreto Legislativo n.0 5,
de 1974 (n.o 143-B/74, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País, no decorrer do próximo mês de maio
de 1974, IR flm de visitar a República da Bolí<via.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente José Lindoso, Relator- Ru:y Carneiro.
É

ANEXO AO PARECER N. 0 123, DE 1974
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 5, de 1974 (n.0
143-B/74, na Câmara d'os Deputados~)
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso III,
da Constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N, 0 , DE 1974
Autoriza. o Presidente da República Federativa. do Brasil a ausentarse do País, no mês de maio do corrente ano.
O Congresso Nacional, decreta:
Art. 1.0 É o Presidente da República Federativa do Brasil autorizado a
ausentar-se do País, no mês de maio do corrente ano, a fim de visitar, oficialmente, a República da Bolivia.
Art. 2. 0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Em discussão a redação final.
Se mmhum dos Srs. Senadores quiser discuti-la, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. <Pausa)
Aprovada a redação final o projeto vai à promulgação.
o SR. !>RE!'liDENTE (Paulo Torres) - Sobre a Mesa, a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n.o 6/74, que será lida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
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Ilda a seguinte

PARECER N.0 124, DE 1974
da Comissão de Redaçã.o
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 6, de 1974 (n.0
144-B/74, na Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão a,presenta a redação final d'o Projeto de Decreto Legislativa n.o 6,
de 19'N: (n.• 144-B/74, na Câmara dos Deputados), que autoriza o Senhor Presidente da República a ausentar-se do País, no decorrer do próximo mês de lillaio
de 1974, a: fim de visitar a República do Para:guai.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente José Lindoso, Relator - Ruy Carneiro.
ANEXO AO PARECER N. 0 124, DE 1974
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.• 6, de 1974 (n.•
144-B/74, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou nos termos do art. 44, Inciso III,
da Constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.0

, DE 1974

Autoriza o Presidente da República Federativa do Brasil a ausentarse do !Pais, no ~ês de maio do corrente .ano.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É o Presidente da República Federativa do Brasil autorizado a ausentar-se do Pais, no mês de maio do corrente ano, a fim de visitar, oficialmente, a
República do Paraguai.
Art. 2.• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-la, encerrare! a discussão.
(Pausa.)·
Está encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pawsa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o Projeto vai à promulgação.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Antes de encerrar. os trabalhos, a
Presidência convoca Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30
minutos, com a seguinte
ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n.o 122, de 1974 (n. 0 150/74, na origem, de 17 de abril de 1974),
pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha do Sr.
Raul Henrique castro e Silva de Vincenz!, Embaixador junto ao reino da Bélgica,
para, cumulativamente exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao GrãoDucado do Luxemburgo.
Nada mais havendo que tratar, declaro encerrada a Sessão.
' .
· a · - às 16 · ·

53.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 2 de maio de 1974
(EXTRAORDINARIA)
PRESIDf:NCIA DO SR. PAULO TORRES

As 18 horas e 30 minutos, acha:m-se presentes os Srs. Senadores:

Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Britto - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - iRenato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio
Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves Dinarte Mariz - Luis de Barros - Ruy Carnefro - João Cleofas Wilson Campos - Arnon de Mello - Augusto Franco - Lourival Baptista
-Antônio Fernandes- Heitor Dias- Ruy Santos- Carlos Lindenberg
-João Calmon- Paulo Torres -Benjamim Farah- Danton Jobim
- Gustavo Capanema - José Augusto - Carvalho Pinto - Emival
Caiado - Fernando Corrêa - Mattos Leão - Antônio Carlos - Lenoir
Vargas - Guida Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 43 Srs. Senadores. Havendo número regi'mental, declaro aberta a
Sessão.
Não há expediente a ser lido.
Passe-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0 122, de 1974 (n. 0 150/74, na origem, de
17 de abril de 1974), pela qual o Senhor Presidente da República submete
ao Senado a escolha do Sr. Raul Henrique Castro e Silva de Vincenzi,
Embaixador junto ao Reino da Bélgica, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Grão-Ducado do Luxemburgo.
A matéria constante da pauta, nos termos da alínea h, do art. 405, do
Regimento Interno, deve ser apreciada em Sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as necessárias providências a fim de que seja
respeitado o dispositivo regimental.
(A Sessão transforma-se em secreta às 18 horas e 35 minutos e volta
a ser pública às 18 horas e 50 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para
reunir-se hoje, às J.9 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados. para apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 32, de 1974-CN.
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-30Nada mais havendo que tratar, vou encerrarr a Sessão, designando para a
nrdinárla de amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA
-l-

Votação, em turno único, do Requerimento n.o 53, de 1974, de autoria. do Sr.
Senador Luis de Barros, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Fed'eral,
da conferência proferida rpelo então Ministro da Marinha, Almirante de Esquadra
(iR!Rm) Adalberto de Barros Nun~. na Escola de Guerra Naval, em 26 de outubro
de 19?3, sob o tttulo "tA Marinha no Gov·erno Médicl", publica-do no jornal
O Poti - de 14-4-74.
-2Dlscussão, em turno umco, da Redação Final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n.o 69, 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 São Paulo possa elevar o montante de sua dívida consolidada, mediante a emissão de Bônu.s iRotativos.
-3Dlscussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 15, de 1974 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer n.0 112, de 1974),
que autoriza o Governo do Estado do Amazonas a realizar operação financeira
externa no valor de US$ 5,000,000. 00 (cinco milhões de dólares norte-americanos)
para atender compromissos com construção de rodovias, tendo
PARECER, sob n.0 113, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurl'dicidade.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 hOras e 55 minutos.)

---------
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ATA DA 54.a SESSAO, EM 3 DE MAIO DE 1974

4.a Sessão Legislativa Ordinária, da 7.a Legislatura
PRESID:tNCIA DO SR. PAULO TORRES
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - José L1ndoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco Alexandre Costa - José Sarney - Petrônio Portella - Helvídio Nunes
Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Luiz de
Barros - Ruy Carneiro - Wilson Campos - Lourival Baptista - Carlos
Lindenberg- Eurico Rezende - Paulo Torres - Benjamim Farah Danton Jobim- Gustavo Capanema- Emival Caiado- Osires Teixeira
-Antônio Carlos- Guldo Mondln.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 28 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
o Sr. to-secretário procederá à. leitura do Expediente.
É

lido o segui'nte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA IR.EP'O'BLICA
-

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:

de

N.0 154174 (n. 0 19,5/74, na orlgtlm) de 30 de a:brll
1·974, ref.erente ao Projeto
de Lei da Câmara n.O 11/74 (n.0 1. 752-B/74, na Casa de origem), que fixa. os
valores de vencimentos dos c!trgos dos Grupos-Atividades de APQio 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.
<Projeto que se transformou na Lei n. 0 6.033, de 30 de abril de 1974);
N.o 155174 (n. 0 196/74, na origem), de 30 de abril de 1974, referente ao Projeto
de Lei da. Câmara n. 0 26/74 (n.O 1. 778-B/74, na Casa de origem), que altera o

Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 6. 8 Região
e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n. 0 6. 034, de 30 de abrll de 1974);

N.o 156174 (n.0 197/74, na origem), de 30 de abril de 1974, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n.0 27/74 (n.o 1. 777-B/74, na Casa de origem), que altera o
Quadro da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 4.a Região e dá outras
providências.
N.o 156/74 (n.o 197/74, na origem), de 30 de abril de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 27/74 <n. 0 1. 777-B/74, na C;~.Sa de origem), que altera

I·
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-32o Quadro da Secretaria do Tribunal Regional do Traba1ho da: 4.a Região, e d-á
outras providências.
(Projeto que se trans1:ormou na Lei n.0 6.036, de 1.0 de maio de 1974).
N. 0 157/74 (n.o 198/74, na origem), de 1.0 de maio de 1974, referente ao Pro- ·
jeto de Lei da Câmara n.0 28 (n. 0 1.806-B/74, na Casa de origem), que dispõe sobre a criação, na Presidência da República, do conselho de Desenvolvimento
Econômlco e da Secretaria de Planejamento, sobre o desdobramento do Ministério do Trabalho e Previdência Social e dá outras providências.
(Projeto que se transformou na Lei n.O 6. 036, de 1. de maio de 1974).
N.o 162/74 (n.o 208/74, na origem), de 2 de maio de 1974, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n.o 08/74 (n.o 1. 729-B//73, na Casa de ori'gem), que estende às
Fundações Nacional e Estaduais do Bem-Estar do Menor a isenção de que trata
aLei n.03.577, de 4 de jul!ho de 1969.
(Projeto que se transformou na Lei n. 0 6.037, de 2 de maio de 1974).
- De agradecimento de remessa de autógrafos de Decretos Legislativos:
N. 0 158174 (n.o 201/74, na origem), de 2 de maio de 1974, referente ao Decreto Legislativo n. 0 25, de 1974, que referenda o ato do Presidente da República
que concedeu a reforma do Segundo Sargento João Lino Pereira, do Ministérfo
da Marinha;
N.0 159/74 (n.0 202/74, na origem), de 2 de maio de 1974, referente ao Decreto Legislativo n. 0 27, de 1974, que aprova o texto do Decreto-lei n.0 1.314, de
1.0 de março de 1974;
N.0 160/74 <n. 0 203/74, na origem), de 2 de ma:io de 1974, referente ao Decreto Legislativo n. 0 26, de 1974, que aprova o texto do Decreto-lei n.o 1.307, de
16 de janeiro de 1974; e
N.0 161/74 (n.0 204/74, na origem), de 2 de maio el-e 1974, referente ao Decreto
Legislativo n.0 24, de 1974, que aprova o texto do Decreto-lei n. 0 1. 3<11, de 1>1 de
fevereiro de 1974.
PARECERES
PARECER N. 0 125, DE 1974
Da Comissão de Finanças sobre o Projeto de Lei da. Câmara n.o 20,
de 1974 (n.0 1. 776-B, de 1974 - na origem), rque "atualiza o valor da
pensão especial conced'ida pelo Decreto n.o 4.696, de 28 de fevereiro de
1923".
Relator Sr. Lenoir Vargas
O Projeto em exame, de lnlclativa do Senhor Presidente da República, visa
a atualizar o valor da pensão especi'al concedida pelo Decreto n.o 4. 696, de
28 de fevereiro de 1923, e foi submetida à deliberação do congresso Nacional, com
a Mensagem n. 0 81, de 11 de março de 1974, nos termos do art. 51 da Constituição.
A pensão que se J)retende reajustar soma, atualmente, Cr$ 56,86 (cinqüenta
e seis cruzeiros e oitenta e seis centavos) "quantia realmente insignificante e
que não atende às necessidades mínimas, ao nível de subsistência".
O reajustamento a que se refere o Projeto resultou de sugestão e estudos do
Ministério da Fazenda, que o fixou em 3 (três) vezes o maior salário mínimo
vigente do País.
Embora a pensão de que t.rata o Projeto, mesmo corrigida, ainda nos pareça
pequena, uma vez que deverá ser dividida entre dois beneficiários, somos pela
aprovação do Projeto.
Sal!'. das Comissões, 2 de mala de 1974. - Virgílio Távora, Vlce-Presldente,
no exercício da presidência. - Lenoir Vargas, Relator - Ruy Carneiro - Alexandre Costa - Carvalho Pinto - Dinartc Mariz - Wilson Gonça'ives - Cattete Pinheiro - Danton J'objm.

--- __
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-33PARECERES N, 0 s 126 e 127, DE 1974
A~

Projeto 1de !Lei da Câmara n.0 22, Ide ,1974 ,(n.0 1. 753-B, 1de \1974,
n.a ongem), que "dispõe sobre a retribuição do Grupo-Direçã.o e Asslstencia Intermediária do Quadro Permanente da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União e dá outras providências".
PARECER N.0 126, DE 1974
Da Cornis3ão de Serviço Público
Relator: Sr. Paulo Guerra
Vem-nos da outra CaS!t" do Legislativo a proposição, que, amparada pelos
p_razos estabelecidos pelo art. 51 da constituição, originou-se da Mensagem Presidencial n.o 77, de 5 de março do corrente ano.
O Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União, na Exposição de Motivos
que respalda o Projeto, esclarece que se trata, "agora, das demais atividades destinada~ a complementar os quadros dirigentes, com o objetivo de possibilitar a
execu_yao dos programas e normas determinados pelos escalões superiores. A constituiçao desse novo Grupo, intitulado Direção e AssiStência Intermediárias observou os princípios fundamentais consubstanciados no Decreto n.0 72. Hl2, de 10 de
outubro de 1973, adotando-se uma escala de três níveis hierárquicos, segundo a
divisão do trabalho da unidade administrativa imediatamente superior em suas
partes principais, bem como, de acordo com o grau de coordenação interna do
pessoal em face da diversificação técnico-profissional das atividades desenvolvidas na unidade e da quantificação dos recursos humanos necessários ao seu desempenho".
'Elm sulllla, a proposição dá prossegu~mento, no âmbito da Secre.taria-Geral do
Tribunal de Contas da União, à ampla reformulação que o Governo Médlci impôs
às estruturas da administração pública federal, abrangendo os três Poderes da
República. Reformulação, diga-se em acréscimo, que beneficiou de modo altamente
construtivo o servidor público, quer no objetivo de conceder-lhe salários condignos, quer no de suscitar-lhe estímulos de aprimoramento e progresso.
O Congresso Nacional, em momento recente, já teve oportunidade de examinar o assunto, através dvs estudos e debates que marcaram a 31preciação de projetas correlatas, vinculados à aludida reformulação administrativa federal.
Assim nada havendo que obstaculize o acolhimento do Projeto, opinamos
.
pela sua àprovação.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1974. - Benjamim Farah, Presidente Paulo Guerra, Relator- Heitor Dias - Gustavo Capanerna.
PARECER N.0 127, DE 1974
Da Comissão de Finanças
Relator: Sr. Ruy Carneiro
A Mensagem n.O 77/74, do Senhor Presidente da República, acionou a tramitação, primeiramente na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei ora sob
nosso exame.
A matéria já fora anteriormente estudada pelo Departamento Administrativo do Pessoal Civil, que achou conforme com a orientação que se traçara o
Poder Executivo, na implantaçã,o da nova estrutura de Grupos, criada na recente
reforma administrativa.
A Câmara dos Deputados, calcada nos pareceres favoráveis dos órgãos técnicos Incumbidos de apreciarem a matéria, ratificou, sem votos contrários, a proposição, fortalecendo, assim, o apoio aos seus objetivos.
TUdo se fez, em conseqüência, dentro dos cuidados e cautelas que devem
presidir a aprovação de uma matéria legislativa.
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-34As despesas decorrentes da aplicação da lei, por outro lado, estão previstas
e enquadradas na nossa sistemática financeira (art. 7. 0 do Projeto), isentas, portanto, de agredirem o· equilíbrio que as leis vigentes fazem por preservar.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n. 0 22, de
1974.
Sala das Comissões, 2 de mai'o de 1974. - Virgilio Távora, Vice-Presidente, no
exercício da presidência - Ruy Carneiro, iRelator - Alexandre Costa - Danton
Jobim - Carvalho Pinto - Lenoir Vargas - Dinarte Mariz - Wilson Gonçalves
- Cattete Pinheiro.
PARECER N.0 128, DE 1974
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n.0 16 de 1974.
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.0 16, de 1974,
que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar uma operação de empréstimo externo destinado à execução do Projeto de Aproveitamento Múltiplo do
Vale do Rio Ribeira.
Sala das Comissões, 3 de maio de 1974. - Carlos Lindemberg, Presidente José Lind'orso, Relator - Wilson Gonçalves.
ANEXO AO PARECER N.0 128, DE 1974
Redação final do Projeto de Resolução n.0 16 de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV, da
Constituição, e eu,
, Presidente, promulgo a seguinte
iRESOLUÇAO N. 0
, DE 1974
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a !l'ealizar uma operação
de empréstimo externo destinado à execução do Projeto de Aproveitamento Múltiplo do Vale do Rio Ribeira.
O senado Federal resolve:
Art. 1.0 É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar, diretamente, uma operação de empréstimo externo no valor de até US$ 50,000,000.00
(cinqüenta milhões de dóla:res) de principal, cujos recusas serão ,destinados à
construção de barragens constantes do Projeto de AIProveitamento Múltiplo do
Rio Ribeira.
A operação de empréstimo realizar-se-á nos termos aprovados pelo Poder
Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos, prazos e
demais condições admitidas pelo Banco central do Brasil para registro de empréstimos da espécie, obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências dos
órgãos encarregados da execução da política económico-financeira do Governo
Federal, e, ainda, as disposições da Lei F..stadual n. 0 188, de 17 de abril de 1974,
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia subseqüente.
Art. 3.0 Esta Resolução entra em vi'gor na data de sua publicação.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
(Pausa.)
A Presidência recebeu o Ofício n. 0 S/14, de 1974, do Sr. Presidente da Fundação das Pioneiras Sociais, encaminhando ao Senado Federal análise e relatório
do Serviço de Contab!l!dade, envolvendo as operações econômico-f!nancei'ras daquela entidade, no Rio, Brasíl!a e Belo Horizonte, referentes ao exercício de 1973.
A matéria será despachada à Comissão de Finanças.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Virgílio Távora, como Líder.

----í
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-35O SR. VIRGíLIO TAVORA (Como Líder) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Transcorre neste fim de semana, mais precisamente no dia 5 de maio, o dia
das Comunicações. Julgamos ser momento oportuno para, mesmo que rapidamente, registrar o evento e analisar os excepcionais índices de crescimento que o setor das Comunicações vem alcançando, em nosso País, nos últimos anos. Nossa
presença à tribuna, para comentar os sucessos neste importante componente
de nosso processo de desenvolvimento se rep·ete: em novembro do ano passado,
ocasião tivemos de. ao em-eao do ;primeiro aniversário da 'l'Ef.JElmMS - doe cuja
criação honramo-nos de ter par.tLcipado na qualidade de Relator do Projeto de
Lei que a instituiu - trazer ao conhecimento da Casa uma visão do trabalho
realizado por aquela empresa, durante o seu primeiro ano de existência.
A política das Comunicações, em nosso Pais, sofreu, desde 1962, quando começou a dar os primeiros e incertos passos, radicais modificações. Destacam-se,
entre elas: a criação do próprio Ministério das Comunicações, a transformação
do Departamento de Correios e Telégrafos em Empresa, a constituição e funcionamento da EMIBIRATEL, a criação da '11EUE'B1Rfi...S e a reorganização, por completo, da administração FUiNTElL e do FISTEL. A nova dimensão da•s comunic~:tÇões
brasileiras, adquirida com essas m·udanças pode ser mensurada pelo .próprio impacto que causou: as transmissões diretas da televisão a: televisão a cores, a implantação do sistema de discagem dlreta à distância, maior ·eficiência do comp'exo
industrial brasileiro, que tem por mercado a área das comunicações, elevando
a qualidade dos produtos e reduzindo os preç·os dos comu:>onentes ,por ele fa.bricados, possibilitando, inclusive, eliminação de importações.
Entre 1969 e 1973, melhor que a própria avaliação que cada um de nós está
em condições de fazer, mediante a simples observação das novas realidades do
setor, falam os números:
- Os serviços postais, hoje com nova imagem de efi'ciência e praticamente
sem aquele estigma dos déficits que os levaram à ·beira do caos, contaram com
um aumento de 42% no número de agências postais; o mDvlmento postal, por
sua vez, elevou-se em 120%, enquanto a relação entre receita e despesa - ao
Início do período era de cerca de 29% é, hoje, superior a 81%.
- Na área da TELEBRAS. que Incorporou como sua subsidiária a ElMBRJA(I'lEL,
além do lançamento do prilrielro cabo submari'no telefónico entre o Brasil e a
Europa, são de se destacar o aumento, em cerca de 650%, no tráfego telefónico
internacional, de 430% no tráfego de telex internacional, de 1.810 no tráfego
telegráfico internacional, de 1.450% no tráfego telefônico interestadual e de
montante, também expressiVIQ, no tráfego telefónico local e interurbano. A base
desses números, está o resultado de expressivos Investimentos na infl1a-estrutura,
como sejam o p!anejamento, em execução, que possibilitará a duplicação, em
1975, do número de terminais Instalados em 1969, já hoje em números superiores a 134% aos deste ano, a ligação por DDD entre mais de 100 cidades brasileiras, o Incremento em 50% na rede de telex então instalada e a implementação de nova rede qu·e permltfrá, até fins de 1974, a substituição da atual e um
acréscimo de 503% com relação a 1969.
As comemorações do Dia das Comunicações portanto realizar-se-ão este ano,
sob um clima promissor, alicerçado num conjunto de vitórias ma:rcantes na História recente de nosso País.
Certo é, também, que modificações tão radi~als engendram proplemas, para
cujas soluções está perfeitamente apto o Ministerio das Comunlcaçoes, fato que
ficou assinado pelo Sr Ministr<J Quandt de Oliveira ao assumir a Pasta, com a
autoridade de ex..JPreSidente da TELEBRA:S, onde deixou ma.rca Inconfundível
de sua passagem. Disse S. Ex." àquela oportunidade:
"A missão que tenho pela frente, não é fácil. Assumo o Ministério
em plena fase de grandes realizações. Os excepcionais resultados, obtidos
nos quatro anos da gestão do Ministro Hygi'no Caetano Corsettl, são um
laureai difícil de ser Igualado.
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-36Será necessário um grande esforço para manter o atual ritmo de
traba}ho, em todos os setores e e!l11pr,estas Ugadas a este Ministério."
E, mais adiante, deixava explícitas as primeiras metas a serem alcançadas:
"- preparação do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, a
cobrir o período de 197'5 a: 1979, cuja redação preliminar já. foi ellllborada,
sendo necessária revisão e compatibilidade de critérios e objetivos;
- prosseguimento da modernização dos serviços postais, estruturando-os de acordo com as necessidades do desenvolvimento nacional e,
- busca tle uma solução ráJpida e adequada aos problemas que ora
afUgem a racHodifusão."

uma nova estruturação do DENT·EL, com a implantação da Rede da Radlomonitoragem; a cri3;ção e instalação de duas novas. empresas, uma P!!-ra explorar
os serviços telegraficos e de telex, outra para a area da radiodifusao oficial;_ a
completa integração das empresas exploradoras dos serviços de telecomunicaçao,
com a redução de seus custos de implantação e o aumento de sua eficiência
operacional, a fim de fazer frente à pressão da demanda; a expansão programada
e crescente da Indústria correlata, visando à redução dos preços dos equipamentos aumentando-lhes a qualidade e incentivando a fabricação daqueles que
os novos serviços venham a exigir; a disciplinação, coordenação e estímulo ao
máximo à formação do pessoal necessário, sempre baseados na objetividade de
currículos escolares e na oferta de empregos bem definida; o apelo à pesquisa
visando à transferência paulatina e completa das tecnologias a!ienígenas, paralelamente à busca de soluções mais adequadas às condições brasileiras.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, são os itens mais importantes a desafiar a
capacidade imaginativa dos administradores responsáveis por nossas Comunicações, que, estamos certos, pelo seu passado, pelo que já por este País fizeram,
P.stão à altura da missão que lhes foi confi'ada.
O Sr. Benjamin Farah - Permite V. Ex.a um aparte?

o SR. VIRGíLIO

TAVORA- com prazer, nobre Senador.

O Sr. Benjamin Farah- No instante em que V. Ex.a está exaltando o trabalho dos vivos, peço-lhe que inclua o nome, precisament.e, daquele que deu todo o
seu esforço, ao longo de sua vida, no sentido de aproximar os brasileiros. Refirome ao grande bandeirante do século XX, o Marechal Cândido Mariano da Silva
Rondon, o pionei'ro das Comunicações, e, por igual, o seu patronc. Aqui fica
minha homenagem àquele grande brasileiro que nasceu em Mato Grosso, mas
que serviu ao Brasil e à humanidade. com minhas congratulações a todos os
brasileiros, a todos os nossos irmãos, a todos os servidores que levam a esse País
longinquo a sua participação, a fjm de que, todos nós, possamos entender-nos,
aproximar-nos e confraternizar.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Agradecemos o aparte de V. Ex.a, nobre Senador Benjamim Farah. E verá V. Ex.n que alusão será feita a esta figura ímpar
de brasileiro que V. Ex.n tão pertinentemente, neste momento, traz à baila.
Ao registrarmos, pol.s, a passagem desta data, na evocação do bandeirante
que foi iRondon, desejamos parabenizar-nos com a alta direção do Ministério das
Comunicações e das empresas a ele subordinadas e transmitir-lhes, na pessoa
de Quandt de Oliveira, nossos votos de confiança no êxito da tarefa a que se
propõem, desde o mais graduado técnico até o anônomo operário que com o seu
trabalho permite a operação dos sistemas de Comunicações.
Este o pensamento da Maioria, que tivemos a honra de exprimir. (Muito bem!
Palmas.)
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Danton Jobim, como Líder.

--
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-37Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A Direção Nacional do meu Partido -aguarda, ansiosamente, que se divulguem os planos do Governo Revolucionário, sobre a integração dos Estados da
Guanabara e do Rio de Janeiro. Todos conhecem a posição que assumi em relação a este assunto, bem como a todos os politfcos que se afligem, realmente,
com a sorte que correm essas duas unidades federativas. Entretanto, não venho
fazer um pronunciamento meramente pessoal. Trago, aqui, um ponto de vista
que acho deve ter acolhida em nossos Anais: é a manifestação serena de um dos
mais importantes próceres do nosso Partido, no plano federal, o lider da bancada emedebista na Câmara dos Deputados.
O Estado de S. Paulo de hoje publica o pensamento desse eminente homem
público, que reflete, sem dúvida, o de todo o MDB, sobre a fusão que já foi
anunciada- para usar uma expressão que já se tornou cediça - de modo irreversível, muito embora se apregoe aos quatro ventos que a classe politica terá
que dar a sua colaboração, uma vez que será consultada sobre o que pode esperar, em futuro próximo, os Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro nessa
matéria.
O Sr. Laerte Vieira - segundo 11eportagem de O Estado de S. Pa.ulo, em matéria hoje publicada- desde já entende que, do ponto de vista politico, a fusão
é preJ ud.!cial à oposição.
Quem faz essa observação é o líder do MDB na Câmara, Laerte Vieira. Para
ele, é evidente o prejuízo que a fusão causará ao partfdo, ao menos nos termos
em que tem vindo a público. Se prevalecer efetivamente, a idéia de que a nova
unidade da Federação deverá ter um governador provisório ou um interventor
nomeado pelo governo federal, o MDB perderá o único Estado onde hoje é majoritário.
E o prejuízo, segundo o lider, não se resumirá a isto. O MDB não perderá
apenas um governo estadual. O fato terá repercussão negativa também nas
próximas eleições parlamentares. Pode - comenta ele de maneir-a isenta não ser esta a intenção do governo federal, mas o fato é que essa - a expressão
é sua "cassação branca" do único governo estadual da oposição não deixará de
ser interpretada como sinal de que "ao MDB está vedado o acesso ao poder".
O SR. DANTON JOBIM (Como líder) -

Para o Líder da Minoria na Câmara isso será o suficiente para desestimular
a campanha eleitoral oposicionista que está para ser iniciada, com vistas à.s eleicões parlamentares de 15 de novembro. Tanto os casos eleitorais do partido
quanto o eleitorado potencialmente oposicionista se sentirão desanimados, sabendo que não adiantará então nem tentar fazer maioria das assembléias legislativas, porque nem por via de eleição indiret.a se admite que o MDB chegue
ao governo.
De fato, conforme o líder, o que se articula nos centros de decisão do Executivo "é uma nova mod.iflcação das regras do jogo". A Constituição, mesmo a
atual, estabelecia que as eleições para governadores, desde ano em diante, voltariam a ser realizadas por via direta. O povo poderia voltar a eleger diretamente os governadores. Mas como se temia que em alguns Estados - além da
Guanabara - o MDB os elegesse, resolveu o governo federal há dois anos atrás,
fazer a primeira alteração nas regr·as do jogo eleitoral. Impôs, ele, mais uma vez,
a forma indireta de eleições no corrente ano. Assim, controlando 21 das 22 assembléias legislativas, -a ARENA elegeria, com certeza, os candidatos indicados. Mas
r.omo há um assembléia legislativa sob controle da oposição - a da Guanabara
-- cogita-se agora de no•;a modificação nas regl'as do jogo.
La-erte Vieira declara não ver razão para a nova unidade federa ti va ter um
governador provisório ou um interventor nomeado pelo Executivo. Considera inaceitável a alegação d.e .que Isso seria necessário para assegurar o processo de
fusão porque entã·o haveria perfeito entrosamento entre o chefe do Executivo da
nova' unidade e o governo federal. Ora, entrosamento sempre há, diz o líder,
qualquer que seja o governador. Não há por que, em nome disso - afirma -
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legislativas o direito de escolher seu governador. Se a regra eleitoral já está
estabelecida indaga - p(ir que então não deixar que as duas .assembléias realizem reunião conjunta para, em vez à.e dois, eleger um só governador para o
futuro Estado? O MDB aceitaria essa solução. Mas se não querem .que as atua!s
assembléias elejam o governador, por que então não estabelecem que ele será
eleito pelas assembléias que surgirem do pleito de 15 de novembro? O MDB
também aceitaria ess·a ~olução, pois está convencido de que será majoritário
também na unidade que resultar da fusão,
Sr. Presidente, estes trechos são das declarações feitas pelo Deputado Laerte
Vieira a O Estado de S. Paulo. Creio mesmo que elas representam a média ou,
virtualmente, a opinião unânime do nosso Partido.
Através dos cantatas que tenho mantido com os nossos companheiros, nas
duas Casas do Parlamento, verifiquei que a atitude dominante diante do problema é a da maior prudência, aguardando-se os acontecimentos. Mas, ao mesmo
tempo, há uma grande inquietação, uma grave preocupação de que não seja
bem interpretada a ati'tude do nosso Partido que poderia dar a impressão de
que nós estamos silenciando por simples acomodação, levando-se em conta apenas os interesses eleitorais de cada um.
Ora, Sr. Presidente, esse não é o caso; os problemas da Guanabara têm sido
tratados pelos representantes da Guanabara. Mas, este já transcendeu ao âmbito
dos interesses do nosso Estado: já se vai tornando um problema de repercussão
nacional importantíssimo, na hora em que já se cogita seriamente até da redivisão territori'al deste Pais, e como foi no caso da fusão da Guanabara, uma medida - usando de novo a malsinada palavra - irreversível. Afirma-se mesmo
que já está decidida a sorte de Mato Grosso, que será dividido em dois. Citam-se
outras unidades da Federação que terão a sua configuração geográfica alterada
mediante as decisões baseadas em estudos longamente feitos, alisados e acarinhados há vários anos pela fina flor da tecnocracia do Ministério do Planejamento.
Há espadas evidentemente balançando perigosamente sobre a cabeça de
muitos dos representantes de diversos Estados da Federação. O que não sabemos
é, precisamente, quais dessas espadas despencarão sobre seus alvos.
Ainda ontem, ao assistirmos a um programa de televisão. Sr. Presidente, verificamos que o Governador de Mato Grosso, o Sr. José Fragell!, afirmava que
não tinha o menor conhecimento do propalado esquartejamento do seu Estado.
Não haviam chegado a Cuiabá, pelo menos ao Palácio do Governo, notícias oficiais
ou oficiosas dessas intenções do Governo Federal.
Ora, não queremos obstar, evidentemente, que se faça a r·edivisão territorial
do País, se ela, realmente, se mostra urg.en'·e. Achamos qu.e rediv!são houve em
outros países do mundo - de vastidão igual a nossa - sem que isco provocasse
malefícios. Pelo contrário, até houve palpáveis benefícios com essa divisão.
Mas acho que, num País, como o nosso, em que, ainda, não se baniu o sistema
democrático representativo - pelo menos das cogitações dos terroristas politicas
-, as populações desses Estados que devam ter a sua configuração territorial
modificada e os seus :egítimos g-overnantes e representantes nas duas Casas do
Parlamento e nas Assembléias Legislativas, devem ac-ompanhar, pari passu,
as mudanças a faz.er. El·es devem ter uma palavra a dar sobre o assunto, uma.
palavra. de experiência, uma palavra de autoridad·e, uma palavra de autênticos
porta-vozes das populações estaduais.
Por outro lado, eu poderia, também, t.ratar aqui d.o problema, como já o fiz
muitas vezes, da inoportunidade dessa redivisão agora, quando o País está em
grandes dificuldades, com sérios problemas à vista, a inflação chegando a quase
10% no primeiro trimestre do ano.
Mas, dizem que a União pagará tudo, que o Governo f·ederal - esta é a resposta que me dão - arcará com todo o ônus, de maneira que eu só posso meter
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a vto:a no saco e calar-me. Por quê? Porque se realmente é e.sta a intenção do
Gov~rno de gas_!;ar o que for necessá·rio com os planos relativos à fusão e à !ntegraçao ou divisao doe Estado, que não serei eu, não seremos nós, nem será o meu
par~ldo - pobre do meu Partido - quem se levantará com a menor possibilldade
de exito contra e.sse desígn~o. que é um desígnio r·evolucionárlo, pelo que vemos
algo .9-ue vem .de cima, de maneira incoercível e que se fara realidade, queiramos
ou nao queiramos, sejam quais forem o.s nos.:Ds conselhos.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. DANTON JOBIM - Pois não, estou no fim do meu discurso, mas darei
o aparte a V. Ex.a
O Sr. José Lindoso - Permito-me assinalar dDis aspectos no discurso de
V. Ex.a, para lamentar a posição qu·e v. Ex."', como líder, está .assumindo em
to·rno do assunto. Efetivamente, o problema da redivisão territorial do País nada
tem a ver com democracia e também, diretamente, com a inflação. É matéria
polêmica, que não ·está sofrendo nenhuma censura, e da ·qual s·e cogita desde o
iníc!o da Repúb:f.ca.
O SR. DANTON JOBIM - Desde a época do Império.
O Sr. José Lindoso - Diz V. Ex.a muito bem. Verifica, então, V. Ex.a que é
um assunto controv·ers·o, e que está .sendo objeto de discussão. Cumpre ao Partido
de V. Ex." - e me permita aqui a obs·ervação, com a devida vênla, de não meter
a viola no saco c calar - criticar constTUt!vamente, levantar as idéias, animar o
debate, oferecer, dentro da racionalidad·e, contribuições válidas para serem consideradas pelo Governo - este Governo que não é surdo a contribuições da Oposic;ão, mas quer crítica responsáv·el. Não ac·eltam.os, nó.s da s:tuaçãD, que V. Ex.",
ao equacionar problema de tão magna importância, se acomode a proclamar que
o MDiB es•á disposto a silenciar, "metendo a viola no saco", porque esta não
é a situação para a qual o MDB foi eleito. O ·M!DB Lntegra o Governo, numa.
Democracia, não para realmente participar da realidade do Governo, dlretamente na sustentação dos atos admin!stratlv·os, mas pa·ra participar naquilo que o
povo lhe confiou - a função da crítica construtiva, a função de desencadear o
de·bate e contribuir para o engrandecimento das idéias. E é isto que o Presidente
Ernesto Ge!sei espera da Oposição. Para isto estamos abrindo o debate em todas
as linhas. Esteja certo V. Ex.a de que se a r·edivisão territorial se impuser ela
será feita na base racional, e não sob o imperativo emocional deste· ou daquele
Estado; não no respeito d·e tradicionalismos anacrónicos e emperradores do desenvolvimento. mas den•ro da perspectiva de acelerar este desenvolvimento e de
construir um Pais na l!nha da Revolução - como diz V. Ex. a. Porque se a redivlsão impõe-se para o desenvolvimento da tarefa da Revolução, ela será feita.
Mas será feita com meditação, com reflexão, na profundidade e responsabilidade
de todos nós - a Situaçã-o e V. Ex.as na Oposlçao - na contribuição que cada
um é chamado a dar na Democracia, isto é, pelo debate, pela sustentação das
t·eses, pela coragem e ousadia de abrir ·caminhos na H!stória para construir o
País dentro de novas perspectivas e de novas linhas de desenvolvimento.
O SR. D·ANTON JOBIM - sr. Presiden•e, vou terminar, mas não sem antes
responder ligeiramente ao aparte que me foi dado pelo ilustre representante do
Amazonas, exatamente uma das unidades federativas que estão na mira da redivisão. Acredito que esta redlvisão, nos grandes Estados de farta extensão "territorial, se imponha por si mesma. Mas, creio que S. Ex.a o Senador José Lindoso,
o ilustre Governador do seu Estado ou os numerosos homens públicos de valor
de que dispõe o Amazonas, sejam ouvidos a respeito da conveniência des.sa me·
dida. Se ela vai ser executada tão racionalmente como diz S. Ex.a., é bom que ela.
tenha o aval, também, da elit·e e da opinião pública dos Estados F1ede,ados a
que pertencemos, porque, finalment.e, a F·ederação ainda não foi abo~ida oflc!.almente no Brasil.
Quanto às soluções encontradas, à. discussão d·o problema, estou de acordo
que devamos fazê-la racionalmente. Mas tenho .a Impressão de que sou um ser
racional como S. Ex."' Que também procuro raciocinar nesta tribuna, e da maneira mais serena, da maneira mais lóg!ca possível. Se muEus vezes não o consigo,
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-40é porque na dialética de S. Ex.•, o ilustre representante do Amazonas nesta Casa,
há armas muito mais poderosas do que a minha. Entretanto, o que eu posso
dizer é que a Oposição não .irá "meter a viola no saco": ela não está "metendo a
viola no sa·co". A Oposição está falando, numa hora como esta, quando ela não
tem em mãos nenhuma afirmação positiva sobre o que vai acontecer em relação
aos Estados do Rio de Jan.erro .e da Guanabara. Mas, mesmo assim, ela está criticando de um modo genérico, apenas tratando do aspecto po·:ítico da questão.
Quanto aos a.spoectos racionais da execução da implementação dessa medida, isso
só poderemos fazer, evidentemente, na hora em que tivermos em mãos todos os
elementos.
De maneira que sossegue S. Ex.•, nós não calaremos, não silenciaremos, quando se tratar de defender os interesses da Oposição, do Partido a que pertencemos,
com muita honra, e que repr-esenta, sem dúvida, no Brasil, o que há de mais
autêntico em matéria de opinião e de tradição d·emocrá •icas. (Muito bem! Palmas.)
O SR. ·PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
José Sarney, (Pau&a.)
S. Ex.• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Arnon de Mello. (Pausa.)
S. ·Ex.• não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASS:ABINHO - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Dois assuntos trazem-me à tribuna do Senado hoje.
Ambos distantes na substãncia, têm uma possível ligação superior, que é o
comportamento ético dos homens públicos.
Suponho, por exemplo, difícil para mim, como ex-Ministro da Educação do
Governo Médici tratar, sem quebra desse mínimo ético a que me referi, de certas
matérias que estavam, ou que estão, em curso, no campo da administração e da
cultura.
Cuido que em matéria de estratégia nacional de educação, por exemplo, não
me cabe o direito de censurar opções novas, que se distanciam daquelas adotadas
pelo Governo a que pertenci.
De 1964 para cá, os Executivos, fortes em si mesmos, têm sido sustentados
pela mesma massa partidária, a que resultou da Revolução de 31 de março
de 1964. Daí porque se fala, com tanta propriedade, de "continuidade. sem
continuismo".
De resto, no meu caoo pessoal, lisonjeado que fui com a designação, pelo
Presidente Geisel, do meu preclaro amigo o Senador Ney Braga, para substituirme na Pasta dos negócios da Educação e Cultura, manda a lealdade que qualquer
discordância - e nenhuma tive, até aqui - seja previamente a S. Ex." comunicada.
Meu embaraço, paradoxal que pareça, está igualmente em elogiar.
Explico-me: o insigne Presidente Médici, em cujo Governo foram salarialmente
beneficiados os servidores públicos, ao criar os grupos de direção e assessoramento
superior (os DAS) deixou, comparativamente, e wpenas comparatwamente, em
desvantagem o magistério superior, não obstante ter sido em seu governo que
os professores universitários se beneficiaram da introdução do regime diferenciado de trabalho.
A propósito, cabe assinalar que, ao iniciar o Governo, o Presidente Médici
encontrava uma tabela salarial em que professores titulares - é a designação
que sucede à dos antigos professores catedráticos - professores titulares
ganhavam menos de Cr$ 800,00 por mês, por 12 horas de trabalho semanal. Ao
deixar o Governo, Sua Excelência o Presidente Médici contemplava, no regime
universitário, esses mesmos professores titulares, em regime de tempo integral

------

----

-41e dedicação exclusiva, com vencimentos superiores a Cr$ 6. 700,00, ou seja, quase
Cr$ 7. 000,00.
O Sr. Benjamin Farah- É· lamentável que neste Pais os professores sejam
relegados a um plano secundário. Os catedráticos, por exemplo, da Universidade
do Brasil - estarreça esta Casa! - com vinte anos de magistério, ganham
Cr$ 1. 700,00, apesar de todas as gratificações, tempo de serviço e tudo. Um
catedrático! Quando encontramos funcionários subalternos com Cr$ 3.000,00,
Cr$ 3.500,00, Cr$ 3.600,00, em muitos órgãos oficiais. Um catedrático - cala o
céu! - percebe apenas Cr$ 1. 700,00.
·
O SR. JARBAS PASSARINHO- O que há, Sr. Senador, é que eu não estou
faltando à verdade, não estou empulhando a consciência deste Senado. Quando
V. Ex."' disse que eu fiquei na promessa e o Presidente também, V. Ex."' equivoca-se
e equivoca-se, porque não teve a oportunidade que eu tive de acompanhar o
trabalho d.e aplicação da chamada COMCRETIDE: Comissão Coordenadora do
Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva e tempo diferenciado de serviço.
Não falei aqui apenas temJ){l. dedicação exclusiva; mas, em tempo diferenciado de serviço, ou seja, dedicação exclusiva, quarenta horas e vinte e quatro
horas. Assevero a V. Ex."', sob a fé do grau de Senador desta República, que o
Governo do Presidente Médici aplicou, no seu último ano de Governo, duzentos
e clnqüenta e dois milhões de cruzeiros. Portanto, o que se passa, Sr. Senador, e
que não há ainda uma aplicação no universo dos professores. Há catedráticos
antigos, ou seja, titulares atuais. na situação a que V. Ex."' se referiu. Mas,
mais de 60% dos professores universitários federais neste regime estão beneficiados. Portanto, o que se passa, é uma implantação em sistema progressivo e
rápido. Quem em três anos inicia do zero e aplica em mais de 60% do regime
diferenciado de trabalho está precisamente buscando um objetivo a ser colimado
a curto praeo. Por isso, creio que posso, em nome de Sua Excelência, dizer que
há um equívoco, quando a Oposição, pela voz de um eminente Senador, em quem
todos nós reconhecemos a lisura de seu procedimento, afirma, em nome da Minoria,
aqullo que na verdade contrasta violentamente com a maioria dos professores
que estão hoje - insisto - em mais de 60% dos efetivos das universidades
federais brasileiras, contemplados pelo regime de trabalho diferenciado, ou seja,
nos três tipos a que me referi: tempo integral, dedicação exclusiva, 40 horas e
24 horas.
O Sr. Benjamin Farah - V. Ex.a. permite-me um aparte?
O SR. JARRAS PASSARINHO- Com muito prazer, nobre·Senador.
O Sr. Benjamin Farah - V. Ex.a. afirmou aí que 60% dos professores estão
nesse regime de trabalho diferenciado. Mas são 60% dos professores de todo o
magistério do Brasil?
O SR. JARRAS PAiSSABJNHO- Sessenta por cento dos professores federais,
dos professores com os quais o Governo da República tem obrigações.
O Sr. Benjamin Farah - Mas os de tempo integral, ou todos os professores?
O SR. JARRAS PASSARINHO - Os de tempo integral. Os que não são de
tempo integral, 40 horas; e os que têm, 24 horas. Somados esses três regimes,
eles abrangem mais de 60% dos professores das universidades federais braslleiras.
O Sr. Benjamin Farah - V. Ex.11 permite-me outro aparte?
O SR. JARRAS PASSARINHO - Com prazer.
O Sr. Benjamin Farah - V. Ex.a. sabe que, no fim do ano passado, houve
realmente a promessa de um reajustamente nos vencimentos dos professores ...
O SR. JA:RBAS PASSARINHO - Ah, bem. Agora falaremos a mesma
linguagem.
O Sr. Benjamin Farah - O Presidente da República fez uma solicitação ao
DASP. O DASP ficou estudando. Os professores receberam aquela informação não só os professores, como também os portadores de diploma de curso superior.
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-42O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois é, se V. Ex." me tivesse dado a honra
de ouvir-me um pouco mais ...
O Sr. Benjamin Farah ...:: Só vou concluir.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois nã·o, ouvirei V. ·Ex." com atenção.
O Sr. Benjamin Farah - Quando os portadores de diploma de curso superior
receberam aqueles informes, bem assim os professores, houve realmente uma
satisfação generalizada. Mas, o tempo foi passando e não foi concretizado, acredito,
o pensamento do honrado Presidente <Médicl. O DASP não apresentou os estudos,
talvez em tempo hábil. Eu subi a esta Tribuna no ano passado; fiz um apelo em
favor dos professores; porque, realmente, é humilhante a situação dessa classe.
Entretanto, o eminente Senador está dando uma informação muito animadora:
60% dos professores já estão contemplados por esse novo sistema. Mas Infelizmente, Sr. Presidente, nós recebemos aqui, quase todos os dias, reclamações dos
professores universitários e, também, dos de nível médio, que pertençam ao plano
federal. EU posso falar, porque sou professor do Colégio Pedro n. Posso falar,
~rque não estou advogando em causa própria. Assim, não voltarei mais para
o colégio, não terei mais esta honra de retornar ao Colégio Pedro n porque
tenho fé em Deus que conseguirei cumprir o meu mandato.
Quero, também, dar a minha solidariedade àqueles professores. O honrado
ex-Ministro da Educação, que aqui está, eficiente Ministro que marcou sua
presença com seu trabalho, com sua inteligência, com seu Idealismo, tenho a
Impressão de que S. Ex." envidou muitos esforços no sentido d.e melhorar a situacão dos professores universitários e dos professores secundários; d·os unh•ersltários,
S. Ex.a está anunciando, aqui, que 60% deles já estão contemplados, o que é
uma notícia muito alentadora. Gostaria, agora, de ouvir a sua informação, a sua
palavra brilhante a respeito, também, dos professores de 1.o e 2.0 graus.
O SR. JARRAS PASSARINHO - Pois não, eminente Senador Benjamin
Farah. Não fosse a inquietude oposicionista de v. Ex." e teria me ouvido um
pouco mais e teria tido, inclusive, a informação que busca neste Instante.
Esclarecido o fato de que houve um equívoco, que felizmente veio a propósito,
de que, realmente, hoje a massa - porque a maioria de 60% já significa, num
programa de implantação, um número bastante alvissareiro, como V. Ex." disse
-, esse número já está beneficiado pelo sisten1a diferenciado. Resta-nos pensar
na universalização do processo. Em segundo lugar, chegarmos ao que disse muito
bem S. Ex.a, o ilustre representante da Guanabara, com relação aos níveis de
vencimentos dos professores secundários e, também, dos professores do antigo
primário, hoje denominados professores de primeiro grau.
Assim, Sr. Presidente, como normalmente me violento quando tenho que ler
discursos, fiz questão de escrever hoje, um, porque a sua segunda parte poderia
ser mal entendida, razão por que preferi escrevê-lo no todo.
Prosseguindo a leitura, S·e me !}ermite a Casa, eu explicaria, neste passo
seguinte, exatamente, algo que vem ao encontro da ânsia natural do nobre
Senador Benjamin Farah.
Dizia eu: quis S. Ex.", o Presidente Emílio Garrastazu Médici, que entre
últimos atas figurasse o da melhoria salarial do magistério superior.
Então, esclareçamos o fato definitivamente. Já não se trata, propriamente,
do regime diferenciado de trabalho, porque este está em implantação crescente,
mas que esse regime tivesse novos níveis salariais; e que, como insisti no início
da leitura do d.lscurso, passavam a ser um requisito básic·o da politica salarial
do Governo, na medida em que os funcionários públicos de dlreção e assessoramento superior tinham ultrapassado o vencimento dos professores titulares
em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, que são os mais beneficiados.
Deu o sr. Presidente Emillo Garrastazu Médlci ordens expressas ao Ministério da Educação e Cultura, ao DASP e ao Ministério dO PJoanejamento, nesse
sentido.
~eus

-43A matéria foi exaustivamente discutida entre o Ministério da Educação e
Cultura e DASP.
Se be!Il ouvi no aparte de V. Ex.o., Senador Benjamin Farah, houve talvez
a suposiçao de que no DASP a matéria não tivesse corrido tão prontamente.
Pois correu os trâmites normais. Tive eu vários conta tos com S. Ex.o. o Dr. Glauco
Lessa, hoje Ministro do Tribunal de Contas, e houve, ao final o nosso entendimento entre o Ministéri·o da Educação e Cultura e o DASP, o aproveitamento
de uma tabela que se originara da proposta cl.os Magníficos Reitores no Conselho
de Reitores.
Ocorre, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o menor acréscimo de despes&.
para atender ao benefício desse grupo, que foi o único não beneficiado no terço
final do mandato do Presidente Emílio Garrastazu Médici, o acréscimo de
despesa - repito - era no mínimo superior a ;600 milhões cl.e cruzeiros, o que
obrigava o Planejamento a ter que analisar com absoluto cuidado, com essa
racionalidade que acabamos de ouvir louYada, aqui, pelo ilustre senador Danton
Jobim e também proclamada pelo não menos ilustre Senador José Llndoso, para
que o Governo do Presidente Geisel não recebesse como herança um deficit, na
sua despesa de pessoal, tão vultoso apenas no campo do magistério superior brasileiro.
Suponho que a hepatite, que prosto~: por mais de 40 à.las o ilustre Ministro
João Paulo dos Reis Veloso, tenha sido o obstáculo intransponível. Assim, não
chegamos a ultimar a nível ministerial os estudos, no tocante à forma de absorver
o acréscimo de despesas que, a partir da tabela. sugerida pelos Magníficos Reitores,
acercava-se de seiscentos milhões de cruzeiros.
Não quis o eminente President.e Médici, em face disso, decretar o aumento,
deixando o Governo com pesar por não ter dad.o a EOlução que tanto desejava.
Por isso estou aqui a louvar a medida do Governo do Presidente Geisel, mas
silencie! enquanto minha palavra que, de algum modo implicarta a do Presidente Médici, não pudesse ser expressa sem o perigo do mal-entendido ou de
mterpretações malévolas. E por que estou a louvar? Porque acompanhando
atento o desenvolvimento desse problema, mas em silêncio, como disse, tomo
conhecimento de que está iminente a apreciação, já agora a nível do Presidente
da República, do processo que se elaborou, como disse, nos últimos meses do
Governo do Presid.ente Médicl. E quando também expressei, Sr. Presidente, aqui
no Senado, que silenciei para evitar interpretações maledicentes, abro agora
meu flanco para que a Oposição possa falar sobre essas interpretações porque,
na verdade, elas existem. E, Senhores, se não tenho nenhuma vocação de
Tayllerand, e se jamais utilizei a palavra para esconder meu pensamento não
será nesta Casa que mudarei de costume. li: evidente a existência de um sistema
maledicente, que jamais passou pela minha cabeça atrtbui-lo a interesses da
Oposição, mas é evidente o fato, ela existe, transformada inclusive na "central
de boatos", através das quais se prendem todos os dias os ex-Ministros do Presldente Médici. Ainda. há poucos dias, aqui, Sr. Presidente, na porta deste plenário, eu era abraçado por um amigo que me queria ver, tocar-me para saber
se era verdade que eu não estJa.va preso. Ainda, há poucos dias, também, aniversariancl.o o ex-Ministro Delfim Netto, o ex-Ministro David Andreazza teve
oportunidade de definir-se a esse respeito, quando disse que isso era uma campanha que ele só poderia entender como visando, exclusivamente, a intrigar o
Governo passado com o Governo presente.
Eu insiro essa campanha de boatos no conjunto daqueles que estão interessados em cindir esta frente, e não me passaria pela cabeça atribuir à nobre
Op<Jsição, que tem assento neste Parlamento, qualquer interesse na divulgação
de coisas tão infames e tão mesquinhas. Isso é próprio, infelizmente, da natureza humana.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." também não atribui à Maioria.
O SR. J~BAS PASSARINHO -Também é e\'icl.ente, pois se !alo pela Maioria; como liderado de V. Ex." e se falo pela Maioria é evidente que não devo
atribuir a ela.
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-44O Sr. Benjamin Farah.- Então, são as forças ocultas.
O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex." me lembra que eu devo ser aqui tão
cuidadoso como a mulher de Cesar: "Não basta ser honesta, mas é preciso, também, parecer honesta!". Aqui, no caso, não basta que eu seja da Maioria, mas
é preciso, também, que eu pareça que sou da Maioria.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, acho, entretanto, que essa campanha já nasceu mort.a, quanto aos seus objetivos e quanto ao seu desiderato, dadas as relações pessoais de leal e fr-aterna amizade que une os dois Presidentes, o Presidente
Médici e o Presidente Gelsel, e graças à unidade monolítica dos chefes remanescentes da Revolução brasileira de 1964.
Para tristeza desses arquitetos da cizânia, a intriga não prospera e, ainda
no seu mais recente discurso à Nação, o EXcelentíssimo Senhor Presidente Ernesto Geisel classificou de "benemérito" o Governo Méd!ci, quando se dirigiu
a esta Nação a propósito do 1.0 de Maio.
Sr. Presidente, srs. Senadores, forte est~nheza e comentários maliciosos
gerou, recentemente, a conduta do nobre Sr. Ministro do Egrégio Tribunal de
Contas da União quando, recentemente, relatou as contas de 1973 do Governo
Médicl,
Devo, antes de prosseguir, fazer uma advertência. Sou o único dos ex-Auxiliares do Presidente Médici que d.etém o mandato popular; sou o único dos seus
ex-Ministros que tem uma voz no Congresso da República; por isso mesmo, a
minha preocupação deve ser constante, Instante e continua, para que não pareça
que por omissão eu me comprometa e agora sim vale o aparte do nobre Senador
Eurico Rezende - por omissão, repito, eu me comprometa com aquilo que
possa passar em julgado, sem o protesto de um ex-auxiliar do honrado Presidente Médici.
Nesta Casa, tenho visto e tenho respeitado homens públicos que defendem
Presidentes que foram, posteriormente, submetid.os a sanções punitivas da Revolução, e longe de eles se diminuírem, longe de eles serem considerados subalternos a nossa admiração por eles cresce, exat.amente pela sua coerência e
pela capacidade que têm de mostrar que são amigos, no momento em que os
seus amigos, que eles homenageiam, não mais detêm o poder.
Não defendo a Impunidade do erro, o silêncio da conivência, a acomodação
por conveniência, sobretudo do Juiz.
Precisamente porque se! que o insigne Presidente Médici - a quem não
consulte! antes de fazer este pronunciamento, da minha Inteira e única responsabilidade - não receia devassas nas suas contas, é que compreendo e respeito
e. plenitude do cllreito de o Ministro analisar, com inteira soberania, es.o:;as
contas
Quando o Presidente Médicl nomeou esse mesmo nobre Ministro, para o
cargo honroso e nobilitante, certamente o fez louvado em seus méritos pessoais
que são notórios e na inteireza de seu caráter, que toda a Nação conhece por
seu passado como pelo seu presente, ligados .por linha de Inalterada coerência.

o que me pergunto, Sr. Presidente, é se cabia ao nobre Ministro Batista
Ramos discutir as opções das estratégias que configuraram a política econômica
e fin-anceira do Governo, cujas con t.as ele analisou.
Ademais, por serem opções mesmas, eis qu-e algumas delas já foram amplamente discutidas no Congresso, seja pela voz do ex-Ministro Delfim Netto,
quando oportunamente convocado pela Câmara dos Deputados, seja aqui, depois
que cheguei a esta augusta Casa, onde ouvi o nobre e lúcido Vlce-Lider Senador
Virgilio Távora debater, em nível elevado, com o nobre Senador Franco Montoro,
a controvérsia sobre a dívida externa brasileira.
A mim, me satisfez o brilhante encadeamento do raciocínio do nobre Sr. Senador Virgílio Távora, hOm-em público de raras virtudes e de cintilante inteligência.

,
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-45Daí porque, Sr. Presidente, parece-me descabido, ousaria até dizer insólito
por excessivo e por extemporâneo, que o respeitável Ministro Batista Ramos
tenha feito incidir suas críticas, entre outras, neste aspecto da política econômic-a e financeira do Governo Médici.
Ouço que a liderança do atual Governo da Maioria a que pert.ençO e do Governo que tenho a honra de, aqui, também sustentar em louvável e dignificante
posição, colocará os pontos nos i i nesta questão.
Eis aí um belo exemplo da continuidade sem continuísmo, que nos dá o
eminente Presidente Ernesto Geisel.
Para concluir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero tornar enfático o meu
respeito pelo Egrégio Tribunal de Contas da União e pelo nobre MiniStro Bat.!sta
Ramos, a quem não posso emprestar qualquer sentimento menos digno, tal o
conceito em que sempre o tive, de homem público exemplar, cuja vida partidária
- por suas virtudes - dentre as quaiS sobreleva a lealdade - e pela sua identidade com os postulados da Revolução de Março de 1964, dele fizeram o presidente nacional do meu Partido, a Aliança Renovadora Nac!<Jnal.
Estou absolutamente convencido de que sua crítica foi impessoal e resultou
da convicção de quem se coloca no plano de um juiz. Devo-lhe esta homenagem
a quem ex·erclta a judicatura com tanto brilho, mas não posso calar minha
dissenção, quando o vejo pôr, sob o crivo da condenação, o que não é conta,
mas o fund•amento da política superior de um Governo.
O Sr. Virgílio Távora -Dá V. Ex." licença para um aparte, antes qu~ termine?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Com muito prazer, ilustre Senador Virgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora - Não vamos, aqui, fazer referência às palavras generosas que V. Ex." pronunciou há pouco, a respeito da atitude que assumimos em
defender uma política económico-financeira, a nosso ver, absolutamente certa
e que redimiu este País; vamos apenas fazer uma afirmação: já solicitamos,
oficiosamente, porque oficialmente virá à época oportuna de envolto com o
exame dessas contas, esse parecer para que, então, digamos à Nação, por Intermédio desta tribuna, o que de Injusto, o que de extemporâneo, o que de não
pertinente tem em seu bojo, esse pronunciamento que ousamos dizer - foi infeliz, sob todos os aspectos.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Agradeço a V. Ex." o aparte com que ilustrou a minha tese, e gostaria também, de lembrar, apenas ressalvada a possibilidade de um equívoco de memória, que aqui mesmo, quando V. Ex." debateu
com o ilustre Senador Franco Montoro, serviu-se V. Ex." de um quadro progressivo da Dívida Externa do Brasil, que foi fornecido, não pelo Ministro Delfim
Netto, mas pelo próprio Ministro Mário Simonsen. E ouvi de S. Ex.", o Sr. Ministro Mário Simonsen, que me deu a honra de ser, como sabem, o Presidente
da Fundação MOBRAL, ao tempo em que fui Ministro da Educação e Cultura
do Brasil, ouvi de S. Ex.", repito, uma completa lição sobre a Dívida Externa
brasileira, quando S. Ex." sustentou que, apenas aparentemente, havia a Impressão de que essa dívida era maior porque crescera em valor absoluto mas
não se levava em consideração, ao mesmo tempo, o aumento patrimonial brasileiro, o aumento da riqueza nacional, a capacidade que tivemos, como nunca,
de acumular divisas, no exterior, de tal modo que o índice de liquidez dessa
dívida era, em fins de 1973, dos mais admiráveis, de toda a História. da República.

Eis por que eu me dou ao direito, Sr. Presidente, de, não sendo entendido
em Finanças e Economia - a não ser o cheque da paga de meu trabalho de
cada mês e nada mais além disso - dou o direito de estranhar que um homem
da envergadura moral do Ministro Batista Ramos - e digo isso sob reserva, até
o momento em que eu tenha por inteiro a possibilidade de ver o seu voto de
Relator - possa ter feito Incidir sobre divida externa do Brasil a sua crítica
negativista, declarando, segundo, todos os jornais publicaram, e durante uma
semana publicam, sem contestação, que aí estava um dos erros fundamentais
que deveria e urgia ser corrigido.

f.

-46Ora, no momento, em que nós sentimos que o uustre Senador Franco Montara, que para tristeza nossa, não se encontra nP.ste plenário, mas representado
à altura, por três ilustres Senadores do MDB, aqui, presentes à sessão - o Senador Franco Montara, repito, dizia que tinha terminado a ufania e, neste
instante, a palavra e um MiniStro isento, como o Ministro do Tribunal de
Contas da União, declara que havia um endividamento crescente e perigoso do
Brasil, poderiam subsistir dúvidas, a respeito da eficiência com que se comportou
o Governo do Presidente Médici, neste campo.
Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha que dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Terminada a hora do Expediente.
Presentes 28 Srs. Senadore.s
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1.
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 53, de 1974, de autoria
do Senador Luís de Barros, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, da conferência ,proferida pelo então Ministro da Marinha,
Almirante-de-Esquadra <RRm> Adalberto de Barros Nunes, na Escola
de Guerra Naval, em 26 de outubro de 1973, sob o título "A Marinha
no Governo Médici", publicad.o no jornal O Poti, de 14-4-74.
Não há quorwn rpara votação.
Em conseqüência, a votação deste item ficará adiada para a próxima Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres)
· Item 2.
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n. 0 49, 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 São Paulo possa
elevar o montante de sua dívida c.ansolidada, mediante a emissão de
Bônus Rotativas.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores quise!· discuti-la, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente aprovada nos termos do art. 362 do Regimento Interno.
O Projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Resolução n.o 12, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI,
da Constituição, e eu
,Presidente, promulg.a a seguinte
RESOLUÇÃO N.o
, DE 1974
Suspende a proibição contida nas Resoluções n, 0 s 58, de 1968,. 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir que o Governo do Estado de São Paulo
possa elevar o montante de sua dívida consolidada, mediante a emissão
de Bônus Rotiativos.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.o É suspensa a proibição constante do art. 1,0 da Re.lolução 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 São Paulo possa elevar em
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....,. 47Cr$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, mediante a emissão de Bónus Rotativas, objet!vando carrear os recursos
necessários ao financiamento de seus programas de investimentos.
Art. 2. 0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Item 3.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.o 15, de 1974
(apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Parecer
n. 0 112, de 1974), que autoriza o Governo do Estado do Amazonas a
realizar operações financeira externa no valor de US$ 5,000 000.00 (cinco
milhões de dólares norte-americanos) para atender comp~omissos com
construção de rodovia, tendo
PARECER, sob n.0 113, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela const!tuci-onal!dade e jurid!cidade.
Em discussão o parecer.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão, a votação da matéria fica adiada para a próxima
Sessão por falta de quorum.
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Lindenberg.
O SR. CARLOS LINDENBERG - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
No dia 26 de B~bril último foi lançada no Espírito Samto a pedra fundamental
da Ara:cruz Celulose S.A., empreendimento industrial como complementação da
Aracruz Florestal S.A. que compõem o complexo paraquímico do litoral norte
do Estado.
A cerimônia presidida pelo Sr. Governador Arthur cartas Gerhardt Santos
acompanhado
iPr.esidente da empresa, Sr. Erl!ng LOrentzen, realizou-se em
.A:racruz, conta:ndo eom a presença de .numerosos empresários de São Paulo, do
exterior da Guana;bara e do Espírito Santo, bem como de autoridades locals
e da área federal, além da imprensa e pessoas gradas.
o empreendimento a que me refiro é da: mais a·ta impoDtáncia económica,
não apenas para o nosso Estado mas para o próprio Pais pela sua amplitude,
peio que irá carrear de divisas, pelo desenvolvimento que sua imensa produção
trará à Região.
Entendo, por isso mesmo, de meu dever trazer a:o conhecimento do Senado
e do País o .auspicioso acontecimento que tanto e tão de perto interessa a nossa
economia.
Para fazê-lo fielmente, lere! o discurso ·pronunciado, na oportunidade, pelo
Presidente da organização, Sr. EI'ling LOrentzen, que além de ser um verdadeiro
relBJtório r.eferente ao presente e ao futuro da ·~mpresa, é uma profissão de fé
e cre cOIIlfiança no Gov:erno e nos d.estinos do Brasil e do ·Espírito Santo, como
se fosse um •bom ·brasileiro.
Como complementação lerei também o discurso do Sr. Governador que bem
eXJprime seu otim!smo e confiança no nosso futuro e nos homens de empresa,
merecendo figurar ambos nos Anais para a História.
Depois de hasteados os pavilhões Nacional e do Estado rpelos Srs. Governador
e Presidente da empresa, ao som do Hino Nacional, este pronunciou o discurso
seguinte:
"0 dia de hoje é de festas ·e de fundadas esperanças, já que estamos
lançando a pedra fundamental d·e um gra:nde complexo industrial. Os
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-48números falam por si só. Em sua primeira etapa, são 46 milhões de
árvores já plantada:s, que logo serão 6•5 mUhões de pés de eucalipto.
Tais florestas proverão um milhão e 440 mil metros cúbicos de
madetra .por !tllo. A fábrica terá uma produção de 400 mil toneladas de
celulose branqueada por 3JllO, a partir de 19n
O empreendimento abrange terras, flo11estas, fábricas, infra-estrutura, C!llpital de· gtro, despesas pré-operacionais e juros durante a
construção. O investimento total previsto é de 340 milhões d'e dólares,
sendo de 106 milhões de dólares o capitaJ11próprio da empresa:. O projeto
já criou mais de 1·500 empregos e, uma. vez concluído, este número
crescerá para mais de 2. 500, tudo isto numa região antes estagnada.
A receita amual da Aracruz Celulose S/ A, a pa:rtir de 1977, será superior
a cem milhões de dólares.
Importância
É fácil avaliar o que isto representará para a economia do ESpírito
Santo e para o Bra.sil. A fi'osofla: que norteia a AIFSA é a de Inspirar a
criação de outras indústrias que se venham somar ao seu atual
empreendimento, num esforço para o d'esenvolvlmento cada vez maior
deste Estado e do Pais.
lli sabido que a:s reservas florestais da Escandinávia estão ,plenamente
util!zadas. O Japão tam•bém atinge os limites máximos doe e:xipansão de
sua produção de polpa. As res•ervas florestais americanas não permitem
mais empreendimentos na escala daquele que hoje vamos inicia:r.
Cada dia mais e mais aumenta, no mercado interno e Internacional,
a necessidade de celulose. Nessas circunstâncias, é que o Bra:sil, graças
a um projeto como o era A:FSA e a iniciativas semelhantes, está destinado
a se transformar num dos maiores fornecedores de celulose e papel para
todo o mundo, dlev1do às condições e~cepcionals que o seu solo e clima
oferecem pa:ra o desenvohimento das indústrias flo·restais.

Crise Mundial
A escassez mundial de todas as matérias-primas e de produtos
primário.s ocorre quand'O o Br.asll se movimenta em ritmo apressado
e dinamiza, com sabedoria. e objetlvld'ade, o aproveitamento de seus
próprios recursos natura:is. E com esta política deverá atrair para si os
recursos monetários e a tecnologia mais avançada que consolidarão,
ainda mais, o seu desenvolvimento atual.
Na verdade, a crise que assola a ma:loria dos países em todo o
mundo no setor económico e financeiro, justifica as mais sérias preocupações dos homens de Governo e de empresa. Vivemos a Idade da
Interdependência, mas isto não 1mpllca em perda de a:utonomia, muLto
ao contrário, abre imensas e novas possibilidades para os países lnteligentamente ilderados, como o Brasil.
RedesCOberta.

Não há como deixar de reconhecer qu.e a estabilidade ,politica e o
s!tlleamento económico que fo·ram proporcionados pela Revolução de
1964 trouxeram a redescoberta do Brasil, pelos brasileiros e pelo mundo.
Os coeficientes de desenvolvimento económico atingidos foram espantosos
e sente-se uma decisão em comum, já agora inabalável, de marcha:r
para a f·rente e de conquistar padrões de vida condignos para todos e
uma merecida posição de dest31que no concerto das nações.
Não temos dúvidas de que ha:veremos de transformar o invejáyel
potencial brasileiro em riqueza ativ.a e socialmente útil. O momento
atua!, portanto, só pode e deve ser por nós encarad'o como mais um
desrufio. É a grande oportunidade para o Brasil crescer ma:is rapidamente.

-49Os mercados internacionais estão famintos por tudo o que o Brasil lhes
tem a of.el'lece.r.
O empreendimento da AFSA só foi possível graças ao· estímulo do
Governo Federal; ao apoio decisivo do Ba:nco Nacional de Des.envolvlmento Económico, presidido por um ilustre homem público nascido no
Espírito Santo, a cujo desco·rtino muito ficará d:evendo o BrasH. Ao
entusiástico e valioso apoio do Governo do ESIIJírlto S!llnto, na pessoa de
seu dinâmico governador; à visão e acel'lto com que foi concebido; à
ajuda: e dedicação de todos os trabalhadores e técnicos que estfuo colaborando para a implantação deste .projeto; e ao apoio decisivo dos
acionistas da AFSA, expr·essão evidente da confiança do empresariado
na capa:c!dade deste novo Brasil.
Direito Nacional
A a·rrancada brasileira ·para a indústria de c·elulose ocorre quando
nov\Js e revolucionários conceitos vã·o-se impondo nas relações internacionais, que são: o direito eLe cada: país ao controle, exploração e uso de
seus próprios recursos naturais; o direito internacional de exigir mais
cautela e economia no uso dos recursos naJturais não renováveis; o
direito a uma mais ampla, verdadeira e essencia.I coopera:ção internacional
para o desenvolvimento e de uma mais justa e equitativa participação
de todos na renda mundial; o direito interna:cional a maiores cuidados
na defesa do meio ambiente e o direito à livre escolha do próprio modelo
sócio-económico sem pr·ejuízo dos direitos do homem.
As novas Ji.berdades das nações determinarão a:justamento nas
l'\e~ações internacionais que ber.·e•ficiarão a todos. Estas novas liberdades
vão cri:ar um mundo novo, no qual o Brasil terá a posição a que faz jus,
pelas sua:s riquezas naturais, pelo seu trabalho criador e pelo humanismo
de sua sociedade.
Bem-Estar Social
O empre·endlmento da AFSA é d"e escala internacional e plenamente
consciente de suas responsabilidad·es sociais. Não nos descuramos na
esco~ha de técnica e do know-how mais a:vançados, visando a maximizar
a .proteção ao melo ambiente. Vale lembrar que a matéria-prima que
utilizar·emos é renovável por si própria.
As nossas imensas florestas são uma contribuição positiva para: a
ecologia regional. Os nossos operários viverão numa cidade nova, perto
do mar, cuidadosamente planejada para lhes prclporc!onar todos os
confortos esplrl•tua:ls e ma:teriais. É da fll.oso.fla dos empresários do
projeto Aracruz que o empreendimento deve visar, antes de mais nada,
o bem-estar dos seus colaboradores, buscando valorizá-los e dignificá-los
como pessoa humana.
Minhas senhoras e meus senhores: o conselho e a Diretoria da
Araruz muito agradecem a todos a presença nesta hora. Festejamos hoje
um novo e importante p·asso no desenvolvimento brasileiro."
Cessadas as manifestações, o Sr. Gov·ernador, que foi também multo aplaudido, fez o seguinte pronunciamento:
"•Regozijamo-nos com este novo passo de uma empresa que, desde
1967 vem trabalhando pelo progresso do nosso Estado, através eLe pesquisas e de reflorestamento considerados dos melhores do Brasil. Antecipamos a continuação doesta unidade, que vem responder à nossa
preocU!Pação d·e não só situar indústrias na região da Grande Vitória,
como também no interior, desde que seja:m orferecidas vantagens locaclonais.
Atrair Indústrias
A enorme demanda de celulose no cenário internacional assegura,
a:través de estudos de vlabil!dade, mercado para a produção desta
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-50fábrica que já se antevê, devido à floresta já implantada, como uma das
maiores do mundo, cujo impacto econômlco será definitivamente sentido
no município de Aracruz e no E3tado, satisfazendo nossa preocupação
constante - a de nossa o:dminlstraçã·o, em busca de industrialização.
A implantação desta Indústria de celulose, por sua vez, poderá atrair
inúmeras outras lnd·ústrias secundárias, enr~quecendo o campo de trabalho do homem e a situação econômica de um Estado que despertou
para o seu verdadeiro destino, dentro de uma linha homogêne.a de busca
pelo bem comum.
Metas do Governo
Não podemos deixar de extravasar nosso júbilo, nesta ocasião, quando
fica patenteado o esforço d·e um grupo confiante na capacidade do homem
e da terra capixabas, e de agradecer, em nome do povo, e do Governo,
pela colaboração que es.se grupo vem prestando no s·entido de que o
Estado trilhe rumo à sua verdadeira meta.
Para o Estado, a: implantação desta indústria representará significativo acréscimo aos setores primário e secundário da sua economia,
com a produção inicial de 1.1150 toneladas de celulose branqueada por
dia. Este acréscimo ec·onômico se reverterá em nosso ·bem comum, representando, de igual modo, consid-e·ráveis aumentos nos índices nacionais, além de prever a germinação de empreendimentos satélites à sua
função básica.
Aos grupos empresariais responsáveis pelo cLesenvolvimento desta
obra garantimos nosso continuado interesse e apoio, assim como nossa
confiança: no êxito pleno das ope.rações que neste local serão realizadas.
Ao povo, nossa palavra de ânimo e aloegria, pois vivemos hoje outra
etapa preconizada pelo nosso Governo, com a convicção de que .as metas
tracadas serão alcançadas em tempo hábil e que a confiança depositada
em "nosso Estado, pelos que .a:qui vêm investir em empreendimentos como
este, terá como resposta o trabalho honesto e justo d:o povo capixaba,
que sempre con!fiou em sua terra."
É

bom focalzar que só depois de implantada a Aracruz Florestal, com seus

46 milhões de ári'ores em plena elCJ)ansão e evide•nclada a viabmdade da indús-

tria, foi criada a Aracruz Celulose, responsável pelo processo de produção,
industria·lização .e comercialização;
Que logo na sua fundação, em 1973, foram subscritos, por cerca de 200
acionistas, 250 milhões de cruzeiros de capital, sendo que o controle acionárlo
per.tence a investidores nacionais;
Que a demanda de energia elétrica da fábrica é de 44.500 kilowatts, sendo
que 32. 000 serão supridos por geragão própria, decorrentes do saldo energético
do processo;
Que sessenta por cento da produção da fábrica já foi contratada pelo prazo
de .dez anos.
como }Jercebem o Sr. Presid·ente e nobres co~egas, não podia eu deixar de
trazer ao conhecimento da: Casa e do povo brasileiro empreendimento de tal
vulto que, Interessando dl:retamente ao nosso Estado, Interessa pro!fundamente
ao Brasil, pelo que represe•nta de desenvolvimento, de força de trabalho e produção, de fonte p·ermanente de divisas, a concorrer para a grandeza da Pátria.
(Muito bem! Palmas.)
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Benjamim Fa•l.1ah.
O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A escassez de petróleo, a continuada elevação do seu preço no mercado
mundial, e a situação de dependência conseqüentemente criada em relação aos
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-51países árabes vêm conduzindo os demais povos à busca de outras fontes para
suprimento de suas necessidades energéticas.
Paralelamente, a imperiosidade de aproveitamento mais racional do produto em todos os quadrantes do globo vem impondo a fabricação de automóveis
com motores de menor potência, a redução do teor de octanagem da gasolina, a
restrição ao tráfego de veículos em determinados dias e a extração de óleo dos
xistos, além de outras formas de poupança.
Nos países mais adiantados é dada ênfase à construção de usinas atômicas
e ao desenvolvimento de pesquisas nucleares; todavia, como o petróleo será para
o Brasil, que tem um deficit diário de 620 mil barris, a principal fonte de energia
e de produção durante vários anos, outras soluções deverão ser procuradas.
Teremos, Sr. Presidente, que intensifi'Car as pesquisas e prospecções, particularmente na plataforma submarina e na foz dos grandes rios, além de retomar a exploração de campos anteriormente considerados anti-econômicos.
Devemos, sobretudo, acelerar a construção de Itaipu e de outras hidrelétricas, pois é alarmante o fato de 45% do total da energia gerada no Brasil provir
dos derivados do petróleo.
Entendo, Sr. Presidente, que mais do que nunca é chegada a hora e a vez
da ferrovia, pois a sua capacidade de escoamento é superior a de qualquer outro
meio de transporte e o custo de combustível por unidade transportável é significativamente menor.
Hoje, o Brasil pode ser definido como um pais rodoviário, pois apenas 25%
do seu transporte de cargas e 5% d~ transporte de passageiros não se processam
através de rodovias.
Levantamento processado por uma empresa de consultores, do Rio, que apontou a ferrovia eletrificada como o caminho mais lógico para a solução, a longo
prazo, dos problemas gerados pela crise do petróleo, demonstrou que o transporte no Brasil, atualmente, está assim dividido: Rodoviário, 75%; Ferroviário,
14%; Hidroviário, 10% e Aeroviário, lo/o.
Não convém polemizar sobre o acerto ou não da prioridade, quase exclusividade, até aqui concedida aos programas de construção rodoviária.
É inegável que as rodovias concorreram e continuarão concorrendo para a
ocupação dos imensos espaços vazios de nosso país, para a integração de nosso
povo e para o ·crescimento de nossa economia.
Nada disso se pode ignorar, muito menos refutar que a rodovia é o meio de
transporte mais recomendado entre as áreas dispersas de produção, os centros
de consumo e os terminais exportadores.
É imperativo que não nos descuremos da construção de rodovias co~o a
Belém-Brasíl!a a Cuiabá-Santarém, a Manaus-Porto Velho, a Transamazonica
e a 'Perimetral Norte, todas implantadas nos últimos anos, e que vêm abrindo
novos pólos de produção e de riqueza.
Todavia a crise do petróleo mudou a ordem das coisas, não se justificando
mais que a Política ferroviária do País se limite ao melhoramento das condições
operacionais das principais linhas existentes.
É necessária uma política agressiva de expansão de nossa rede ferroviária.
Agora não podemos diminuir o ritmo expansivo de nossa economia. Crescemos nos Últimos cinco anos mais depressa que qualquer outro país, mantendo índice de desenvolvimento nunca inferior a 9% ao ano. Sustentado esse ritmo, segundo fontes credenciadas, em 1990 seremos uma potência industrial mais importante que a Grã-Bretanha.
A Nação não pode abdicar de seu grande destino!
Não devemos é verdade desperdiçar a oportunidade de obter a parcela
substancial de di~isas que no~ cabe no tr::tnsporte marítimo Internacional. E isso,
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-.52todos sabemos, só será possível se contarmos com marinha mercante bem aparelhada, pois as rotas de maior movimento, as mais rentáveis, portanto, são privilégio das grandes potências marítimas.
A luta pela conquista de fretes impôs a realização de obras de aprofundamento dos canais de acesso e das bacias de manobras, além do aumento significativo das extensões acostá veis dos portos brasileiros voltados para o comércio
internacional.
Estuda-se, por outro lado, a unificação desses portos, pois eles estão submetidos à ação desord·enada de sete Ministérios, além do que, há portos autárquicos,
de economia mista e de concessão federal.
Estamos nos reaparelhando para receber os grandes cargueiros modernos, e
para nos transformarmos, num futuro bem próximo, em supridor de alimentos
e de matérias-primas básicas dos mercados mudiais.
Visando a esse desiderato, constrói-se um terminal, no porto de Paran3iguá,
para exportar anualmente três milhões de toneladas de soja para o Japão.
Como se vê, Sr. Presidente, desenha-se promissor o futuro de nossa navegação marítima.
Em relação ao frete aéreo, resulta que há mais carga para transportar do
que espaço nos aviões, o que nos reforça a convicção de que o problema do
transporte no Brasil deve ser enfrentado com uma certa dose de imaginação,
coragem, audácia e patriotismo.
A 30 de abril de 1854, Sr. Presidente, eram percorridos, pela primeira vez,
caminhos de ferro em solo brasileiro. Quinze quilómetros de trilh01: ligavam, graças ao pioneirismo e ao gênio empreendedor de Irineu Evangelista de Souza, o
Porto de Mauá à encosta da Serra da Estrela.
De lá para cá, se levarmos em conta a dimensão continental de nosso país,
concluiremos, por certo, que muito pouco foi feito no setor do transporte !·erroviário.
Não seria nenhum exagero afirmar que houve retrocesso, pois, hoje em
dia, as ferrovias transportam apenas metade da carga que 'Conduziam há dez
anos.
Com 31 mil quilómetros d·e linhas, dos quais 24,7 mil pertencem à Rede Ferroviári'a Federal, o sistema brasileiro de ferrovias só consegue transportar ínfima
parte do total de mercadorias embarcadas no país, embora já tenha no passado
sido responsável por 50%. Para levar essa carga e mais 5,5 bilhões de passageiros/quilómetro por ano, o sistema usa 1.819 locomotivas (1.369 diesel, 263 a
vapor e 187 elétricas) em 27.663 quilómetros de bitola de 1,60m, empregando ao
todo mais de 116 mil pessoas.
As coisas, evidentemente, não devem permanecer como estão.
Podemos, no entanto, colher no vasto plano de transportes para a AlP.manha,
elaborado por George Leber, os ensinamentos e os subsídios que nos auxili'arão
a corrigir a insuficiência do nosso sistema de transporte pesado.
No entender do renomado técnico, o transporte de mercadorias deveria se
sujeitar a impostos proporcionais à carga útil, e é perfeitamente justlfi'cável a
sua tese, pois, se comparamos o consumo de óleo diesel de uma locomotiva de
1.300 HP rebocando um trem de 500 toneladas de carga útil e o consumo de 50
caminhões com capacidade para 10 toneladas de carga, para realizar o mesmo
transporte, considerando de 3,5 litros por quilómetro o consumo médio de uma
locomotiva e de 0,5 litros por quilómetro o consumo do caminhão, num percurso
de 4. 000 km, verificamos que a economia de combustível proporcionada pelo
transporte ferroviário é da ordem de 86.000 litros.
Leber acha que devem ser afastadas das rodovias de grande circulação as
cargas pesadas i:t longa distância, e vê como um atentado à economia pública,
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-53que caminhões pesados, de lenta aceleração e difícil ultrapassagem prejudiquem
o trânsito, principalmente nas subidas, e continuem sendo responsáveis por inúmeros desastres e multas prejuízos.
ll: inadiável, Sr. Presidente, a adoção de uma política de maciços investimentos nas ferrovias, a exemplo do que ocorre nos países desenvolvidos, para
completa reformulação das linhas de maior densidade de tráfego.
Todos sabemos que o transporte ferroviário de passageiros é, técnica e economicamente, a mais adequada solução em pequeno, médio ou grande percurso.
Porém, é premente a necessidade de serem oferecidos aos usuários trens de alta
freqüência, grande velocidade, elevado padrão de conforto, regularidade de horário e atencioso tratamento.
Entendo, também, que o artificialismo das tarifas atualmente cobradas deva
ser mantido em face do interesse social e dos benefícios indiretos que o serviço
ferroviário proporciona, sobretudo porque as deficiências do transporte ferroviário, Sr. Presidente, têm tornado excessivamente dispendiosa a aquisição de
matéria-prima para a indústria, além de serem responsáveis pela perda e
deterioração de inúmeros produ tos e safras agrícolas.
Diante desse quadro, não posso, em hipótese alguma, concordar com os que
pregam a erradicação de ramais ou linhas consideradas anti-econômi'cas. Concordo. isso sim. r.om a necessidade premente de retlficação do traçado de muitas
delas, visto terem sido construídas para servir a núcleos populacionais do interior.
Entre as medidas tendentes a amenizar a si'tuação quase caótica do nosso
sistema ferroviário avultam a padronizacão das bitolas, a modernizacão do equipamento utilizado e o cuidado em se êvitar o excesso de pessoal.Quanto às prioridades a serem atribuídas aos diversos sistemas do Pais,
entendo que embora se deva reestruturar todo o complexo ferroviário, devemos
dar ênfase especi'al ao da região Centro-Leste, por possuir os dois únicos trechOs
de alta densidade do País, e que, além de maior, é o que apresenta melhor índice
de crescimento.
Confesso, Sr. Presidente, que sou um adepto fervoroso da eletrificação de
nossas ferrovias, por achar que, não obstante o fato .dessa eletrificação exigir
altos custos para a sua implantação, o barateamento da manutenção e a rapidez das comunicações a justificam plenamente, sobretudo se considerarmos
a gradual melhoria no fornecimento de energia elétrica verificada no Brasil
nos últimos anos. Eis um fato auspicioso, mas que não se deve ser encarado
como solução definitiva do problema - o Plano Qüinqüenal Ferroviário, lançado pelo então Presidente Emílio Garrastazu Médici, no dia 6 de setembro
do ano passado, destinando a expressiva soma de 24 bilhões de cruzeiros, às
obras de modernização e ampliação da capacidade das ferrovias Integrantes
da Rede Ferroviária Federal.
Entre os objetivos específicos do Plano Qüinqüenal, incluem-se a construção
de 2.303 km de novas linhas, algumas delas destinadas a apelar os Planos de
Expansão Siderúrgica e dos corredores de Exportação, bem como várias ligações
e acessos ferroviários; a construção de 1.268 km de variantes, pequenas correções de traçados; melhoramentos em 9.908 km de linhas; a aquisição de 682
locomotivas e 16.668 vagões.
Os números são si'gnificativos, mas não preenchem as imensas necessidades
de nosso País.
Creio que o Governo Federal deveria estudar, entre outras medidas, a possibilidade de Incluir o setor ferroviário dentre os que são beneficiados com a
politica de Incentivos fiscais, pois é palpável o surto de progresso que essa prática proporcionou aos Estados do Nordeste, à pesca, ao turismo e ao reflorestamento em nosso País.
Foi pois, Sr. Presidente, com alentadas esperanças que me inteirei das palavras do' General Milton Gonçalves, ao assumir a presidência da Rede Ferroviária
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-54Federal, antecipando a opção brasileira pela tração elétrica e proclamando que
no Governo do General Geisel
"a ferrovia será um postulado básico e essencial da ação política."
E mais:
"que um complexo ferroviário não se restringe à existência da ferrovia,
pois alcança e incorpora a seu contexto tipos de ativldade social e econômica, aspectos de cultura e estilos de vida das regiões onde foi implantado e- que atravessa como um efxo nivelador de aspirações da
população ativa, ou que possa ser ativada."
É bastante atual e por demais verdadeira, Sr. Presidente, a assertiva segundo
a qual o Brasil não pode continuar transportando por rodovia o que o resto do
mundo leva por ferrovia. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Guido Mondin.
O SR. GUIDO MONDIN -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Uso a tribuna para assinalar dois eventos:
A data de hoje, a par de lembrar os primeiros dias de contato da civilização
lusa com os nossos irmãos indígenas que havitavam as primitivas terras do Brasil,
sob a égide da religião, traz-nos à lembrança, também, as comemorações do dia
de uma classe que está intimamente ligada ao Parlamento: hoje se comemora
em todo o Brasil, Sr. Presidente, o "Dia do Taquígrafo".
De fato, o dia 3 de maio foi escolhido para homenagear aqueles que, neste
País, se dedicam, nos Parlamentos, nos tribunais, nas salas de aulas e de conferências e nos escritórios comerciais, a registrar, com a fidelidade possível, a
palavra falada que, sem esse recurso, se evolaria com o vento.
A nós especialmente, parlamentares das duas Casas do Congresso e das
Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais, os taquígrafos estão ligados
desde mesmo antes da Independência. Nunca é demais recordar que antes da
instituição oficial do Parlamento Nacional, José Bonifácio de Andrada e Silva,
o nosso Patricarca, mandara instituir curso de taquigrafia para preparar
elementos com o fim de registrar os discursos da nossa primeira Constituinte.
Desde então, através do entendimento ou do atrito diário, grande é o acervo
de serviços prestados por essa classe aos parlamentares, através de uma convivência necessária e indispensável de mais de cento e cinqüenta anos. É um
trabalho nem sempre bem compreendido, esse dos taquígrafos, mas, do seu
desgaste m-ental se alimentam as milhares e milhares de páginas dos Anais do
Congresso Nacional.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, e porque dos taquígrafos
depende, em grande parte, nossa poss!bllidade de comunicação com a Nação,
através do Diário do Congresso, é que nós, ao ensejo do transcurso do "Dia do
Taquígrafo" e quando a entidade que congrega esses profissionais, a Associação
Brasileira de Taquígrafos, comemora o seu primeiro aniversário de existência,
vimos trazer uma palavra de apoio e de homenagem aos profissionais e à sua
nove! entidade, transmitindo a eles e à instituição que os representa, as felicitações pela passagem desse dia e os votos de profícua e longa existência e de
trabalho em favor da união dos profissionais que a congregam.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex."' um aparte?
O SR. GUIDO MONDIN - Ouço o aparte de V. Ex."', com prazer, nobre
Senador Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende - Desejo associar-me à manifestação gratulatória de
V. Ex.", e Inserir-me no rol daqueles que sempre procuraram prestigiar a nobre
profissão de Taquígrafo. Quando cheguei a esta Casa, a desasistência a esse
profissional era completa. o apanhamento taquigráfico era um sacrifício, era
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-55uma penitência, senão mesmo, um milagre. Várias vezes o taquígrafo tinha que
sair de sua mesa de trabalho. correndo, para captar um aparte, assim, em
surdina, do Senador, e por via de conseqüência a reprodução de textos do
apanhamento taquigráfico era uma constante no Diário do Senado. Apresentei
um projeto, e graças a esse projeto implantaram-se essas mesas especializadas,
que aí estão, o que resolveu aquele desafiante problema. De modo que, na teoria
muito justa do discurso de V. Ex.a, desejo colocar a prática do meu gesto.
O SR. GUIDO MONDIN- o aparte de V. Ex.a, nobre Senador Eurico Rezende,
é de espantosa oportunidade.
Estava limitando-me a saudar os taquígrafos do Brasil no seu dia, mas
V. Ex.a referiu-se a um ponto a que me atenho também como V. Ex.a - talvez
mais do que V. Ex.a- porque mais antigo sou nesta Casa.
Testemunhei o esforço, as reivindicações da nossa Diretoria de Taquigrafia
no sentido de melhorar suas condi.ções de trabalho.
Os tempos são passados. E, hoje - não podemos nos esquecer dos cuidados
do nosso Presidente - com que prazer se pode visitar aquele local de trabalho.
As condições ali oferecidas são de tal ordem que se faz, realmente, confortável,
um prazer direi mesmo, trabalhar naquele setor.
De sorte que, saudando os taquígrafos do Brasil, na pessoa dos nossos
taquígrafos, aqui presente todos os dias, observando-lhes a abnegação, o carinho
com que se dedicam ao trabalho, é que esta homenagem se faz coração para
saudá-los com palavras algo mais quentes do que aquelas que escrevi.
O Sr. Eurico Rezende - Posso complementar o meu aparte afirmando a
V. Ex.a que este será o apanhamento taquigráfico mais perfeito, desta Casa, nos
últimos anos.
O Sr. Carlos Lindenberg -Permite-me V. Ex.a um aparte?
O SR. GUIDO MONDiiN- Com prazer.
O Sr. Carlos Líndenberg - Também quero solidarizar-me com V. Ex.a, na
sua manifestação, porque sou um admirador daqueles que trabalham na Taquigrafia desta Casa, como de todos aqueles que se dedicam a essa árdua profissão.
De modo que, são justas as suas palavras e estou inteiramente solidário com
V. Ex.a, nessa homenagem que presta à Taquigrafia da Casa e a todos os
taquígrafos do Brasil.
O SR. GUIDO MONDIN - Agradecendo os apartes, está prestada a
homenagem à classe dos taquígrafos.
O segundo evento, Sr. Presidente, tem esta referência:
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A Rede Brasil Sul de Comunicações é, hoje, o maior complexo de comunicações
atuando no Sul do País. Trata-se de uma organização para o nosso tempo,
movimentando-se com uma dinámica que empolga a quantos sintonizam com o
espírito das iniciativas modernas, incisivas, penetrantes.
O complexo compreende seis emissoras de televisão estando em vias de
instalar-se a sétima; duas emissoras de rádio; uma emissora de televisão
de circuito fechado, na Rodoviária de Porto Alegre; um jornal e um grande
parque gráfico.
Graças à Rede Brasil-Sul de Comunicações, as cidades de Pelotas, Caxias
do Sul, Santa Maria, Erechim e Uruguaiana têm hoje seus canais de televisão,
afora a TV Gaúcha, atuando na Capital do Rio ,Grande do Sul. Em breve, a
cidade de Bagé será igualmente contemplada. As duas emissoras de rádio estão
sediadas em Porto Alegre: a veterana Rádio Gaúcha e a Rádio Porto Alegre.
A Rede, através dos seus veículos, se mantém permanentemente integrada
à vida do Estado, servindo como porta-voz para suas reivindicações mais importantes e funcionando como elemento difusor da cultura e das conquistas técnicas.
A influência da Rede Brasil-Sul na vida do Estado é realçada pelo fato de
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-:- 56 atuar em todos os campos da comunicação, atingindo globalmente a população
do Rio Grande do Sul, que lê jornal, ouve rádio ou assiste televisão.
Faço este registro para assinalar a passagem, amanhã, do X aniversário
do jornal da rede, o Zero Hora. Fundado em 1964. Zero Hora é um jornal jovem
e ágil, tendo crescido perfeitamente identificado com a nossa época.
Ele conquistou de imediato ·o público gaúcho, sobretudo a camada mais
jovem da população. Seu noticiário político, que muito interessa a nós outros,
é avidamente procurado todas as manhãs, pois conta com uma equipe de hábeis
redatores que, não apenas penetra em todos os meandros da ação política que
se desenrola no Rio Grande, como ainda sabe apresentá-los, ferindo com acuidade
aqueles aspectos que tornam viva a noticia. Com o apoio de seus leitores, Zero
Hora cresceu e se modernizou. Foi o primeiro jornal diário a empregar o moderno
processo off-set na imprensa gaúcha. Aproveitando os recursos técnicos e a
qualidade da impressão em off-set, Zero Hora, além de fazer um jornalismo
moderno em termos de informações, tem-se preocupado com seu aspecto visual,
procurando valorizar ao máximo as fotos que ilustram suas reportagens.
Amanhã, portanto, com o X aniversário de Zero Hora, a Rede Brasil-Sul
de Comunicações estará em grandes festas, pois programou uma série de atas
comemorativos, a que nos associamos, enviando aos seus dirigentes e colaboradores nossas felicitações, na segurança de que prosseguirão nos seus
empreendimentos com a mesma vibração até aqui mantida. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

A,dalberto Sena.

Concedo a palavra ao nobre Senador

Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acontecimento de significativa validade histórica e cultural foi, sem dúvida,
a elaboração e a promulgação da Lei n.o 6. 001, de 19 de dezembro de 1973,
que instituiu o Estatuto do índio, consolidando e modernizando toda a legislação
indígena brasileira.
A julgar pela seriedade dos estudos que o precederam e pelo interesse por
estes despertados, dentro e fora do Legislativo. só temos razões para crer que
se constituiu em documento básico e flexível através do tempo, para as fixações
e desenvolvimentos da nossa política indigenista.
Já tive oportunidade de pronunciar-me sobre a questão neste Plenário, e o
fiz com objetividade e seu conotações partidárias; ,preocupei-me a.penas com a
divulgação da verdade e o interesse nacional, tais como se me afiguraram em
face de incompreensões e de detuJ;pações que, infelizmente, não deixaram de
avolumar-se em torno dos fatos e da problemática atinentes a essa área da
administração e da cultura do nosso país.
Julguei-me no dever de rebater, incisiva e patrioticamente, críticas e calúnias
surgidas no Exterior, por iniciativa de certos veículos de divulgação empenhados
em denegrir a imagem internacional do Bras!! e, ao mesmo tempo, nunca recusei
aplausos à FUNAI quando estes me pareceram procedentes e justos.
E regozijei-me, afinal, ao verificar o quanto esmoreceram as campanhas de
difamação, sobretudo depois que o Ministério do Interior esmerou-se na elaboração
de completo relatório sobre a politica indigenista do Brasil, que foi distribuída
na Assembléia Geral da ONU, abrangendo informações e estudos, bem como as
necessidades previstas nos programas de desenvolvimento nacional. Inseriu-se
nesse relatório como proceder quanto à ocupação das imensas áreas vazias do
nosso território e até a análise das vigentes políticas indigenistas adotadas por
aquele órgão, constando no contexto do relatório depoimentos de antropólogos,
etnólogos e outros especialistas e também dos irmãos Meirelles.
Não estamos a afirmar ou a dar a entender que tudo seja pacifico e bem
acertado no tocante à atuação da FUNAI.
Mas, repito, hoje dispomos de um Estatuto do índio, d·e uma consolidação
legal, baseada na experiência e nos mais acurados estudos.
O SR. ADALBERTO SENA -
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de Araújo Oliveira, começar por imprimir àquele órgão orientação salutar e
adequada às circunstâncias de tempo e espaço e que, acreditamos, logo se
mostrará fértil em bons frutos.
O ilustre militar, designado para o posto pelo atual Governo, já marcou
acertadamente sua presença na problemática em questão. Choques, incidentes,
discordâncias, idiossincrassias do passado foram por ele ignorados, o que lhe
possibilitará uma orientação voltada para o futuro. No referido Estatuto,
encontrará as diretrizes para agir com acerto e discernimento. não se perturbando
com dissídios antigos e já ultrapassados, obtendo, inclusive, que os irmãos
Vislasboas, aos quais tantos serviços deve o Brasil, retornassem ao seu trabalho
apostolar. Já revelou pleno conhecimento e compreensão da importância das
missões religiosas, entrosadas no trabalho da FUNAI.
De outro lado, foram abertas perspectivas de pronta melhoria salarial para
os técnicos da Fundação que se preparam para importantes projetes de educação
e de saúde.
Sr. Presidente, diáriament·e, a Imprensa nos traz notícias a nos reforçarem
a convicção de que o Presidente da República escolheu bem o novo presidente
da FUNAI. São, como se vê, notí'Cias e informações que nos uermitem mnito
es~rar do desenvolvimento de seus planos, o que é indispensável para a boa
politica governamental no tocante aos nossos índios e à preservação de seus
territórios.
Formulamos votos, por isso mesmo, para que à FUNAI sejam destinados
recursos adequados à intensificação das suas atividades. E daí também o nosso
a~lo às autoridades no sentido de que assim se proceda na elaboração do novo
Orçamento Plurianual. Pois, sem recursos, estará a FUNAI, manietada, impedida
de agir como é desejável e, tudo indica, haverá de verificar-se em sua nova fase
administrativa. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Não há mais oradores inscritos.
(Pausa.)
Nada mais havendo que tratar, vou declarar encerrada a presente Sessão,
designando para a de segunda-feira, dia 6 de maio, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

votação, em turno único, do Pr-ojeto de Resolução n. 0 15, de 1974 (apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu Par.ecer n. 0 112, de 1974),
que autoriza o Governo do Estado do Amazonas a realizar operações financeira
externa no valor de US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-americanos)
para atender compromissos com construção de rodovia, tendo
PARECER, sob n.o 113, de 1974, da Comissã-o
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
-2-

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 53, de 1974. de autoria do Sr.
Senador Luís de Barros, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
da conferência proferida p.elo então Ministro da Marinha, Almirante de Esquadra <RRm) Adalberto de Barros Nunes, na Escola de Guerra Naval, em 26 de
outubro de 1973, sob o título "A Marinha no Governo Médici", publicado no
jornal O Poti - de 14-4-74.
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Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 52, de 1974, de autoria do
Sr. Ruy Carneiro, sollcitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, dos
discursos pronunciados pelo Dr. Camilo Calazans de Magalhães, na solenidade
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sua posse como Presidente do Instituto Bras!leiro do Café.
-4-

Discussão, em primeiro turno,· do Projeto de Lei do Senado n. 0 3, de 1974,
de autoria do Sr. Senador Nels<Jn Carn-eiro, que altera a proporção estabelecida
no art. 132 da C<Jn.solidaçã<J das Leis do Trabalho, r.econhecendo a<J trabalhador o
direito a férias de trinta dias, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n. 0 s 94 e 95, de 1974, das Comissões:
-de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Está encerrada a Sessão.

(Levanta-se a Seosão à3 16 horas e 55 minutos.)

55.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 6 de maio de 1974
PRESID:íl:NCIA DO SR. ANTóNIO ÇARLOS

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Ada~berto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Lindoso
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa - José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte
Mariz- Ruy Carneiro- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Leandro
Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy
Santos - Eurico Rezende - Amaral P.eixoto - Nels·on Carneiro - Gustavo Capanema - Emival Caiado - Osires Tei~eira - Antônio Carlos Guida Mondin.
O SR. PRESIDENTE (António Carlos) - A lista de pre2ença acusa o com
parecimento de 31 Srs. Senadore.s. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretári·o proced·erá à leitura do Expediente
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SR. PRESIDEN'I1E DA REPúBLICA
De agradecimento de remessa de autógrafos de Decreto Legislativo:
- N. 0 163174 (n.0 212/74, na origem), de 3 de maio de 1974, referente ao Decreto Legislativo n. 0 29, de 1974, que a.prova o texto do Decreto-Lei n. 0 1.313,
de 28 de fevereiro de 1974;
- N. 0 164!74 (n.O 213/74, na origem), de 3 de maio de 1974, referente ao Decreto
Legislativo n.O 28, de 1974, que aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1. 312, de
15 de fevereiro de 1974.
De ag1·adecimento de comunicação referente a escolha 'de nome indicado para

cargo cujo provimento depende de prévia autorização do Senado Federal:
- N.0 165;74 (n. 0 214/74, na orig.em), de 3 de maio de 1974, referente a escolha
do Senhor Mário Gibson Alves Barboza, Ministro de Primeira Classe, da
Carreir.a de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à República Helênica.
Submetendo ao Senado nome indicado para cargo cujo provimento depende
de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N. 0 166, DE 1974
(N. 0 215/74, na origem)

Excelentíssimos Senhores membros do Senado FedP.ral:
De conformidade com o art. 42 (item IIIl da Constituicão Federal, tenho a
honra de submeter à aprovação ele Vossas Excelências a· escolha, que desejo
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-60fazer, do Diplomata Gerald·o de Heráclito Lima, Embaixador junto à Federação
da Nigéria, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Bras11
junto à República do Daomei, nos termos do Decreto n.o 56.908, de 29 de setembro de 1965.
·
2. Os méritos do Embaixador Geraldo de Heráclito Lima, que me induziram s.
escolhê-lo para o desempenho dessa el·evada função, consta da anexa informação do Ministério das Relações Exterior.es.
Brasí!la, 3 de maio de 1974. -

Ernesto Gcisel.

CURRICULUM VITAE DO EMBAIXADOR GERALDO DE HERáCLITO LIMA
Nascido em Penedo, Alagoas, 26 de dez.embro de 1928. Diplomado pelo Instituto Rio Branco, no curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas. "Bachelor in
Economics" pela Sophia University, Tóquio.
- Cônsul de Terceira Classe, pelo Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, do Instituto Rio Branco, 1951.
- A disposição do Ministro da Nicarágua, por ocasião da visita do ?residente daquele país ao Brasil, 1963.
-

Vice-Cônsul em Londres, 1954 a 1956.
Terceiro-Secretário da Embaixada em Tóquio, 1956 a 1957.
Promovido a Segundo-Secretário, por merecimento, 1957.
Segundo-Secretário da Embaixada em Tóquio, 1957 a 1959.
Representante do Brasil na Conferência Internacional de Geografia, 1957.
Representante do MRE na Comissão Nacional de Energia Nuclear, 19·57.
Delegado do Brasil na Conferência do Bem-Estar Social, Tóquio, 1958.
Representante do Brasil na Conferência de Comércio Internacional, Iocoama, 1959.
- Membro da Delegação do Brasil na.> Negociações do novo Ajuste de
Comércio e Pagamentos entre o Brasil e o Japão, 1960.
- Encarregado de Negócios em Tóquio, 1958 e 1959.
- Membro do Grupo de Trabalho de Revisão da Tabela de Emolumentos
Consulares, 1961.
-Chefe do Serviço Técnico de Análise e Planejamento (STAP), 1961.
- Assistente do Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, para
Assuntos Internacionais, 1961.
- Representante do MRE no Grupo de Trabalho do Banco Nacional de
Desenvolvimento Económico (BNDE) para o estudo e exame de Projetes
de Desenvolvimento Sócio-Económico, 1961.
- Membro da Delegação do Brasil à V Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atómica CAIEA), Viena, 1961.
- Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1961.
- Primeiro-Secretário da Embaixada em Ottawa, 1962 a 1965.
- Chefe do Serviço de Propaganda e Expansão comercial CSEPRO) em
Montreal, 1962 e 1963.
- Coordenador-Geral do STAP, 1965.
- Representante do MRE na Feira de Leipzig, 1966.
- Representante do MRE no Conselho Nacional de Estatística, 1966.
- Conselheiro, 1967.

- 61- Secretário-Executivo do Grupo de Coordenação do Comércio com os
Paises Socialistas da Europa Oriental (COLESTEJ, 1967 a 1968.
- Chefe da Divisão da Europa Oriental, 1967 a 1968.
- Secretário-Executivo do Grupo de Trabalho de estudo e exame do Contrato de Aquisição ele Navios na Polónia, 1967.
- Promovido a Mini~tro de Segunda Classe, por merecimento, 1967.
- Chefe da Divisão de Programas para a Promoção Comercial, 1968 a 1969.
- Chefe da DiVisão das Nações Unidas, 1969 a 1971.
- Membro da Delegação do Brasil à XLIX Sessão do Conselho Económico e
Social das Nações Unidas CECOSOCJ, Nova Iorque, 1970.
- Ministro-Conselheiro da Embaixada em Bonn, 1971 a 1973.
- Encarregado de Negócios em Bonn, 1972.
- Embaixador em Lagos, 1973, e 1974.
O Embaixador Geraldo de Heráclito Lima, nesta data, encontra-se no exercício de sua função de Chefe da Mis.são Diplomática do Brasil em Lagos.
Secretaria de Estudo das R·elações Exteriores, em 23 de abril de 1974. Octavio Rainho Neves, Chefe da Divisão do Pessoal.
(A Comissão de Relações Exteriores.)

OFiCIO
-

DO PRIMElRO-SECRET.ARIO :>A CAMARA DOS DEPUTADOS
N.0 69174, de 6 de maio de 1974, comunicando a sanção e enviando autógrafo
do Projeto de Lei da Câmara n.O 89, d.;) 1973 (n.• 1. 579, de 1973, na Casa de
origem), que dispõe sobre o Regimento de custas da Justiça Federal.
(Proj.eto que se transformou na Lei n. 0 6. 032, de 30 de abril de 1974).
PARECER
N." 139, de 1974

Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de Lei do Senado n. 0 149, de 1973.
Relator: Sr. José Lindoso.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n.O 149,
dE 1973, que isenta da multa estabelecid·a no art. 8. 0 d.a Lei n.O 4. 737, de 15 de
julho d·e 19ê·5, o alfabetizado pelo MOBRAL.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente José Lindoso, Relator - Ruy Carneiro - Wilson Gonçalves.
ANEXO AO PARECER
N.O 129, de 1974
Redação final do Projeto de Lei do Senado n.O 149, de 1973, que
isenta da multa estabelecida no art. 8.0 da Lei n. 0 4. 737, de 15 de julho
de 1965, o alfabetizado pelo MOBRAL.
O Congress·o Nacional decreta:
Art. 1.0 Ao brasileiro nato ou naturalizado que for alfabetizado pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL, não se aplic·a a multa prevista
no art. 8.0 da Lei n.O 4. 737, de 15 de julho de 1965, com a r·edação dada pela
Lei n.o 4.961, de 4 c:le maio de 1966.
Parágrafo único. O prazo para alistamento do alfabetizad.o será de seis
meses, a contar da data em que, comprovadamente, concluiu o curso c·orrespondent-c.
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Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio ·carlos) -

pelo Sr. 1. 0 -Secretário vai à publicação.

O Expediente que acaba de ser lido

Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Sr. s-enador Nelson Carneiro, como líder.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, após alguns
dias de ausência, volto a esta tribuna e constato a inteira razão das críticas
que formulei quando da votação da Emend·a Constitucional que transf':lrma em
indiretas as eleições governamentais de 1974. Realmente, Sr. Presidente, há dois
meses a Nação acompanha a peregrinação penosa do eminente Líder da Maioria,
Senador Petrõnio Portella, e ao fim dessa per.egrinação de dois meses, que se
anuncia se estenderá por mais dois meses, apenas estão escolhidos quakro Go'Vernadores, melhor dito, estão nomeados quatro Governadores. E nomeados
para quê, Sr. Presidente? O primeiro deles foi o ilustre Sr. ll?aulo Egydio, de
São Paulo. Era natural que se esperasse que as p-alavras iniciais de S. Ex.a
fossem uma conclamaçã·o à união dos paulistas, traduzisse o propósito de reunir
as forças vivas do Estado em favor d.o engrandecimento daquela unid·ade federativa. Mas, Sr. Presidente, o que se escolheu, até agora, foi um cabo eleitoral.
Quem o diz não sou eu, é o próprio Sr. Paulo Egydio, em declarações publicadas no O Globo d·e domingo:

"O futuro Gov·ernador que no próximo sábado estará em campinas,
para nova concentração, anunciou aos prefeitos de 36 municípios da
região, que pretende percorrer todo o Estado "como cabo eleitoral dos
candidatos do partido ao pleito parlamentar de nov·embro próximo."
Ora, Sr. Presidente, não era necessário modificar-se a legislação constitucional do Pais, não era necessário transformar-se em indir.etas as eleições diretas, para o maior Estado do Brasil escolher um cabo eleitoral, que, meses antes
de ser ratificado pela Ass·embléia, já se dispõe a percorr.er o Estado como um
caho eleitoral.
O Sr. Eurico Rezende- P·ermite V. Ex. a um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO -

Pois não, com muito prazer.

O Sr. Eurico Rezende - Tendo V. Ex.a ch.egado recentemente do exterior,
não me surpreende o fato de o eminente colega procurar fazer a intriga em dois
idiomas, pelo menos. V. Ex.a apanha uma frase isolada, estampada na imprensa
e chega a conclusões ou de jocosidade ou de p·assionalismo, preferindo eu a
primeira hipótese.

o

SR. NELSON CARNEIRO -

ma, há protesto.

Pois creia V. Ex.a que não há j·ocosidade algu-

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.n sahe perfeitamente que, no processo de
escolha dos Governadores, a maioria do órgão legalmente constituído para eleger, é d.e quem detém o comando da maioria e nesses Estados - V. Ex.a sabe,
porque at.é eu sei e todos nós temos a certeza - a maioria é da Aliança Renovadora Nacional. O fato de o Sr. Paulo Egydio, homem dotado da melhor qualificação para a sua alta e futura investidura, ter usado - se usou - a expressão "cabo eleitoral", V. Exa se não desejasse deturpar o conceito encararia
essa expressão como um compromisso que S. Ex.a assume para obter a sustentação política para o seu futuro governo. Ao governador em exercício cabe,
nesta oportunidade, prestar contas ao povo do que fez, eis que está na antevésP·cra da sua decolagem do Governo. E, ao Governador que vai ingressar v. Ex." vai me permitir, serei rápido - e a·o Governador que vai começar cabe,
no plano administrat!Yo, exibir o seu programa e, no plano político, cumprir
um dos mais sagrados deveres do cidadão, que é a lealdade, que é o compromisso, que é o cumprimento da palavra empenhada. Somente, repito, a joco-

;.
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recém-egresso d.a Europa - pode tirar essa conclusão Injusta e estapafúrdia.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, quero louvar o espírito público
do nobre Senador Eurico Rezende. Sei que S. Ex.n também é vítima dessa seleção,
sei que S. Ex.n deixou de ser, quando todos nós es~rávamos o contrário, o candidato ao governo do seu Estado. De modo que é muitó nobre a atitude de
S. Ex.n, quando assume essa posição, que o engrandece. Pelo que s-e sabia, ao
menos ao sair d.aqul, S. Ex.a. era o nome escolhido para o Governo do Espírito
Santo. Ao voltar, S. Ex.n já deixou de figurar na lista. É pois, muito nobre a
atitude de S. Ex.n
·
O Sr. E.urico Rezende - V. Ex.n vai p-ermitir um novo aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Antes deixe-me concluir, Excelência.
O Sr. Eurico Rezende - Mas eu fui citado nominalmente, Excelência.
O SR. NELSON CARNEIRO - Deixe-me 8l.l menos concluir.
O Sr. Eurico Rezende - Eu serei muito rápido.
O SR. NELSON CARNEIRO - É muito difícil a V. Ex.n ser rápido. Eu compreendo.
Sr. Presidente, se não se quer um cabo eleitoral, por que então se vai escolher o futuro governador, ou futuro interventor do Estado do Rio, ou do Estado
da Guanabara, no dia 3 de outubro? Por que os jornais anunciam que, no
projeto que vai ser entregue ao Senhor Presidente da República, figura, desde
logo, a nomeação, a 3 de outubro, do futuro governador do novo Estado? Este
não será eleito.
Se se compreende, hoje, a escolha para aqueles que serão eleitos no dia. 3
de outubro, o mesmo não sucede com o que poderá ser nomeado a. qualquer
tempo, antes de 1·5 de março de 1975.
Por que, então, desde 3 de outubro o Governo Federal vai nomear o seu
candidato, que certamente irá percorrer o Estado da. Guanabara e o Estado do
Rio, fazendo campanha eleitoral a favor dos candidatos de sua preferência,
convertendo-se, desde Jogo, muito antes da posse, em cabo eleitoral? Por quê,
Sr. Presidente?
O Sr. Eurico Rezende - Permite-me responder porquê?
O SR. NELSON CARNEIRO - V. Ex.n é capaz de dar outras explicações,
mas esta é muito difícil.
O Sr. Eurico Rezende - Em primeiro lugar, d·e'i'O salientar que fiz referência.
à jocosidade, depois a um possível passionallsmo de V. Ex.a., mas agora, quando
menciona o meu nome em termos de candidatura, v. Ex.n passa à intriga
rendilhada, que é multo eLo apetite de V. Ex.n Quanto à nomeação, em outubro,
do futuro governador provisório do Estado que surgirá em decorrência da fusão,
é uma notícia que existe no jornal, porque, obviamente, ainda não temos conhecimento dos termos da. mensagem. Mas, se a mensagem contiver esse dispositivo,
há uma explicação razoável: é justo, é lógico que aquele que vai assumir, talvez,
a tarefa mais complexa de administr•ação estadual, neste Pais, em todos os
tempos, deve ter a antecedência necessária para o estudo do problema, para
elaboração do seu plano de obras e equipamentos para resolver uma gama quase
insondável de questões. A escolha, se fosse de afogadllho, isto é, debruçada imedlatamente sobre a saída do outro governador, é que seria condenável, porque
seria improvisação, contrária ao interesse público. V. Ex.n até aqui só tem feito
jocosidade. Usa a palha das palavras mas não exibe o grão dos fatos.
O SR. NELSON CARNEIRO - O que V. Ex.n chama de jocosidade é exatamente aquilo contra o que tantas vezes protestei, que se tornou realidade na
palavra do Ministro Batista Ramos. Quando eu fazia as mesmas acusações, desta tribuna, V. Ex." achava que era jocosidade. Hoje, V. Ex." vê que aquelas
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Batista Ramos ...
O Sr. Eurico Rezende - V.. Ex." está numa diversific·ação de assuntos ...
O SR. NELSON CARNEIRO - Não; quero dizer que, para destruir as alegações que faça, nesta tribuna, V. Ex." procura sempre levar para o lado da
jocosidade. Mas eu faço aqui afirmações sérias, que exigem respostas sérias.
Se o Governo quer, realmente, se antecipar no est.udo dos problemas do novo
Estado, então que nomei·e o Governador depois do dia 15 d.e novembro, depois
de realizadas as eleições, não antes, para que não se converta, como -anuncia o
Sr. Paulo Egydio, num novo cabo eleitoral, percorrendo os Estados do Rio e da
Guanabara chocalhando e cantando, fazendo propaganda de s·eus candidatos,
dos candidatos da ARENA.
Se o Presidente da República não tem - e justiça lhe faça não tem, o propósito de excluir, com a fusão, o único Estado entregue ao Movimento Democrático Brasileiro, que não colabore ao menos para que seu interventor, seu
Governador, seu repr·esentante se converta num cabo eleitoral do Partido derrotud.o na Guanabara.
O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex." me permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra.
O Sr. Amaral Pebwto - Temos o ·exemplo das últimas eleições. No meu
Estado e provavelmente no de V. Ex.", os g·overnadores eleitos, os governadores
no exercício do cargo saem todos pelo interior do Estado, em grande propaganda
eleitoral. O Sr. Paulo Egydio pode ter grandes qualidades como •administrador,
mas demonstrou, com essa declaração, que não está preparado, politicamente,
para governar o Estado de São Paulo. Ainda digo mais: V. Ex." deve saber
perfeitamente que, se a ARENA de São Paulo pud·esse deliberar livremente, ele
não seria o candidato.
O Sr. Eurico Rezende - v. Ex." me permite agora, quando, em ~-ez da companhia cativante mas singular, me encontro na companhia plúrima, porque
aderiu ao debate o Senador Amaral Peixoto, responder à intervenção?
O SR. NELSON CARNEIRO - Tenho poucos minutos para fazer minha
exposição; se V. Ex." for rápido, terei prazer em ouvi-lo.
O Sr. Eurico Rezende - Apenas perguntaria ao senador Amaral Peixoto
qual o dispositivo de lei que proíbe qualquer cidadão d·e fazer propaganda eleito:::al, interessar-se pelos seus candidatos, principalmente quando esse cidadão vai
necessitar, dentro de alguns meses, da sust·entação politica do seu Governo?
Essa superposição, isto é, de um governador ·em exercício e outro escolhido, está
consentida por lei. O primeiro, o governador atual, pode •percorrer toda a geografia do seu Estado, dizer o que fez e pleitear votos para os seus candidatos.
O governador indicado, além de expor o seu programa de Governo, vai trabalhar em favor dos seus candidatos que defenderão a sua política e a sua actmi~
n!stração, para manter aquela imantação de solldariecl.ade necessária ao seu
futuro Governo. Na Guanaba1·a se fez isso. Houve um gov·ernador em exercício
e um escolhido e nunca, nem o Sr. Senador Nelson Carneiro, nem o Sr. Sena~
dor Benjamin Farah, nem o Sr. Senador Danton Jobim tacharam essa prática
de censurável; agora, qu-ando isso ocorre com relação à ARENA, surgem restrições partidas da Liderança do MDB.
O SR. NELSON CARNEffiO -Explico a V. Ex.": o Sr. Negrão de Lima não
participou da campanha eleitoral e o Sr. Chagas Freitas não tinha atrás de
si o peso do Governo Federal, ao contrário. O que V. Ex." está fazencll() é o
"el·ogio" da R·evolução. Este é o privilégio da Revolução, ter escolhido Governadores antes dos Deputados para que eles pudessem influir nas eleições e ~ssim
wnseguir a maioria para o Partido de V. Ex."
O Sr. E:Urico Rczende -

Mas é uma influência legitima, Excelência.

O SR. NELSON CARNEIRO - P.ara V. Ex." tuC:o é J.egitlmo ...
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Não é uma influência praticada por estrangeiros

é influência praticada por cidadãos brasileiros perfeitamente legítima, porqu~

no gozo dos seus direi tos políticos.
'
O SR. NELSON CARNEIRO - É legítima, Sr. Presidente, como a escolha
dos candidatos que se está fazendo por esse Brasil afora. Apesar diSso, no Rio
Grande do Sul, houve protesto do Sr. Tarso Dutra, por quê? Por que era legítima ou ilegítima a escolha dos governadores? Então, vamos atribuir àquele
nosso colega a leviandade de se levantar contra alguma coisa legítima? Não!
O que S. Ex."' protestou foi contra a ilegitimidade do processo de escolha. Se
V. Ex.a. quiser dar vazão a seu próprio sentimento, dentro de V. Ex.a. há uma
revolta contra o modo como se está escolhendo o Governador do seu Estado.
O Sr. Eurico Rezende - Não se preocupe V. Ex."' com o Espírito Santo.
O SR. NELSON CARNEIRO - Com o Espírito Santo ninguém se preocupará.
(Risos,) Se o Senhor Presidente da República quisesse resolver problemas de
divisão territorial no País, teria começado resolvendo o velho c-:mflito entre
:Minas e o Estado de V. Ex.a. Mas não, Sua Excelência preferiu unir o Estado
da Guanabara e o Estado de V. Ex.a
O Sr. Eurico Rezende -Não se preocupe, em seu discurso "demoníaco", com
o Espírito Santo, porque é heresia ...
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, a questão de limites do
Espírito Santo poderia ter sido resolvida:, e certamente será, peJo Senhor Presidente 00. República. Mas, quero voltar às outras escolhas. Puece que, nesta casa,
de "·barriga cheia", feliz, contente, só ·está o no·br·e Senador Jarbas Passadnho.
Foi o único que consegUiu indica:r um governador, porque os outros todos, que eu
saiba, estão so·frendo a amargura de não serem ouvidos. ou melhor, de serem
ouvidos mas não serem escutados. Onde foi escolhido mais alguém?
Tudo é assim, Sr. Presidente, é o poder ditatorial escolhendo, é o poder
ditatorial impondo, e agora impondo sobre todos os Estados, porque até sobre o
Estado da: Guanabara, antes confiado pelo povo à direção do Movimento Democrático Brasileiro, será nomeado no dia 3 de outubro um gov·ernador para que
ele faça a campanha eleitoral em favor d·os candidatos da A:RENA; pM'a que
inf•lua: na eleição do Senador pelo Estado da Guanabara, dos Deputados pelo
Estado da Guanabara, para que promovam, portanto, o que foi o sonho dos
que não compreendem a dualidade partidária ...
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - ... para que o :M!DB seja a:penas um Partido
parLamentar, sem possibilidade de assumir as funções do Executivo. Esta a
realid!llde a que não se pode fugir.
Sr. Presidente, essas críticas que tenho feito, e que sempre fiz desta Tribuna,
encontraram eco, recentemente, no Ubelo que representa: o parecer do nobre
Ministro Batista R!llmos. Dir-se-á que S. Ex."' foi além do que devia- já vi escrito.
Não, Srs. Senadoces, nós é que ficamos aquém dos nossos deveres porque, desde
há muito, devtamos ter regulamentado o art. 45 da Co•nstituição, que dá ao
Congresso Nacional o direito de examinar os a:tos administrativos e políticos
do Estado.
Contentamo-nos, com o meu protesto, com o protesto da Minoria, em regulamentar os dispositivos referentes à Lei Orçamentária. Foi pr-eciso que um
homem, saído do Parlamento, com o sentimento da vida pública, lavrasse o
protesto que todos conhecemos e a:cabasse com a mentiralhada, sr. Presidente,
com a ilusão que se espalhou por esse País, durante tanto tempo, com os ruplausos
daqueles que, em boa fé, nel·es acred·itavam.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex."' o aparte?
O SR. NELSON CARNEffiO - Com m uf.ta honra.
O Sr. Eurico Rczcnde - Até mesmo para V. Ex."' descansar um pouco.
O SR. NELSON CARNEIRO - Não precisa:.

•

,
-67O Sr. Virgílio Távora - P·ermita-nos V. Ex." C<Jnforme hoje declaram<Js
à imprensa, vamos te·r o ensejo, nesta tribuna, tão logo regressemos de nossa
terra, para a qual nos dirigimos, mercê do de,aer partidário, de respirar, ponto
por ponto, as chamadas conclusões do relatório do Ministro Batista Ramos.
Mas, permita-nos nobl'le Senador Nelson carneiro, não pode passar em julgado,
aqui em Plenário, que V. Ex." afirma que os dados apresentados e por nós
transmitLd•os - e os endossamos - sã,o mentLralhadas, porque os daJdos estão
certos, !l!bso[utamente certos, eomo vamos provar. Podem-se discutir os ,Parâmetros tomados pela Fundação Getúlio Vargas; pode-se discutir se o endlvidamento estava ce1.1to ou não. Nós pensamos provar o que esteja: certo. V. Ex.",
infelizmente, esteve fora do País, quando, aliás em atitude de co·rtes!a recíproca,
não nos pronunciávamos aqui sobr.e política econômico-ofinanceira, na ausência
do princlipal deba:tedor da matéria neste Plenário, pela nobre Oposição, que
era o representante maior de São Paulo, Senador Franco Montoro. E. o que
fizemos nós? Inicialmente, !l!qui em Pl·enário, propusemos ~.presentar dados. o
Plenário está recor.crado, Dizíamos: esses dados, V. Ex." submete à sua assessoria,
a quem quiser, e verifica que dos 40, 50 ou 60 da:dos apresentados estará de
acordo com 50. Esses 50 são m!l!téria pacífica, e sobre eles discutiremos. Preliminarmente, verificaremos quem está com a razão sobre os outros dez. Port!l!Uto,
!l!qui não foram ap.resentadas mentilharadas. Aqui foram apresentados dados e
submetidos ao critério, à análise do nobre C<Jlega cfe V. Ex.", Senador Franco
Montara. Agora, quanto às conclusões do Relatório Batista Ramos, com a modéstia: que deve caracterizar o pronunciamento de quem é engenheiro e não
economista, f!\zemos a ressalva de que podemos, em algum ponto, ser contraditados. Mas, não temos a menor dúvida, esse Relatório e suas conclusões, é
para ser, da sua pl'Lme!ra à última frase, analisado e refutado.
O SR. NELSON CARNEIRO - Agra,deço a V. Ex." mas o que eu disse é que
se espal!hou pe'o País uma mentiralhada; não disse que nesta Casa se· fez uma
ment!ral:hada. Disse que isso se espalhou neste Pais, e V. Ex." é testemunha de
que realmente se espalhou uma euforia de ordem económico-financeira, cujos
núme.ros a.gora estão sendo contestados ...
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex." está enganado. Uma euforia tão grande,
que o primeiro trimestre deste a:no, apesar de toda a inflação, apresentou um
desenv<J[vimento que nunca este País teve. O primeir·o trimestre de 1974 apresenta - e desruf!a qualquer contestação - dados do crescimento deste País, os
quais nós .gostaríamos de ter visto há c! to ou dez an<Js a trás.
O SR. NELSON CARNEIRO - Eu gostaria de conhecer os dados que V. Ex."
possui, e que certamente serã<J trazidos.
·
O Sr. Virgílio Távora - Será feito, da mesma maneira com que até há pouco
tempo - e lamentamos novamente a ausência de V. Ex." - fazíamos nas discussões com o nobre Lider em exercício - digamos assim - Franco Montara.
Lembro que V. Ex." se deve recordar, também, que li desta tribuna uma declaração do Presidente da Fundação Getúlio Vargas, o Sr. Luiz Simões Lopes, que não
se responsabi:iza pelos dados que lhe eram en•iad·OS pelos órgãos competentes.
o que ac·onteceu é que a Fund•ação tirava as conclusões pelos dados que lhe
enviavam os órgã<Js ministeriais e administrativos. Ele não fazia, em regra,
pesquis.as; ele tirava conclusões. Está nos Anais a entrevista de S. Ex." De modo
que é possível, portanto, que V. Ex." tenha uma interpretação e outra, o Ministro ...
o Sr. Virgílio Távora - Uma coisa são dados apresentados acerca: dos
preços tabelados, e outra a dos preços do mercado paralelo. Sobre isto já discut!Jmos e vam<Js tornar a discutir. Mas, dizer que eram mentiralhflldas, que os
dados eram falsos, há de concordar o nobre Senador, Isto é uma dLf·erença
imensa. Não é possível; este País tem Governo! Não é possível que o Governo
venha empulhar com dados falsos. V, Ex.o. pode discutir a p<J!ítica: econômicoUnance!ra; p<Jde discutir se é boa ou má; pode discutir as formas de execução
dessa própria po!ítica, aceita ou não por V. Ex." Mas, dizer que o Governo
trabalhou com dados falsos, tenha paciência, isso é um excesso de paixão e
de calor.
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-68O SR. NELSON CARNEIRO - V. Ex.", quantas vezes, até nesta tribuna,
ouviu d·ito que a inflação no ano passado não passara de 12%? Quantas vezes
se disse isso à Na:ção?
O Sr. Virgílio Távora - Perdão. O que sempre s·e disse à Nação, foi que isSo
era objetivo a atingir. Desafiamos a V. Ex."; V"eja nos Anais deste Plenário
a:lgo de declaração nossa - agora vamos discutir - que dissesse que a inflação
era de 12%. Fiz.emos muita: questão até de separar o que era inflação e o que
era custo de vida, e sempre dissemos que aquela percentagem tinha sido uma
meta a atingir. Mostramos na semana passada que se o Governo não tivesse
posto mão de ferro no momento em que caiu, com. toda bruta:lidade, sobre a
nossa economia, a inflação importada, que veio principalmente do desarrazoado
aumento imposto pelos árabes ao petróleo, o que teria. sido desta Nação?
O SR. NELSON CARNEIRO - Nobre Senador Virgílio Távora, V. Ex.a não
o disse, ma:s a Nação inteira ouviu isto pelo rádio, c·onstantemente, pe~a televisão
e por todos os órgãos de comunicação ...
O Sr. José Lindoso- Permite v. Ex." um aparte?
O SR. NELSON CJ\RNEIRO - . . . e tudo isso apontado por quem? Por
aquele que era o próprio milagre brasileiro, o milagre brasileiro ho·je proscrito.
O Sr. Virgílio Távora - Não, perdão. Oxalá outras nações tivessem, como
nós, o mHagre brasileiro. O modelo brasileiro existe e seus fundamentos estão
certos. Se a infla:ção ultrapassou a meta apresentada pelo Gove.rno, era uma
meta que ele desejava em um ano. E meta significa objetivo a atingir, que
será colimado ou não. E, no caso, não o foi por condições, mercê de circunstâncias absolutamente independ-entes era vontade do povo. Não podemos dizer
que o modelo brasileiro não funciona, que o modelo brasileiro não é persiStente.
É que é um milagre mesmo, po11que nós sa:imos da estagnação, nós saímos da
deror.dem, da baJncarrota. E, no dia de hoje, d·e 1967 para cá, principalmente,
nós entramos no caminho do desenvolvimento. E, há pouc·o, cit.ávamoiS a V. Ex.":
no primeiro trimestre deste ano, com a subida a um patamar, que a: inflação deu,
assim mesmo tivemos o maior desem:olvim.ento industrial que este País já
registrou.
O SR. NELSON CARNEIRO - Mas, quem primeiro contestou tudo isso que
se espalhava pela Nação foi o Ministro Mário Simonsen, ao assumir a sua Pasta.
Eu, aqui mesmo, exaltei a sua atitude, quando S. Ex." acabou com toda essa
ilusão nacional e deu os dados verdadeiros do aumento do custo de vida e da
inflação nacional. Foi o próprio Ministro Mário Simonsen que acabou com todas
as ilusões.
·
(Apartes simultâneos)
O Sr. Virvílio Távora - S. Ex.a não disse que o modelo brasileiro estava em
bancarrota. S. Ex.a não disse que nós não nos tínhamos desenvolvido. S. Ex.a fez
conceituações a respeito das causas da inflação que subira um patamar.
O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex.a permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra.
O Sr. Amaral Peixoto·- Não negamos, também, que o País se tenha desenvolvido. O que perguntamos aqui, uma vez, à Maioria, era se ela ainda acreditava
nos 12% anunciados, quer como inflação, quer como aumento do custo de vida.
O Sr. Virgilio Távora - Tinha sido anunciado como meta a atingir, e uma
meta a atingir é a mesma coisa que V. Ex.a desejar que todos aqueles que lhe
são ligados sentimentalmente vençam na vida. Mas, eles vencerão ou não. Foi
uma meta a atingir. Foi um desejo expresso. Mas o Governo, aqui, nunca afirmou
da tribuna, por nenhum dos seus representantes, que essa meta tinha sido
atingida. Disse, sim, que tinha sido atingida uma meta muito maior: o desenvolvimento do País em termos incontestáveis, um desenvolvimento, reconhecido por
todo o mundo.

-69O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex." encontrará nos jornais da época afirmações
reiteradas, não feitas aqui dentro, mas reiteradas afirmações das mais altas
e respeitadas autoridades do Governo de que a inflação não excederia os 12%
Era a meta, mas nunca dissemos que isso havia sucedido. Uma coisa é o que se
deseja, outra coisa é a afirmativa como foi feita, aqui, pelo nobre Líder carioca
- cujo discurso tanto nos encanta - nesse excessivo calor que o trouxe de um
pais frio como a Roménia, de vir aqui afirmar que é "mentiralhada", que os
dados estavam falsos ...
O Sr. Virgílio Távora - Não vamos atribuir tudo isso a Dr." Aslan, que lhe
deu vigor tão grande. Mas, aí, já há excesso, então, de rejuvenescimento, para
dizer uma coisa assim.
O SR. NELSON CARNEmO - Vamos apagar o passado, Sr. Presidente.
Ninguém, no passado, falou em 12% ...
O Sr. Virgílio Távora - Falamos em meta a atingir!
O SR. NELSON CARNEmo- ... apenas o Sr. Mário Henrique Simonsen, ao
assumir o Ministério da Fa~enda, destruiu essa meta anunciando os verdadeiros
índices de inflação e do custo de vida.
'
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex.a um aparte, nobre Senador?
O SR NELSON CARNEmo - É com alegria que vou conceder o aparte a
V. Ex." porque, neste Plenário, de gente tão triste e tão preocupada, V. Ex.e. ê
o único sorridente; o único que que já tem escolhido o seu Governador e a meta
governamental já foi atingida.
O Sr. Jarbas Passarinho - Declino do direito de colocar, ou não, aspas nas
expressões de V. Ex.a. e, em conseqüência, não me premltirel discuti-las. Prefiro
ficar na primeira parte do seu discurso. Primeiro, para dizer a V. Ex.a, com
multa tristeza que, nessa minha passagem nelo Senado Federal tivesse eu de
ouvir palavras que não traduzem, de modo algum, o retrato que sempre tive de
V. Ex.a, de Oposicionista, sem dúvida nenhuma cercado de propósitos honestos,
mas que não ofendia, pelo simples prazer de ofender, os adversários. Quando
V. Ex.11 se dá o direito, que me parece discutível, de classificar de "mentlralhada"
aquilo que era divulgado pelo Governo anterior, do Presidente Médlci, talvez se
tenha deixado trair por este ímpeto novo, que todos estão reconhecendo, e que
eu estou conhecendo agora, porque privo com V. Ex.a O meu primeiro protesto,
se V. Ex.a me permite, seria exatamente contra essa qualificação. O segundo,
Reria aproveitar-me da citação reiterada de V. Ex.a, das palavras do !lustre
Ministro Mário Henrique Simensen. porque é nele mesmo que me quero louvar,
como o faz V. Ex.a Foi o Ministro Mário Henrique Slmonsen que deu a publicar
e, portanto, a conhecer a esta Nação, a evoluqão do índice de liquidez da dívida
externa brasileira. É um quadro de S. Ex.e. o Ministro Mário Henrique Simonsen,
que V. Ex." tanto cita e parece o seu autor preferido, pelo menos por enquanto.
O índice de liquidez da dívida externa brasileira nunca chegara aos resultados
brilhantes que chegou em 1973.
O Sr. Virgílio Távora -

E dificilmente chegará.

O Sr. Jarbas Passarinho - Por muitos e muitos anos não chegará. Foi
justamente isso que me fez perguntar se cabia uma crítica, desde logo, dita, não
da tribuna do Parlamento, onde entendo que o diálogo deva ser necessariamente
aberto, respeitado, mas sob a roupagem de um juiz, quando então se daria,
realmente, sob uma forma definitiva de julgamento, e não sob uma dúvida,
hipótese que V. Ex.a levanta com brilhantismo, e que diria com volubilidade. no
bom sentido da palavra, dada a rapidez com que V. Ex.a sai de um tema para
o outro, fazendo com que a Maioria saia em sua perseguição com esta mesma
flexibilldade mental. Então, encerrando esse meu longo aparte, já que V. Ex."
tão generosamente ouve, traduzo com tristeza o conhecimento desse aspecto do
nobre Líder Nelson Carneiro qtte eu não conllecia, ou dessas palavras que, acredito,
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----70em momento oportuno V. Ex." mesmo retirará dos Anais deste Congresso:
"mentiralhadil.'', em relàção àqu!lo que um Governo sério, probo, correto,
divulgava como seus objetivos a serem alcançados e aqueles que realmente o
foram. Mais tarde, se houver oportunidade, debaterei com V. Ex." a respeito
da Fundação Getúlio Vargas, sobretudo nos dados que, como Ministro do Trabalho
e Previdência Social, que fui, sei que ela faz por pesquisa própria, e não por
receber de terceiros, a respeito do custo de vida. Muito obrigado, nobre Senador.
O SR. NELSON CARNEmo - Sr. Presidente, até nas flores se nota a
diferença da sorte. Enquanto eu decepciono o nobre Senador Jarbas Passarinho,
S. Ex." se exalta aos meus olhos. Alegra-me ver que alguém, Sr. Presidente, vem
em defesa do Governo a que serviu e que S. Ex.a traz a contribuição da sua
experiência para o debate. Mas o que S. Ex.a. não deve estranhar é o protesto
da Oposição a que se nega tudo, à Oposição a que não se concede sequer o
direito de •pedir informações. Em 1971, a~presentei um requerimento de informações
ao Sr. Ministro da Fazenda que, até hoje, não foi respondido.
É assim que se trata a Oposição, nesta casa.
Comissão de Inquérito, Sr. Presidente, não pode a Oposição fazer.
A Oposição apresentou um projeto de resolução, pedindo que lhe fosse dado
o direito de pedir urgência para um projeto - não de obter a urgência, mas,
simplesmente requerer a urgência para qualquer projeto - e a Maioria derrotou
esse projeto. O nobre Senador Jarbas Passarinho conhece o Congresso de 1967.
Ele o disse hoje através do Jornal do Brasil. Por isso S. Ex." estranha que a
Oposição não tenha outros meios de se manifestar, senão protestando veementemente por esta tribuna.
O Governo não dá nenhuma informação à Oposição; apenas vota através
da maioria maciça dos seus liderados.
Ainda hoje V. Ex.a. vai assistir a esse espetáculo, e certamente contará com
o seu voto contrário. Espero que V. Ex.", neste momento, me acompanhe. O
senado, por duas de suas Comissões, votou unanimemente, dando parecer
favorável e aprovando projeto de minha autoria, que concede as férias de 30
dias ao trabalhador. V. Ex.a verá o resutlado. V. Ex.a votará com a Maioria, e
votará derrotando o aprovado por suas Comissões Técnicas.
Por quê? Em nome de quê? A serviço de quê?
A serviço de um governo invisível, que controla aqui os votos e não quer que
a Maioria manifeste livremente suas opiniões. Já se sabe que a Maioria vai
derrotar o projeto, e V. Ex." o derrotará com ela. Então, verá V. Ex.", realmente,
que tinha razão quando, hoje, pelo Jornal do Brasil, disse que este Senado era
diferente daquele que V. Ex." conheceu, há alguns anos.
Por isso é que V. Ex." estranha o vigor das minhas palavras. Não posso
trazer aqui os dados de que V. Ex." dispõe, senão aqueles que são divulgados pela
imprensa e que são os únicos que chegam ao nosso conhecimento.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex." ainda uma breve inerrupção?
O SR. NELSON CARNEmo - Com muito prazer.
O Sr. Jarbas Passarinho - Ilustre Senador, essa parte do discurso de V. Ex.o.
é perfeitamente compreensível para todos a~Jueles que querem um Congresso
fortalecido e se deixem sensibilizar por ela. Em nenhum momento essas palavras
de V. Ex.o. chocariam a nós outros da Maioria. Apenas, o que tive o direito de
registrar foi a decepção - eu não usei esta palavra, mas V. Ex.o. traduziu muito
bem -, a decepção que tive em verificar que um esgrimista da qualidade de
v. Ex.", com a experiência parlamentar admirável que possui, não se servisse dos
termos próprios que no vernáculo existem para, até candentemente, como acaba
de fazer, executar as suas criticas, e preferir uma palavra que não honra a
inteligência e a compostura de V. Ex.11

T

-71O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço a V. Ex.", mas peço que retire a
palavra "compostura", porque a expressão "mentiralhada" está nos dicionários e
nos léxicos. Eu não aceito, e V. Ex.a me permite, ilustre mestre e reitor, a lição.
O Sr. Jarbas Passarinho - Longe de mim querer dar-lhe lições de léxico.
Estou dizendo: a compostura do parlamentar, não a compostura verbal.
O SR. NELSON CARNEIRO - Eu ainda agradeço a V. Ex." as lições de
compostura parlamentar, porque tenho procurado ser, também nesta Casa e ao
longo de toda a mlnha vida parlamentar, um homem de compostura. Mas a
expressão "mentiralhada", Sr. Presidente, não se dirigiu a nenhum dos nobres
Srs. Senador·es. O que eu disse foi que a Nação inteira, durante muitos anos,
viveu sob esse ambiente. Tenho em mãos, ainda, o que se espalhou por este
País inteiro, sobre a carteira de poupança do BNH, com que se procurou iludir
a opinião pública deste País. V. Ex.ns se recordam: través de um salário de 700
cruzeiros, o cidadão ainda podia, folgadamente, responder pelas despesas
familiares, e contar com 80 cruzeiros de poupança. Eram "mentiralhadas". Não
foi o Sr. Senador Virgílio Távora quem as disse, somente, por medidas de ordem
material; é necessário que se crie um clima de ordem psicológica, que se
estabeleçam, portanto, condições de participação do povo, até porque V. Ex.a
sabe que a inflação não aflige somente o Brasil, porém igualmente os Estados
Unidos. Há pouco tempo, v. Ex." assistiu a grandes crises do Governo inglês,
quando a estabilidade da velha Inglaterra, mestra em Política, ficou ameaçada.
Pois bem, digo a V. Ex.a: não houve mentiral11ada nenhuma, mas, nem o s,enador
Jarbas Passarinho, nem o Senador .rosé Lindoso, mas a Nação inteira ouviu,
através do rádio, da propaganda dos jornais, uma série de notícias que não eram
verdadeiras, e isso está provado 110 relatório que acaba de ser feito pelo nobre
Ministro Batista Ramos.
O Sr. José Lindoso -Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não.
O Sr. José Lindoso - Eu gostaria de dar um aparte, antes possibilitando a
V. Ex.a que reconheça, realmente, com bastante força e vigor já contestada pelo
nobre Senador Virgílio Távora e proclamado pelo Senador Eurico Rezende, depois
de sua viagem à Europa, relativamente, a esse discurso de Oposiç5.o. Já que V. Ex."
se referiu ao meu nome, eu queria dizer a v. Ex.", repondo as coisas nos devidos
termos, que é lamentável um homem do brilho e da cultura de V. Ex.a, quando
a serviço de uma posição passional na política, esqueça que o combate a inflação
não se faz, realmente, estratégia política que o Governo Médici adotou, e o
Governo Geisel vai continuar praticando, segundo as .declarações do próprio
Ministro, dentro da linha maior, que é a de construir este País conforme opção
que já fizemos - a de colocar, acima das paixões momentâneas ou das conveniências ideológicas, os interesses maximamente nacionais. Leio a V. Ex.". para
que se reponha o debate à altura daquilo que desejávamos que fosse, as palavras
iniciais do Ministro Simonsen, quando, depois de ouvir o roteiro da orientação
do Presidente, falou à imprensa. Disse S. Ex.":
"Desde 1968, a economia brasileira vem apresentando excepcional
desempenho, graças ao.s heróicos esforço.s reformistas e antiinflacionários do Governo Castello Branco e à extrema habllldade &a política econômica posta em prática durante os Governos Costa e Silva e Garrastazu
Médlcl. "Milagre Braslleiro" tem sido a expressão usada po1· vários observadores internacionais para sintetizar esse desempenho econômico, cujo
indicador mais expressivo se encontra nas taxas de crescimento do produto real, que vêm sendo mantidas em torno de 10% anuais. A inflação
cadente ... " - e v. Ex. a já esqueceu os idos de 62 ..•
O SR. NELSON CARNEIRO - Não esquecemos, porque não tivemos nenhuma participação em 1962. Talvez, V. Ex.a tivesse.

.._
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O Sr. José Lindoso - "A inflaçii.o também cadente, ... " a neutralização das suas distorções pela c-orreção monetária e pelo sistema de mini-
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acumulação de mais de 6 bilhões de dólares de reservas internacionais, o
clima de confianÇa dos investidores nacionais e estrangeiros e a excelente
cooperação entre Governo e iniciativa privada completam o quadro dos
nossos êxitos econômicos.
A qualidade dos resultados até agora obtidos em grande parte devido ao trabalho e ao talento dos meus antecessores, Octávio Gouveia de
Bulhões e Antônio Delfim Netto, recomenda uma linha-mestra de continuidade de política econômica, perfeitamente em sintonia com o espírito de unidade revolucionária lnstJalado no Brasil, a part.!r d.e 1964. Na
realidade, nos últimos 10 anos a imaginação brasileira conseg>liu criar
soluções novas para problemas antigos, que merecem ser conservadas
como conquistas irreversíveis: a técnica gradualista no combate à inflação, que concilia a moderação do ritmo de alta de preços com o crescimento econômico acelerado, a corr.eção monetária que neutraliza as distorções classicamente associadas às altJas crônicas de preços, tomando
uma inflação anual de 15% no Brasil muito menos nociva do que uma
alta de 6% ao ano nos países cuja legislação presume a existência de
uma mo·eda est.á~·el; o sistema das minidesvalorizações cambiais, hábil
adaptação do princípio da correção monetária à taxa de câmbio, que
evita a especulação em capitais estrangeiros, e compensa os exportadores pela alta interna dos cursos.
O SR. PRESIDENTE - (Faz soar a ~ampainha.)
O Sr. José Lindoso - Sr. Presidente, já termino a citação.
O SR. NELSON CARNEIRO- Não é mais uma citação, mas um discurso! .. ,
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Sr. S·enador José Lindoso, o nobre
Senador Nelson Carneiro está faland.o como Líder. De acordo com o art. 16, do
Regimento Interno, item I, S. Ex.a teria a oportunidade de ocupar a atenção
da Casa pelo prazo de vinte minutos. Face aos numerosos apartes, esta Presidência entendeu de seu dever permitir que S. Ex." desenvolvesse suas considerações por mais algum tempo,
Neste momento, estamos quase na hora do encerramento do período do Expediente. Pediria, portanto, a V. Ex.", Senad.or José Lindoso, que apressasse
seu longo e brilhante aparte, e solicitaria ainda ao nobre Sr. Senador Nelson
Carneiro que, depois dele, concluísse suas considerações,

o Sr. José Lindoso- Acato a palavra de V. Ex.", Sr. Presidente," concluindo,
rapidamente, a leitura, que é uma contribuição ao debate:
a fórmula da política salarial, que pacificou as negociações cole ti vas
de reajustes de salários, tornando-as compatíveis com as metas antiinflacionárias, e resolvendo. pela aritmética, o que muitos países tentam
resolver pelas greves e pelas pressões político-sindjcais; o princípio dos
incentivos fiscais, graças ao qual se torna possível conciliar a liberd•ade
da iniciativa privada com as opções do planejamento governamental."
Eis, Sr. Presidente, as linhas gerais da estratégia do desenvolvimento dessa
politica económica. que deveria ser o objeto da discussão deste Plenário, e não
o isolamento de fatores para a distorção do conceito de inflação, a fim d.e
causar impactos inteiramente eleitoreiros perante a massa de eleitores no ano
político. Nós retiramos, de fato, dessas palavras do Ministro Simonsen, aquilo
que deveríamos dizer no discurso que iríamos pronunciar como resposta, para
fulminar esta palavra injusta perante a História, pois protestamos, com a consciência tranqüila, que o Governo que passou, como o que, agora, está iniciando
um novo período, cumpriu os deveres sagrados de respeitar o povo e de trabalhar
para construir o Brasil. Não se fez ment.!ralhadas nenhuma. Erros, tod.os nós
os cometemos, e cumpre re·almente fazer a avaliação sensata, para retificá-los,
porque, acima de tudo isso, só temos uma meta, a Maioria e o Governo da
República: a construção deste Pais. Retire-se, portanto, dos Anais, essa palavra,
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-73porque ela fere r.ealmente aquilo que há de mais nobre, que é o intuito superior doe toda esta Nação, de vê-la grande, próspera e feliz.
O SR. NELSON CARNEIRO - Se alguém, nesta Casa, tem propósito eleitoreiro, não há de ser o modesto Senador pela Guanabara. Quem é candid-ato ao
Governo do Amazonas é o nobre Senador José Lind.oso! ...
S. Ex. 11 leu quase todo o discurso do Sr. Simons·en. mas teve o cuidado de
não repetir aquele trecho em que o titular da Faz.enda ·dava os índices de infloar~ii(l, do aumento elo custo de vida. retificando os famosos 12% d.a propaganda
oficial. Foi uma habilidade de S. Ex.", que merece ser louvad-a.
Sr. Presidente, voltar.ei a esta tribuna para tratar de outro assuntoO grave,
que é a tão anunciada fusão do Estado doa Guanabara com o Estado do Rio,
para perguntar por que a mesma preocupação não tem o Governo com outr'Js
Territórios e Estacl(ls d.este País? Para perguntar, também, por que, depois que
o nobre Senador José Guiomard f.ez tanto esforço p·ara converter a sua terra
rle Território em F:stac'o, afinal voltará ela a ser Território e o seu governador
fica um mês em Brasília, a espera do seu substituto?
Ora, Sr. Presidente, voltarei a esta tribuna para dizer que - e aí quero
voltar ao ponto inicial - o Sr. José Lindoso lembrou o nome do Sr. Delfim
Netto. Afinal, Sr. Presidente dois mes.es depois de findo o Governo a que serviu,
alguém se lembra do sr. Delfim Netto; do Sr. Delfim Netto, que foi escorraçado,
do Sr. Delfim Netto que acaba de receber a homenagem do Governo de São
Paulo, -através do se11 Governac'or e de todo o seu Secretariado ao ensejo do
seu aniversário, do Sr. Delfim Netto, contra quem se espalhou até que havia
~i elo ureso. Rr. Presidente. Até isso s.e espalhou! Isto sim, é uma mentiralhada.
(Muito bem!)
É

uma mentiralhada, como a outra também. (Risos.)

O Sr. Virgílio Távora - V. Ex. 11 se traiu, agora!
O SR. NEI,SON CARNEIRO- Ainda bem que me traí e não traí a ninguém;
há os que traem os outros.
Sr. Pr·esid.ente, esta mentiralhada também se espalhou.
O Sr. José Lindo~o - N· SSa Bal'C"ada apóia o protesto do Senado lanç-ado
pela voz do Senador Jarbas Passarinho.
0

O SR.. PRESIDF.!I'TE (Antônlo Carlos\ -- T.embro 'ao nobre orador e aos
Srs. Senadores que a hor-a do expediente está finda.
O SR.. NELSON CARNEIRO - A memória dos políticos é breve, é frágil.
Já ninguém se lembra do "m!lagr.e brasileiro". O milagre brasileiro antigamente
se chamava Antônio Delfim Netto. Hoje, já não tem esse nome.
O Sr. Enrico Rezende - Não apoiado! V. Ex. 11 está equivocado; ele foi preso
e continuará preso na gratidão e nD coração d.o povo. (Muito bem!)
O SR. NELSON CARNEIRO - A frase é bonita, mas deve ser de algum aluno
do primeiro ano ginasial. Não honra o Reitor da Universidade do Distrito Federal.
COncluo, Sr. Presidente, perguntando, como no início: por que vamos eleger
cabos eleitorais, por que vamos nomear cabos eleitorais? Se para São Paulo se
nomeia quem se proclama cabo eleitoral, já se vai nomear para o novo Estado
da Guanabara e Rio de Janeiro um cabo eleitoral, para que, no dia 3 de outubro, pos.sa fazer propaganda, de município em município, pregand,o a f·aYor dos
candidatos da ARENA contra os do MDB. Então, a fusão será um movimento
contra o Movimento Democrático Brasileiro, será uma ação c<Jntra a Oposição.
No momento em que Portugal liberta seus prisioneiros, no momento em que
a França. emocionada pela morte de Georges Pompidou abre as urnas para eleger
seus candidatos, no momento em que a Itúlla se divide numa grande campa-
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------ - -74nha popubr a favor ou contra o divórcio, neste momento, Sr. Presid·ente, é que

r:.ós vamos continuar essa malsinada prática de nomear interventores aqui,

chamanc.o-os de Governadores e sacrificando valores reais dos Estados?
Onde estão os valores políticos dos Estad<Js, que ·estão sendo aproveitados?
Por que o Sr. Tarso Dutra foi proscrito?
Por que o Sr. Laudo Natel divulgou nota em que atribuiu ao Senhor Presidente da República a responsabilidade pela nomeaçã<J do Sr. Paulo Egídio?
Por que, Sr. Presidente?
Porque nós ferimos a Constituição, até mesmo aquela Carta constitucional
outorgada p·elos militares em 1969. Nã·~ para caminhar, abrir horizontes, mas
para fechar clareiras, para anunciar trevas, para prenunciar tempestades! (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Virgílio Távora -

Sr. Presidente, peço •a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) Senador Virgílio Táv·ora, pela ordem.

Concedo a palavra ao nobr·e Sr.

O SR. VIRGíLIO TáVORA -Sr. Presidente, Srs. Senadores, citado nominalmente, seja pelo Sr. Vice-lider Euric·o Rezende, seja pelo nobre representante
pela Guanabara, Senador Nelso nCarneiro, queremos inf·ormar à Casa que, sem
paixão, com números, rec·ebemos a honrosa tarefa, em continuação daquela que
já havíamos procurado desempenhar quanto à defesa da política econômicofin·anceira d·o Gov·erno da Re\·olução, que se nos afigura absolutamente justa e
certa, de vir a este Plenári·o tão logo regressemos de nossa terra, nesta semana,
para percutjr os seis pontos objeto.s d.as "Conclusões" desse Relatório que hoje
enche as páginas dos jornais e que é tão aplaudido pela nobre Oposição. Det·er-n·os-emos nos itens !nflaçf.i.o; Endividamento externo; Desequilíbrios regionais; Desequilíbrios setori·ais; Redistribuição de Rendas; Dívida pública interna
e externa e Considerações a resp-eito do IPI, IR e !PT.

Procuraremos não deixar sem resposta nenhuma das increpações neles contidas.
Esta declaração se fazia necessária, Sr. Pr·esidente, Srs. Senadores, após
as palavras aqui ouvidas.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O nobre Senad.or Virgílio Távora
pediu a palavra; a Mesa entend.eu que fosse pela ordem. S. Ex.a não levantou
11enhuma questão de ordem. Assim, considero que S. Ex.a tenha solicitado a
palavra de acordo com a letra a, n. 0 V, do art. 16 do Regimento Interno, que
reza:
"em qualquer fase da Sessão, para esclarecimento de fato em que haja
sid·o nominalmente citado na ocasião, em discurso ou aparte, não sendo
·a palavra dada, com essa finalidade, a mais de 2 (dois) oradores durante a Ordem do Dia;"

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A Mesa tem a seguinte comunicação a fazer: esta Presidência, em S·essão de 5 de abril próximo passado, encaminhou consulta à Comissão de Constituição e Justiça sobre a viabilidade de
realização concomitante de Sessão do Congresso Nacional e extraordinária do
Senado Federal.
Examinada a matéria, aquela Comissão entend.eu ser vedada a realização
concomitante de Sessões d·o Congresso e do Senado.
Publicado o parecer, no Diário do Congresso Nacional do dia 3 do corrente,
página 1225, o processado vai ao arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antônio
vai ser liclo pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.

Cario~:)

-- Sob:·c a mesa, projeto de lei que

--~

É

-I:'

(,)-

lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N, 0 37, de 1974
Altera a redação c!o art. 96 do Código Penal.

O Congresso Naci-onal decreta:
Art. 1.0 o art. 96 do Código Penal !L·ei n.o e.. 016, de 31 de dezembro de
1973) p8s~a a viger com a seguinte redação:
"Art. 96. Ao condenado por crime cometid.o na direção ou que se
relacione com a direção de veículos motorizad-os, deve ser cassada a licenca P'ara clirigir p·elo prazo mínimo de seis meses, se as circunstâncias
do caso ou os antec.edentes do condenado revelam sua inaptidão para
essa a th·idade."
Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor na data d.e sua publicação, revogadas
a,o; disposições em c-ontrário.
Just.ificação
A redaçiio atual d8 dispositivo 6 a seguinte:
"Art. 96. Ao condenado por crime cometido na direção ou relacionadamente à direção de veículos motoriz:ados, deve ser cassada a licença
para dirigir v·eícu1o, pelo prazo mínimo de um ano, se as circunstâncias
do caw ou o.s anteceõ.entes do condenado revelam a sua inaptidão para
essa at.!vidade."
o projeto resultou de sugestão do Dr. Jorge Alberto Romeiro ilustre juiz
ão Tribunal de Alçada do Estado da Guanabara, que assim a justifica:
"Com-o já tive oportunidade de esclarecer, através de várias entrevistas a jornais, com a minha experiência de julgador de delitos de
trânsito no Tribunal ele Alçada. os juízes só têm aplicado a motoristas
reincidentes a -atual cassação de licença, para dirigir veículos, em virtude do elevado mínimo de dois anos d·essa pena no vigente Código Penal
rarts. 67, II, e 69, IV, e seu parágrafo únic·~. IV combinados), a qual
deixa sem pão por muito tempo o motorista profissional e sua família.
Ora, um ano, como prevê o projeto, é ainda muito, daí a minha proposta para seis meses, no mínimo. A outra alteração, a mudança da conjuntiva e P'ara a adv·ersath·a ou, destina-s·e a impedir o que já referi e
se vem fazendo até agora, mas exclusivamente pelo relevante motivo
social apontado, d·e evitar o desemprego, ou seja, só se aplicar pena
que tal a motoristas r·eincidentes, raros aliás. Com a diminuição para
seis meses no mínimo da pena, pode esta se estender também a motoristas não reincidentes e só com a alteração que proponho (ou por e) isso
será possível."
Quando o eminente magistrado formulou sua sug·estão, estava em tramitação
no Congresso o projeto que se converteu na Lei n. 0 6.016, de 1973.
A nova: r.edação dada ao artigo incluiu uma parte da sugestãü do juiz
carioca, aceitando a substituição do e pela disjuntiva ou.
Portanto, .so·b tal aspecto, nada há mai.s a modificar.
O que o proje·to inova é o seguinte:
al diminui o prazo de um ano paro. seis meses:
b) acrescenta, no final do artigo a expressão: "e conseqüentemente perigo
para a incoluminade alheia".
·
Aceitamos a diminuição do mínimo do prazo para seis mes-es, dadas as
ra:zões de relevante motivo s·ocial em que a proposta S·e baseia, i.stü é, o fato
de deixar sem o seu ganha-pão o chefe ele família. Isto representa grave punição
contra pessoas inoc·entes (a esposa c fllhos menores), fato que não deixa de

.
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da pes.soa do delinqüente" (art. 153, § 13).
No caso de c.a;ssação de licenç.a por pe,ríodo tão longo. pr1ncipalmen/te
quando o réu é primário ou os seus antec·edentes não revelam Inaptidão para: o
exercício da profissão, cria-se um pr·oblema social porque se atira a famH!a do
réu na miséria. Então, crianças inocentes vão pagar por a:to que não praticarll!m,
sofrendo necessidades e passando fome, fatos que podem ter conseqüências
ftmestas, mal.1ginaHzando os menores e encaminhando-os para o crime.

Portano, a: alteração é humana e atende perfeitamente aos objetivos sociais
da lei.
No que se r·efere à parte final da sugestão, isto é, nas palavras "e conseqüente perigo para a incolumidade alh·eia", data venia, não a aceita:mos. E
vamos dizer !IJOrque.
Se as circunstância:s do caso ou os antecedentes do condenado revela>m sua
inaptidão para o exercício da profissão de motorista, é evidente e meridianamente c'aro que esse fato. por si só, já repres.enta perigo para a ineolumidade
alheia. Esta idéia já está contida na: inaptidão do motoris.ta, na sua imperícia.
Portanto, a expressão é redunda;nte e desnecessária.
Por isso, o projeto a suprime, como, aliás, está redigido o art. 96 da Lei
n.o 6. 016, que é incontestavelmente, neste passo, mais técnica. Por isso, preferimo-la.
Flna'lmente, fizemos outra: modificação na redação proposta. Substituímos a
expr.essão.
"Ao condenado .por crime cometido na direção ou relacionadamente à
d:ireção de veículos motorizados"
por esta outra
"Ao condenado por crime cometi:do na direção ou que se relacione com
a direção de veículos motorizad·os ... "
A alteracão evidentemente não modifica o conteúdo da norma. Dá-lhe,
tão-somente, "red'ação ma:is fluente e mais clara.
Não queremos finalizar esta j ustif.icação sem pedir a atenção dos nossos
ilustres pares para os motivos de ordem social que Inspiraram o projeto, razões
estas testemunhadas por ilustres magistrados e que, pessoalmente,· também confivmamos, pois conhecemos cases de motoristas privados do exercício de sua
profissão pelo cr;>razo de dois anos, cujas famílias foram injustamente atirada:s
na miséria, com graves conseqüências para a própria subsistência e educação
dos filhos e amea:ça maior ainda para o seu futuro, riscos esses tão grandes que
a sociedade não pode permitir que eles ocorram.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1974. - Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N. 0 6.016, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973

(Código Penal)
Transgressão das obrigações resultantes da liberdade vigiada
Art. 96 - No caso de transgressão das obrigações resultantes de libel.1dade
vigiada, o juiz pode, resalvacto o disposto no art. 64, pará.grafo único, determinar
a Internação. até seis meses, em um dos estabelecimentos referidos no art. 88,
§ 1.o, n.os TI e III.

(A Comisscio de Constituiçcio e Justiça.)
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O projeto lido será publica:do e
remetido às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

lido o seguinte:
REQUERIMENTO N. 0 63, DE 1974

Re•queremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n. 0 37/74-Comp:ementar, que estabelece prazo de
desincompatibillzação para a:s eleições fixadas na Emenda constitucional n.o 2 e
altera dispositivos da Lei Complementar n.0 5.
Sala das Sessões, 6 de maio de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - o requerimento de urgência, que
acaba de ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário, será votado após a: Ordem do ma, na
forma do art. 378, n.o II, do Regimento Interno.
Compareceram mais os Srs. Senadores:
José Esteves - Helvidio Nunes - Luís de Barros - Jessé Freire Milton Cabral - J·oão Cleofas - Wilson Campos - Arnon de Mello Carlos Lindenberg - Pau:o Torres - José Augusto - Mag>alhães Pinto
- Benedito Ferreira: - Fernando Cotrêa - Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno únic·o, do Projeto de Resolução n. 0 15, de 1974,
(apresentado pela Comissão de Finanças como conclusão de seu P•arecer n.O 1r12, de 1974), que autoriza o Governo do Estado do Ama:wnas
a realizar operação financeira externa no valor de US$ 5,000,000.00 (cinco
milhões de dólares norte-americanos) para atender compromissos com
colllStrução de rodo·via, tendo
P~IElR. sob n.o 113, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
A discussão da matéria foi encerrada na Sessão anterior, tendo a sua votação adiada por falta de número.
Passa:-se, pois, à votação do projeto.
Os Srs. Senadores que o apro~:am queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO nE RESOLUÇãO N. 0 15, DE 1974
Autoriza o Governo do Estado tlo Amazonas a realizar operação
financeira externa :no valor de US$ 5,000,000. 00 (cinco rmilhões de dólares
norte-americanos) para atender compromissos com construção de rodovia.
Art. 1.0 - É o Governo do Estado d·o Amazonas autorizado a realizar, através
do Banco do Estado do Amazonas S.A. - BEA, como agente financeiro do
!Estado, empréstimo externo no valor equivalente a US$ 5,000,000 ao (cinoo
milhões de dólares norte-rumericanos) de principal, com financiador estrangeiro
a: ser indicado, desde que aceito pelas autoridades monetárias do Governo Federal, para pagamento d·e compromisso externo, relacionado com a contra-
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Art. 2.0 - A operação d·e empréstimo real!zar-se-á nos moLetes e termos
aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros. despesas operacionais,
prazos, acréscimos e condições admitidas pelo Banco Central do Brasil pa:ra registro de emu>réstimos da espécie, obtidos no ·exterior, obedecidas as demais exigências normais, dos órgãos encarregados da política econômic·o-financeira do
Governo Federa!, e a:s disposições da Lei Estadual n. 0 1.105, de 17 de dezembro
de 1973.
Art. 3. 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) Item 2
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 53, de 1974, de autoria
do Sr. Senador Luís de Barros, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado, da con·ferência: pmferida pelo então Ministro da Marinha, Almirante-de-Esquadra (iRiRm) Adalberto de Basrr.as Nunes, na Esctola
de Guerra Naval, em 26 de outubro de 1973, sob o título "A Marinha no
Governo Médici", publicado no jornal O Poti, de 14-4-74.
A matéria constou da Ordem do Dia da: Sessão anterior, tendo sLdo adiada
a sua votação por falta de quorum.
Passa-se à votação.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senado.res que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprov.ado.
S.erá feita a transcrição solicitada.

Conferência proferida pelo então Ministro da Marinha, Almirante-de-Esquadra (RRm) Adalberto de Barros Nunes, na Escola de Guerra Naval,
em 26 de outubro de 1973, sob o titulo "A Marinha no Governo Médici",
publicada no Jornal O Poti, de 14-4-74, que se publica nos termos do
Requerimento nQ 53, de 1974, de autoria do Sr. Senador Luís de Barros,
aprovado na Sessão de 6-5-75:
"A convite da direção desta Escola, aqui compareço pela segunda vez no
corrente ano, agora, para participar do ciclo de conferências proferidas pelos
Ministros de Estado.
O tema que selecionei para esta palestra traz-m.e à lembrança algumas
palavras que dirigi ao ExceJ.entissimo S·enhor Presidente por ocasião da aula
inaugural de 1970, no início do atual período governamental.
"Vossa Excelência pode estar c.erto, Senhor Presidente, de que a Marinha
não poupará esforços para, dentro do programa integrado de Governo, desenvolver o Poder Naval que a nação está a merecer.
Temos sido enc·orajados nesse propósito pela atenção que Vossa Excelência
tem procurado dispensar aos assuntos ligados ao mar".
Hoje, decorridos quatro anos de Governo, podemos c.anstatar, se fizermos
uma análise criteriosa, que durante todo este período esteve a política governamental realmente voltada para o mar, procurando incrementar e desenvolver quase todas as componentes do Poder Marítimo.
Grandes investimentos foram feitos na frota mercante que atualmente,
já com razoável tonelagem, participa de C·erca de 45 por cento dos fretes demandados.

------·----------------------------------------------·~-----------·
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79A Indústria de Construção Naval, graças a·os inc·entivos proporcionados, se
aprimorou e nossos estaleiros já produzem modernas e sofisticadas unidades
cujo preço e qualidade p.ermitem concorrer no mercado mundial.
A infra-estrutura portuária e a integração do.:; sistemas de transportes marítimo, fluvial, ferroviário e aéreo foram otimizadas, com a construção de inúmeros terminais especializados para a carga em granel e com a adaptação dos
principais portos brasileiros, para a op.eração de mercadorias em cofres de carga,
o que em breve possibilitará o surgimento do transporte porta a porta. Dentro
deste contexto, cito o projeto conhecido como "Corredor.es de Exportação" que
propiciará a harmonização dos meios viários brasileiros.
A pesca, antes realizada em caráter quase artesanal, com baixa produtividade e inexpressiva pa·rticipação na ec·onomia nacional, recebeu inúmeras
facilidades e isenções sobre a forma de incentivo.> fiscais. Isto está possibilitando o surgimento de frotas pesqueiras, organizada em termos industriais, que
começam a explorar racionalmente esta in·.ensurável fonte de riqueza.
O mar territorial teve sua extensão ampliada para 200 milhas, num ato
corajoso e patriótico do Governo, que já começa a ser internacionalmente aceito,
através dos tratad.as de pesca celebrados com os Estados Unidos, Trlndad-Tobago, Suriname e Barbados, J,Jrosseguindo as negociações com outros paises, interessados na pesca ao largo do nosso litoral.

A ampliação do mar territorial reservou-nos, também, os recursos minerais da
plataforma continental, e, recentemente, foi noticiada a descoberta de manancial, que se crê considerável, de petróleo de base parafínica a cerca de 60 milhas
do litoral de Campos.
O incremento dado a estas componentes do Poder Marítimo fez crescer
nossas tarefas, no sentido de desenvolver um Poder Naval adequado ao cumprimento das inúmeras responsabilidades decorrentes.

Procurarei, obs·ervada a limitação de tempo, dar-lhes uma visão, tão completa quanto possível, do que durante este Governo foi executado na pasta da
Marinha, para acompanhar e mesmo s·e antecipar ao desenvolvimento do País.
Reequipamento da Marinha --Novos Meios Flutuantes

Ao proferir a aula inaugural do c·orrente ano, fiz referência ao Plano de
Renovação e Ampliação dos Meios Flutuantes, mostrando-lhes o d·esenvolvimento da Marinha ao longo do tempo.
Hoje, focalizarei especificamente o que já foi I!Oncretizado deste planejamento
no período de 1969 até os dias atuais e projetarei o que será realidade em
futuro próximo.
Inicio, pois, com o Programa de Construção Naval, que como já afirmei aos
senh·ores, precisa ter continuidade ao longo do tempo.
Nascido do Programa Decenal - renovação de meios flutuantes - datado
de 1967, logo incorporado ao Plano Dlretor, o programa de construção proporclonou a contratação de quatro varr.edores, seis fragatas, dois submarino.;; e dois
patrulhas fluviais.
Em 1971, para confirmação do caráter continuo e permanente do programa,
determinei a construção do terc·eiro submarino, de mais dois navios varredores.
do faroleiro e de três patrulhas fluviais dt> 45 metros.
Ainda dentro do mesmo espírito, com perspectivas amplas e dentro das limitações orçamentárias do Ministério da Marinha, determinei. em junho deste
ano que fossem tomadas medidas para, op-ortunamente, se efetivar a construção dos navios e embarcações constantes do quadro seguinte, bem como para
que fossem procedidos os estudos de viabilidade de obtenção de um submarino
nuclear.
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TIPO DE

!I AVIO

Pon.a.-Helicóptero

QUANTIDADE

OBSERVAÇÔEB
Em eat.udo

Submarino Nuclear

* AMRJ:

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro

O projeto do submarino nuclear foi lançado como intenção para que se
consolidem idéia.s, sejam levantados dados técnicos e sejam obtida.s posições
politicas que o tornem exeqüível. Até lá, deverão ser buscados recursos financeiros capazes de suportá-lo.
No que concerne ao porta-helicópteros, de que também já falei na palestra
anterior, a.s gestões junto à Marinha Americana no sentido d·e possibilitar a sua
compra estão indicando não ser possível tal aquisição a curto prazo, por não
existirem navios deste tipo disponíveis.
Não sendo possível tal aquisição, foram abertos entendimentos com aquela
Marinha, visando ao levantamento de custos para a construção de uma unidade
nova, no Bra.sil ou no estrangeiro, para o que determinei a realização de estudos
e trabalhos para a definição de características básica.s.

o quadro acima dá uma visão conjunta do Programa de Construção Naval.
Podendo através deste quadro, constatar que, graça.s a e.ste programa, quar<Jnta e s.eis novas unidades serão lncorpora<la.s.
Desejo ressaltar alguns comentários inseridos na introdução da última edição do "Jane's Flghtlng Ship", (73/74), todos eles coincidentes com a política
de construção e renovação de meios, adotado pela Marinha Brasileira.
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É ali citado que as fragatas e os modernos submarinos constituem a espinha
dorsal das Marinhas modernas.

Referindo-se especificamente às fragatas classe "Niterói", da Marinha Brasileira, é dito que "estas fragatas representam a mais moderna e possivelmente
a mais poderosa classe de navios nas águas da América do Sul. São navios
excepcionalmente econômlcos em pessoal, com cerca de 50 por cento de redução
nos gastos de manutenção, em relação aos navios d·e guerra de mesmo tamanho
e complexidade. Este dado assume maior importância, quando v.emos que as
despesas com pessoal representam a metade do preçO da construção de um
navio, mais os custos correntes ao longo de sua vida".
Diz ainda que todas as Marinhas, quer pequenas quer grand·es, somam as
fragatas aos submarinos na composição de uma Marinha equ11ibrada, acrescentando que os modernos submarinos, devem ser necessariamente movidos a propulsão nuclear.
É taxativo na sua declaração acerca da obsolescência dos cruzadores, considerando-os como um tipo de navio totalmente ultrapassado.
O programa de construção demanda tempo relativamente grande, para a
incorporação de novas unidades e ne.sse período é necessário substituir os navios
velhos e obsoletos por outros mais atualizados, embora não novos, mas que
estejam em condições materiais capazes de recomendar a modernização de
seus sistemas de armas, a curto prazo, inclusive com a instalação de mísseis.
Esta alternativa apresenta ainda a vantagem decorrente da padronização de
meios, que simplifica e barateia o apoio logístico e o adestramento das tripulações.

Desejo ressaltar alguns aspectos, procurando mostrar-lhes o que já foi concretizado e atualizá-los no que diz respeito à politica que estamos adotando no
recebimento de unidades da Marinha Americana.
Inicialmente, a maioria dos reparos necessários estava sendo realizada em
estaleiros americanos, onerando con~ideravelmente as operações de r.ecebimento,
em virtude do alto percentual relativo à mão-de-obra, lá extremamente cara.
A adoção deste procedimento deixava a desejar no aspecto d·e transferência de
conhecimentos, uma vez que sendo as obras realizadas nos Estados Unidos,
faltava ao nosso pessoal o incentivo ao aprendizado de técnicas destinadas a
resolver os problemas, quando apresentados no Brasil.
Tal procedimento foi alterado e, atualmente, estamos realizando na América
somente os reparos imprescindíveis à viagem de regresso com segurança, deixando os restantes para serem feitos 110 Pais, após a chegada do navio.

...•
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- 82Para execução deste processo, sentiu-se a necessidade de enviar uma pequena equipe do AMRJ para, junt·amente c·om técnicos americanas, realizar o. delineamento, o levantamento dos sobressalentes ou equipamentos necessários aos
futuros reparos, bem como para permitir o plan.ejamento de .sua execução após
a chegada. Estes equipamentos ·e sobressalentes são transportados, sempre que
possível, pelo pró!Prio navio ao qual se destinam,
Para a execução dos reparos no Brasil, reservamos para contratorpedeiro
uma verba de seis milhões de cruzeiros, verba esta mais do que suficiente, especialmente se atentarmos para o fato de que atualmente estamos investindo
no PNR (Período Normal de Reparos) de cada C. T, (contratorpedeiro), realizado no AMRJ, cerca de oitocentos mil cruzeiros.
Este volume de recursos permitirá, ao AMRJ, contratar serviços em estaleiros
e firmas particulares, estimulando-as a se adequarem às necessidades militares.
Complementarmente, estamos programando a vinda de equipes americanas
de especialistas, que permitirão a transferência de conhecimentos e técnica ao
nosso pessoal, melhorando a qualidade do~ reparos aqui executados.
O quadro que se segue mostra as aquisições de unidades americanas feitas
no período de 1969 a 1973 e a previsão d·o que será incor!!Jorado em 1974. Foram
adquiridos 6 submarinos, o que p·os;ibllitou a baixa das antigas unidad.es, já
obsoletas. Com a incorporação dos três classe "Ob·eron" e c·om a compra de
mais um americano no próximo ano, ficaremos com um total de dez. Foi também adquirid.o em virtude do número de navios desta classe, um navio de
socorro especializado, o "Gastão Moutinho",
No que concerne a contrator:pedeiros, já incorporadas seis unidades, estando
prevista a aquisição de mais dois no corrente ano e quatro ou mais no próximo
ano.
Os CTs que agora serão adquiridos pertencerão à classe "Gearing", dotados
do sistema ASROC, o que possibilita sua adaptação para lançamento combinado
de mísseis superfície-superfície e superfície-ar. Até início de 1974, estaremos
atingindo a meta de dezoito contratorpedeiros.
Para operações de desembarque anfíbio foram incorporados os navios de
desembarque "Garcia d'k1ila" e "Duque de Caxias",
O.s investimentos feitos para adquirir as 21 unidades constantes deste quadro não atingem a 1/30 do total despendido no Programa de Construção Naval.
Esta renovação e ampliação dos meios flutuantes trará à. Marinha um
desenvolvimento compatível com as ·exigências da conjuntura marítima brasileira e dentro das dispon;billdades financeiras da Nação.
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-83A Necessidade de Meios Alireos
Uma Força Naval bem equi!!brada precisa dispor de meios

aéreo~

ad·equados.

No moderno conceito de guerra naval, tornou-se o helicóptero uma arma
versátil e eficaz não só para a ação anti-submarino como também para a ação
de superfície, envolvimento v·ertical nas operações anfíbias, reconhecimento e
emprego geral.
Para atender a este propósito, tem a Marinha procurado dotar seus Esquadrões de Helicópteros de meios para operar a bordo das diferentes classes de
navios existentes e em construção. Assim, foram adquiridos helicópteros antisubmarinos SH-34, considerados como os mais atualiza~os para .este tipo de
guerra e no biênio 74/75 d·ev·erão ser adquiridas mais três aeronaves deste tipo.
Está em estudo o problema dos WG/13 para as fragatas, e no próximo ano
deverá ser adquirido o "Link Trainer", para instrução de vóo a ser instalado
no CIAAN (Centro de Instrução "Almirante Adalberto Núnes").
O aumento dos meios aéreos exigirá a formação de maiores contingentes de
especialistas em avaliação, para o que está sendo negociada a compra de dezoito
helicópteros médios "Hell Jet Ranger" para instrução básica, como parte do
programa de 36 unidades. Paralelamente, sentiu-se necessidade de ampliar e
reaparelhar a Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia, para adequá-la às necessidades de apoio dessas novas unidades.
A fim de melhor preparar e adestrar o pess·oal dos meios da Marinha, •J
Comando da Fo·rça Aeronaval foi transferido para São Pedro da Aldeia em 1971.
Neste mesmo ano foram ampliadas as instalações desta Base com a construção de
um novo hangar, para abrigar o Primeiro Esquadrão de Helicóptero de Emprego
Geral; aumentou-se a área de estacionamento de aeronaves; c·onstruíram-se
novos prédios para o Centro de Adestramento Aeronaval com ampliação do
número de salas de aula e de laboratórios; aumentou-se a capacidade de estocar combustível de aviação com a construção de um novo depósito pela
PETROBRÃS; construiu-se um número de residências e de alojamento.; necessários a alojar todo o pessoal ali utilizado, e foram asfaltadas todas as vias de
acesso e ruas interiores da área da Base.
Meios Anfíbios -

o Corpo de Fuzileiros Navais

O Corpo de Fuzileiros Navais teve aprovado o seu novo regulamento, em
janeiro de 1972, e foi reorganizado de forma a atualizar sua estrutura orgânica, de acordo com os meios materiais e humanos disponíveis na Marinha.
Obteve-se com isso a manutenção de adequada parcela do Corpo em condições
de ponto emprego, para o cumprimento de sua missão principal.
Foram ativado.s o Batalhão de Operações Especiais e a Companhia de Viaturas Anfíbias para a qual adquirimos caminhõ·es anfíbios "Dukw", na Alemanha
e as viaturas anfíbias "Urutu" de fabricação nacional, prosseguindo o programa
para aquisição futura de novas viaturas deste tipo.
Visando ao reaparelhamento desta Força, já foi autorizada, em 1972, a
compra de material de engenharia, comunicações e armamento, de procedência
americana.
Estão também sendo processados estudos para aquisição de CLANFs e o
LARKs, o que virá a possibilitar que o CFN venha a dispor d·e um GDB equipado. Este material, os Navios de Desembarque "Duque de Caxias" e "Garcia
d'Ãvila" e as embarcações de desembarque LCU, LCM e LCVP, que estão sendo
construídas, permitirão um adestramento ma!.s efetivo e o aprimoramento da
técnica de des,embarque anfíbio do Corpo de Fuzileiros Navais.
Tem sido buscada soluções para o ploblema de aquartelamento de várias
de suas unidades: foi construíd·o o Quartel do Grupamento de Fuzileiros Navais
de Brosilla; instalado o Batalhão de Operaçõ.es Especiais em Guandu do Sapé;
a Tropa de Reforço, na Ilha das Flores; o Batalhão Paissandu, na Ilha do
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-84Governador; o Centro de Reerutas, na Ilha da Marambaia e transferido o Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal para as antigas instalações do Centro de
Instrução Almirante Trunandaré.
No corrente ano, recebemos gleba de terra no Município de São Vicente,
no Estad·o de São Paulo, destinado à instalação do· Quartel do Grupamento de
Fuzileiros Navais de Santos.
Bases Navais
O reequipamento da Marinha, com a incorparação de novos meios, nos leva
à necessidade de atender a outro ponto, d.e primordial importância, qual seja o
de possuirmos uma estrutura adequada de apoi·o, com uma distribuição de bases
que proporcione o indispensável suporte logístico, ao l·ongo de nossas costas.
Através da seletividade d.e proj etos, tornada possível pelo Plano Diretor, tiveram as bases sensíveis des·envolvimento, com mudança inclusive da filosofia
de ases integrais ·e de múltiplos pro·pósitos, para a idéia do apoio seletivo, tornada necessária pela distribuição ct.e Forças pelo nosso litoral. Inicialmente, lhes
mostrarei, dentro desta concepção, as unidades atualmente apoiadas por nossas bases bem como as que, em futuro próximo, deverão ser para elas deslocadas.
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-85Através do quadro que se s.ague, vemos que já cresceu, e no futuro aumentará substancialmente, o número de unidades a serem apoiadas pelas bases de
Aratu, Vai de Cães e Castro e Silva. A ativação do Comando Naval de Manau.s
visa interiorizar o apoio e coordenar as atividades fluviais na Amazônia Ocidental. Dentro em breve serã<l para lá deslocados os cinco NaPaF!u em fase final
de construção. No que c·oncerne às d·emais bases, podemos constatar que o planejamenro não prevê acréscimo niJ número de unidad·es por elas apoiadas, exceto
quanto à Base Alte. Morais Rego que prevê o segundo escalão aos navios da
Hidrografia, aumento este que será sup-orta,do pelas instalações atuais.
O A:MRJ deverá no futur-o apoiar basicamente as fragatas, submarinas, navio-aeródromo e porta-helicóptero.3.
Já diminuiu e deverá decrescer no futuro o número de unidades ap-oiadas,
o que está possib11itando o descongestionarr..ento do reparo e a liberação de meios
para a construçãiJ naval. Para a d·esejada descentralizaçã<l das Forças Navais,
torna-se necessário um planejamento cuidados-o e investimentos de grande3 verbas, para .prover as bases de infra-estrutura adequada, para que possam se desincumbir a contentQ de suas tarefas. Torna-se neces.sário que este planejament<l
seja escalonado no tempo para que, à medida que novas unidades sejam inC<lrporadas, a estrutura de apoio esteja disponível.
Fiéis a estas idéias, temos canalizado recur~os para Aratu, nossa principal
base, de mod-o que, no final desta década, venha a contar com cerca de 2. 000
metros de cais, possa abrigar uma população militar de cerca de 10.000 homens
e venha a apoiar integralmente contratorpedeiros, navios-varredores, rebocadores
de alto mar e parcialmente a todos os navi·os que apartarem a Salvador.
Para atingir a esta meta, nos últimos quatro anos temos investi'do nesta
Base o que está possibilitando que, gradualmente, aumente a quantidade de
cais disponíveis, novas oficinas .sejam prontificada~. E·eja urbanizad:t 8. itrea da
base, dotando-a de recursos de energia, comunicações, prédios de adminfstração
e facilidades. O Plano Habitacional tem permitido a construção de grande número de residências que está atendendo suficientemente às necessidades atuais.
A Base Almirante castro e Silva vem sendo reaparelhada de modo a poder
com eficiência, manter operativos os submarinos. Nesse sentido, e.stamos ampliando o cais Já existente, construíram-se prédios para apoio aos submarinos,
tanto de salvamento para adestramento do pessoal embarcado, subestação de
energia, e instalaram-se retificadores e compressores.
Nas demais bases, corretamente dimensionadas para a execução do apoio
que se pretende, temos investido na recuperação de instalações e equipamentos,
de modo a mantê-las nas melhores condi'ções operativas possíveis. Como exemplo,
cito a recuperação do cais da Base Naval de Natal, ora em fins de conclusão.
SEGURANÇA

À

NAVEGA!ÇAO

Para garantir a segurança da navegação em nossas costas, sem a qual os
fretes seriam onerados por pesadas taxas de seguro de carga, é necessário dispor
de perfeitas e atual!zadas cartas do !!tora! e dos portos brasileiros, de um sistema
de sinalização e de auxílio à navegação de inteira confiabilfdade, de informações
meteorológicas e de um serviço de socorro e salvamento pronto a ser aclonado
e eficaz em suas ações.
A Diretoria de Hidrografia e Navegação, nos últimos quatro anos, vem executando um programa de levantamentos hidrográfiC<ls, tendo publ!cado novas
cartas da costa norte do Cabo Orange à Baia de São Marcos, e da calha prfncipal
do Rio Amazonas.
No momento, atualiza a cartografia das entradas marítimas da Amazônia
e dos principais portos brasileiros, em apoio ao programa de corrente de exportação. Este programa, que introduzirá radicais transformações na hidografia dos

!"·
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balizamento dos cais de acesso.
Até o final deste ano deverão estar publicadas duas cartas do iRia Paraguai,
cujo levantamento está sendo realizado do trecho de Corumbá a Assunção.
Foi ainda executado o balizamento necessário à ampliação do terminal de
minério de Tubarão e ao estabelecimento do terminal de Gulíba, a ser Inaugurado
:Uo fim deste ano.
No setor de meteorologia iniciou-se este ano a operação de transmissão facsimile de Informações meteorológicas aos navios no mar.
Em convênio com o Instituto de Pesquisa Especial, foi também Iniciada a
operação de um sistema de recepção de fotografias de satélites meteorológicos,
com uma estação da DHN e outra a bordo do Navio Oceanográfico "Almirante
Saldanha".
A DHN formulou e coordenou um programa internacional de Geografia Marítima com a participação de Universidades, da PETROBRAS, do Departamento
Nacional de Producão Mineral e outros órgãos interessados no levantamento da
margem continentâl brasileira. Na execução deste programa já foram realizadas
cinco operações, conhecidas como "Geomar", pelo Navio Oceanográfico da "Almirante Saldanha".
A partir de 1969, vem sendo também elaboradas cartas sonar e de pesca das
áreas de maior interesse.
A PESQUISA NA MARINHA - CONTRIBUIÇAO
DffiETA AO DESENVOLVIMENTO

Tem também a Marinha procurado desenvolver projetas adequados às nossas necessidades específicas e às condições ambientais, concorrendo assim para
a complementaçã,o da pesquisa fundamental .
. Procuramos incentivar, através de contratos firmados com empresas nacion.aJS . e est~angeiras, o desenvolvimento industrial, no Pais, de tecnologia de
~1rcm~ di~ltais, para uso em computadores eletrônicos, tendo em vista a grande
1mportanc1a para a Marinha, do processamento de dados.
Após demorados entendimentos com o Ministério do Planejamento, decidiuse implantar uma indústria para a fabricação de computadores nacionais através
de ~mpresas em que entram uma componente estrangeira com comprovada capacidade tecnológica, uma componente nacional privada com uma perspectiva
de engajamento e uma componente Governo. Procura-se assim garantir a máxima transferência e fixação de tecnologia.
Temos adotado a política de motivar a indústria particular para a fabr!caçã,o de equipamentos e instrumentos de Interesse naval, evitando as importações e garantindo melhor apoio. 1!: o caso do radar de navegação e busca de
superfície em fase de montagem na INBELSA, dos radiogoniômetros e ecobatímetros de navegação, e dos transmissores e receptores de UHF.
A própria Marinha está desenvolvendo um receptor simplificado para navegação por satélite que permitirá a produção de equipamentos a preços bem
acessíveis. Desejo faz·er referência a outro projeto, de grande importância para
o Pais, que é o de Cabo Frio que visa a criar uma sólida infra-estrutura material para um novo complexo pesqueiro, bem como realizar uma experiência
inédita em nosso Pais qual seja a fertilização do mar.
FORMAÇAO E PREPARO DE PESSOAL

A ampliação e renovação dos meios flutuantes gerou como não podia deixar ele
acontecer, demanda de pessoal fam!llarizado com as modernas e cada vez mais
complexas técnicas inerentes ao material que começamos a operar.

_,

_____
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Estão sendo sentidas as decorrências da persistente falta de oficiais nos
prfmeiros postos da carreira. A solução deste problema a curto prazo, unicamente
com pessoal oriundo da Escola Naval, é bastante difícil.
As providências para ampliação da Escola Naval nos permitirão formar
oficiais de acordo com o quadro projetado.

OFICIAIS
EM JAN/74

OFICIAIS
EM JAN/75

OFICIAIS
EM JAN/76

OFICIAIS
EM JAN/77

ADMISSÃO EM 74
OFS. EM JAN/78

140

160

280

140

167

No ano de 1974 deverão ser admitidos na Escola Naval cerca de 280 aspirantes o que se tornou possível pelas recentes obras de ampliação das instalações
dessa Escola.
A solução do problema através deste processo será lenta, tornando necessário
utilizar outros recursos de admissão capazes de a curto prazo atenuar a falta.
Procuramos revitalizar os Quadros Complementares admitindo candidatos
diplomados em nível superior por institutos, faculdades ou escolas oficialmente
reconhecidas pelo Governo Federal, em profissões consideradas de interesse
para o Serviço Naval. Esta solução foi adotada após o empreendimento de uma
campanha de divulgação no meio universitário, ocasião em que f·oram feitas
palestras e entrevistas com mais de mil e quinhentos universitários, sentindo-se
que a receptividade do programa entre os jovens foi a melhor possível e, realmente, os resultados que temos colhido nos demonstraram o acerto da medida.
A partir de 1971 foram admitidos 345 oficiais do Quadro Complementar devendo este número atingir a 560 no próximo ano, os quais estão distribuídos pelos
diversos Corpos conforme mostra no quadro seguinte. É interessante ressaltar
que no ano 1973 inscreveram-se em todo o Brasil cerca de 800 candidatos para
o preenchimento de 125 vagas e para admissão em 1974 já estão inscritos 1.029
candidatos para 215 vagas.

Quadro Complementar
Corpo da Armada
Corpo de Engenheiros e
Técnicos Navais
Corpo de Fuzileiros
Navais
Corpo de Intendentes
da Marinha
TOTAL

1971

1972

1973

1974
Previsão

Total

16

41

64

155

276

2

36

o

10

48

15

58

31

10

114

7

46

29

40

122

40

181

124

215

560
t

-88Através destes instrumentos: Quadro Complementar ampliação da capacidade da atual Escola acredito que, em futuro próximo viremos a ter, se não resolvida, pelo menos bastante reduzida a falta, em relação à.s necessidades atuais,
de cerca de 530 oficiais nos Corpos da Armada, Intendentes, Fuzileiros e En.
genheiros e de 160 oficiais em relação aos efetivos autorizados por lei.
No que concerne a oficiais, aprove! no corrente mês o Plano de Carreira que
visa a um melhor emprego dos oficfals de acordo com as qualificações necessãr!as para bem exercer os diversos cargos, bem como permltirã o planejamento
de cursos, de acordo com a regularização do fluxo de carreira e para o estabelecimento do equilíbrio entre os diversos Corpos e Quadros.
Quanto
veitamento
var o nível
nheiro não

à obtenção de pessoal subalterno, tem-se objetivado o maior aprodo pessoal convocado pela Lei do Serviço Militar, procurando-se eledo recrutamento para tornar mais econômlca a formação do mariespecializado.

Necessãrio se torna, também, dar ao pessoal um nível de aperfeiçoamento
adequado, que permita a correta condução dos novos meios, bem como prover as
estruturas de apoio com pessoal dotado de uma técnica apurada de reparo ainda
não existente no País.
Isto acarretou a reformulação do Regulamento para o Pessoal Subalterno,
dos currículos dos Cursos de Aperfeiçoamento e Adestramento dados no Brasil,
bem como o envio de oficiais, praças e civis à Europa e aos Estados Unidos, para
adquirirem os conhecimentos necessârlos junto à.s fontes de produção, portadores da tecnologia de manutenção e de emprego dos novos meios.
Este quadro nos mostra a utilização nos últimos anos dos cursos do MAP
e dos realizados na ãrea européia.

1970

1971

MAP Europa MAP Europa MAP Europa

Oficiais

-28-

Praças

23

Civis

-

TOTAL

- 24

-

75

4

4
79

MAP Europa

36

20

44

21

37

16

38

15

10

18

22

17

4

45

7

16

58

84

66

49

o

-

1973

1972

74

35
109

--

-

142
TOTAL

115

445

Os conhecimentos adquiridos pelo pessoal enviado ao estrangeiro e que após
o seu regresso fica ligado à ãrea em que se especializou, estão permftlndo que
sejam reformulados os currículos dos cursos de especialização e aperfeiçoamento
para neles incluir os novos sistemas de armas, de propulsão e de detecção dos
navios que serão em breve recebidos. Através deste programa, conseguimos a
partir de 1970 habilitar 445 homens o que atende parcialmente à.s necessidades
imediatas.
Por outro lado, para possibilitar uma maior difusão de conhecimentos com
menor dispêndio de recursos, estamos utilizando o Programa PEP "Personel
Exchange Program" e o MTT "Mobil Tra!nlng Team".
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1970

1971

1972

1973

TOTAL

Permanente

39

22

35

27

123

Transitória

104

101

119

81

405

54

214

1.053

1.106

2.427

C. de Melo

262

278

288

263

1.091

TOTAL

459

615

1.495

1.477

4.046

COMISSõES

Recebimento de
navios

Através deste podemos constatar que 4.046 homens foram enviados ao estrangeiro no período de 70 a 73, possibilitando a aquisição de conhecimentos que
serão de utilidade em todos os setores da administração naval. Neste quadro não
foram Incluídos os 13.000 homens que participaram, neste período, das operações Ventas e Springb,oard.
A par destes cursos estamos procurando dotar os centros de adestramento
com simuladores capazes de reduzir os custos de formação de pessoal de aviação,
de submarinos e fragatas.
É o caso específico de "Link Trainer" do Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval, de que já lhes falei, e do "Tatical Trainer" para as fragatas
que, em futuro próximo, serão incorporados às instalações do Centro de Adestramento Almirante Marques Leão.

Estes programas implicam investimentos iniciais elevados que, entretanto,
serão compensados, no futuro, pela decorrente economfa de meios necessários
para que o pessoal embarcado op·ere com eficiênci!l: os novos meios.
A formação de praças vem passando por um processo de atualização. Especial atenção foi dada aos currículos das Escolas de Aprendizes Marinheiros e à
seleção de pessoal para os cursos de especialização, buscando-se obter o nível
mínimo de 1.0 grau indispensável para a formação do especialista, sem sobrecarregar os currículos da Escola de Assuntos Básicos.
Os cursos de especialização estão sendo dimensionados em grau crescente
de dificuldades, iniciados, com base em conhecimentos de 1.0 grau completo, e
visam a capacitar o home mpara operar e manter, em nível compatível com sua
graduação, o materlol a eJ.e confiado.
A par de todas as providências para obtenção e formação de pessoal, algo
teria de ser feito, de imediato, para equacionar o problema da distribuição, até
alcançarmos o equilíbrio desejado entre a necessidade e a disponibilidade de
pessoal, As tentativas anteriores de rever lotações para adaptá-las às disponibilidades terminaram sempre na i'nequação: necessidade maior que disponibilidade.
Logicamente, em se tratando de distribuição de pessoal, devemos tomar como
ponto de partida o existente atual, que é Inelástico a curto prazo, ou, do contrário, estaremos Incorrendo no erro de distribuir faltas. Este foi o espírito que
norteou a elaboração das tabelas de distribuição de efetlvos (TDE) que, sem

-90pretender substituir as tabelas de lotação aprovadas, buscam racionalizar a distribuiçã·o do pessoal existente, além de descentralizar pelos grandes comandos
a função logística de pessoal.
Grande parte da estrutura de apoio da Marinha é constituída de servidores
civis, mestres, operários e burocratas do Arsenal bases e repartições da Marinha.
A administração deste pessoal sofreu profundas modificações, consoante a política do Governo Federal de dignificar a função pública, obtendo maior profissionalização do servidor, para prover a administração de pessoal realmente capacitado para o desempenho de tarefas específicas. As diretrizes básicas para
uma nova classificação de cargos, o plano para execução da politica salarial e
outras medidas complementar.es desencadearam este processo na Marinha, alicerçado no sistema do mérito funcional que associado ao permanente treinamento, aperfeiçoamento e atualizacão de conhecimentos, trará novas perspectivas à administração.
·

READAPTA!ÇõES

PROMOÇõES NO
PERíODO 69!73

577

9.797

COMISSõES DE ACESSO
Provas feitas: 9
Provas a fazer: 20
Já beneficiados: 576 funcionários

Procurou a Marinha se preparar convenientemente para dar integral cumprimento à nova sistemática, atualizando e promovendo trabalhos de capital importância que trouxeram expressivas melhoras aos funcionários integrantes do
quadro do pessoal civil. Todos os processos de readaptação, ainda pendentes de
solução, foram examinados, promovendo-.se a readaptação de 577 funcionári'os
nas diversas classes ·e .série de classes. Concluída esta tarefa procurou-se, de
imediato, restabelecer a proporcionalidade de cargos na forma prevista na Lei
de Classificação de Cargos, o que possibilitou a promoção de cerca de 3. 000 funcionários que há longos anos não eram contemplados com estes benefícios. Dado
este primeiro passo, acelerou-se o processo, o que permi'tiu a promoção de 9. 797
funcionários dos 14.700 existentes. Foram ao mesmo tempo ativadas as comissões
de acesso que já realizaram nove provas, beneficiando 576 funcionários, esperando-se a conclusão de todo o trabalho até o final do corrente ano uma vez que
vinte provas estão em fase de elaboração.
Promoveu-se ainda a pesquisa, in loco, em todas as Organizações de Marinha, para levantamento de força de trabalho em seus aspectos qualitativos e
quantitativos, o que veio possibilitar a elaboração das lotações ideais do pessoal
civil, que servirão de base para a estruturação definitiva das categorias funcionais que integrarão o novo plano de classificação de cargos e a integração daa
lotações de civis e militares,
No setor de pessoal, chamo também atenção para o que tem sido executado no sentido de formar e adestrar o homem para as lides do trabalho marítimo,
colaborando para que a Marinha Mercante disponha de pessoal qualificado para
a condução de suas unidades. Nesse sentido, procurando substituir o empirismo
por dados estatísticos confiáveis, foi realizado em 1970 um censo para avaliar a
disponibilidade de mão-de-obra e comparar esta disponibllldade com o programa
de expansão da Marinha Mercante. Levantadas as necessi'dades a curto e a longo
prazo, foram elaboradas programações de ensino, utilizando-se para a sua execução os órgãos subordinados à D!retoria de Portos e Costas.

•

91 Para atender à.s nec.essidades de um ensino altamente especializado, foi
construído no iRia de Janeiro o CIAGA - centro de Instrução Almirante Graça
Aranha -, para marítimos de todas as categorias e hierarquias. Atende ainda a
bolsfstas estrangeiros e conta com a assistência técnica do PNUD e da IMCO.
É uma obra pioneira, não somente no Brasil, mas também no âmbito mundial, e dispõe dos melhores recurs-os atualmente existentes, para o treinamento
do pessoal da Marinha Mercante. Sua construção foi iniciada em 1969 e possui
atualmente capacidade para, em funcionamento normal, atender a cerca de
mil alunos.
Estamos construindo em Belém o CIABA - Centro de Instrução Almirante
Brás de Aguiar - com os mesmos padrões técni'co-pedagógicos do CIAGA. Estes
Centros juntamente com o Centro de Instrucão de Fluviários do Rio São Francis~o, em Pirapora, e a rede de Capitanias dÓs Portos, Delegacias e Agências, localizadas em todos os portos do Brasil, estão permitindo que a Marinha execute
a tarefa de formar guarnições eficientes para os navios mercantes nacionais e,
ao mesmo tempo, colaborar no preparo de marítimos de nações amigas.
No que concerne ao homem, não p·odemos nos prender apenas aos aspectos
d~ sua forn:ação. Sua .utilização ~1o serviç·o naval exige especial atenção à assistencla medica, educaciOnal e social que deve ser prestada a ele e a sua família.
Exige que nos preocupemos com seu problema habitacfonal, procurando, através
destes ~ampos, dar~lhe a tranqüilidade necessária, para que seu trabalho tenha
o rendimento deseJado. Em palestra anterior já lhe.s fale! sobre o plano residencial que nos permitiu, em quatro ano.s praticamente dobrar o número de
r·esidências existentes.
'
'
Hoje abordarei os aspectos referentes à assistência médica e destaco como
de significação principal a centralização do Serviço de Saúde na área do Primeiro Distrito Naval, pela construção do centro Médico Naval "Marcílio Dias"
e a criação do Fundo de Saúde da Mari'nha - FU'SMA.
Da centralização, prevista em três etapas, já foi concluída a primeira, de integração de militares e dependentes, com o remanejamento das clínicas, concentrando-as especificamente nos ho.spitais existentes, o que velo permitir um
melhor aproveitamento das equipes médicas e um aumento de eficiência no
atendimento pela concentração de recursos materiais especializados. As outras
duas etapas, em evolução, dependem de obras de ampliação do Centro Médi::o
Naval Marcílio Dias que, depois de totalmente concluídas, permitirão dispensar,
em parte ou no todo, as demais instalações hospitalares e para-hospitalares.
A criacão do FUSMA, imposta pela Lei de Remuneração dos Militares, veio
juntamente com a integração do Serviço de Saúde, substituir a antiga Assistência
Médico-Social da Armada - AMSA, cuja estrutura semi-oflclosa, colocada à
margem do Plano Diretor, fugia ao controle geral. Pelo FUSMA, entre outras
vantagens, foi estabelecida a gratuldade da maioria dos exames de laboratório,
bem como do fornecimento de medicamentos produzidos pelo Laboratório Farmacêutico da Marinha ou distribuídos pela Central de Medicamentos.

o Laboratório Farmacêutico da Marinha, antes localizado em pequeno prédio no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro - AMRJ, graças ao convênio com
o INPS com Intervenção da CEME, ocupa, no momento, amplas instalações na
Avenida Suburbana, produzindo uma linha de produtos de 85 especialidades farmacêuticas, capaz de atender aos atuais padrões científicos, com barateamento
progressivo da unidade produzida.
No setor de assistência ao pessoal, desejo fazer ainda referência ao Centro
de Educação Físfca, cuja construção está sendo ultimada em terreno localizado
na Avenida Brasil e virá a ser o maior estabelecimento de prática esportiva da
América Latina.
Está sendo construído numa área de 236.000 metros quadrados e sua conclusão está prevista para 1975. No ano de 1972 foi concluída a primeira fase de

··
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basquete e valei, três de tênis, parque de recreação fnfantil, além de grande área
urbanizada. Em 1973 foi iniciada a segunda fase que abrange o conjunto aquático, com piscina olímpica, piscina para saltos, dependências de Departamento de
Saúde do Centro, alojamento de atletas e prédios para a Administração.
A possibil!dade da construção deste Centr.o nasceu com a assinatura do convênio entre a Marinha e o Ministério da Educação e Cultura e contribui também
para a formação de juventude sadia pelo atendimento às escolas da rede Federal
e Estadual.

Temos também nos preocupado em melhorar as condições dos locais de trabalho das OM instaladas em prédios antigos e inadequados.
No Primeiro Distrito Naval foi adquirido, no corrente ano, o imóvel situado
na praça Barão de Lactário que, com uma área de vinte mil metros quadrados,
proyerá excelentes instalações a praticamente todas as unidades localizadas nesta area.
Nesta compra, feita por convêni'o com o Ministério dos Transportes, a Marinha investiu um total de dezoito milhões, um terço do valor do imóvel, sendo
os restantes dois terços pagos pelo citado Ministério como indenização das demolições que serão necessárias, para poss!bilftar a construção da perimetral.
Prosseguem as obras no auditório desta Escola, cuja prontificação dará maior
flexibilidade ao ensino e mais conforto aos futuros alunos.
EFIC11:NCIA DAS FORIÇAS NAVAIS

Para o eficiente desempenho das Forças Navais não basta o preparo individual do homem.
Há que prepará-lo para o trabalho de equipe visando ao emprego, quer isolado, quer em conjunto das diversas unidades.
É, pois, necessário que as forças navais possuam o adestramento que lhes
confira o grau de prontidão desejado para o seu correto emprego em situação
de paz, realizando as operações de patrulha ou em situações de guerra, protegendo o tráfego marítimo.
É necessário dispormos de forças distribuídas ao longo de nossas costas, para
o pronto atendimento das missões que lhe forem atribuídas.

necessário dispor de elementos informativos que permitam a localização
no mar dos eventuais inimigos, bem como da munição necessária a dar-lhe combate.
É

Levando em conta a necessidade de adestramento, a Administração Naval
tem incrementado operações com Marinhas de países amigos, ora em águas
nacionais, ora levando nossa bandeira a mares e portos estrangeiros, o que nos
proporciona a oportunidade de um Intercâmbio de experiências e conhecimentos
altamente proveitosos.
Dentre as operações de maior vulto e cujas realizações já assumiram caráter
anual, permanente e sistemático, destaco a "Un!tas" a "Springboard" e a
"Veritas".
Cabe ressaltar que estas operações vêm sendo ultimamente aprimoradas, e
tem-se procurado introduzir um grau de complexidade crescente nos exercícios,
o que é fruto dos entendimentos processados com o Comandante de Operações
Navais da Marinha Americana, durante minha viagem à América. Nessa ocasião,
foi também ressaltada a necessidade de realização de operações bilaterais com
unidades daquela Marinha.

------

----,
•
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zada a partir de 1970, tendo como participantes as Marinhas Brasileira e Paraguaia e envolvendo atividades antiguerrllha e desembarque de tropas nas
margens do rio Paraguai e finalmente às já citadas operações bilaterais, com
o~ Estados Unidos, que começaram a ser regularmente feitas com os navios que
passam indo para o índico ou dele vindo, bem como às realizadas com a Marinha Francesa, Inglesa, Italiana e outras que possibl!itam um maior intercâmbio
de informações e técnicas operativas com unidades que operam, segundo as doutrinas da OTAN.
Os resultados que temos obtfdo nestas operações nos permitem concluir que
tal adestramento tem contribuído para o aprimoramento técnico-profissional de
nossas tripulações e forças de fuzileiros navais.
Para determinação de elementos informativos que permitam a localização de
unidades no mar, atlvamos em junho do corrente ano a quarta ERGAF, localizada em Rio Grande e pretendemos que em 1974 esteja a quinta instalada em
Fortaleza e, em futuro próximo, possamos contar com a sexta estação localizada
em Fernando de Noronha, o que nos permitirá realizar uma cobertura completa
da área marítima do Atlântico Sul.
Não basta, entretanto, dispor d·e novos meios convenientemente adestrados e
bem distribuídos pelas nossas costas.
É indispensável que ao serem localizados os eventuais inimigos, os navios
disponham da munição necessária para dar-lhe combate. Não podemos depender
totalmente do exterior para adquiri-la, pois sabemos ser certo que, em caso de
emergência, as dificuldades de suprimento aumentarão.

Temos pois de assegurar a produção no Pais de nossas necessidades; é o
que estamos fazendo desde 1967 com um programa a cargo da Diretoria do
Armamento.

a

No período de 67 a 70, buscou-se organizar infra-estrutura, para o fabrico
de munição, utilizando a indústria civil, as instalações da Marinha e das demais
forças Armadas de forma a possibilitar a produção dos diversos tipos de munição
de emprego corrente. Neste setor já estamos com o problema resolvido, no que
concerne a 127 milímetros 38 calibres, 40 mm 60 calibre e . estamos evoluindo
para a produção de munição de 4,5 polegadas e de 40 mm 70 calibres para as
fragatas.
MODERNIZADA A ADMINISTRAÇAO - PLANO DIRETOR

Atualmente a administração é tida como um dos princípios da guerra.
Isto porque a experiência da guerra naval mostra que a organização administrativa de uma força deve ser bem estruturada, para dar ao comando o máximo
de liberdade de ação quando da execução das operações. Os comandos operativos
devem ter um grau' de controle sobre o planejamento administrativo correspondente a seu grau de responsabil!dade no plano operativo. Este é o máximo
reconhecimento da importância da administração para as operações militares.
Torna as at!vidades administrativas intrinsecas e inerentes às atividades operativas. Realiza e eleva a logística, sem perguntar os limites entre ambas.
É a sagração do binómio Comandante-Administrador que tem sido ao longo
dos tempos o segredo dos grandes chefes militares.

Na paz, a logística é administração; na guerra, administração é logística.
A otlmização deste aspecto não poderia destoar de um contexto, em que todas
as forças vivas estão empenhadas. Faço ressaltar apenas alguns pontos para
que os senhores percebam a importância da ação administrativa.

...-

-94A produtividade e a economia são dados que conduziram ao fechamento de
algumas unidades e à baixa de navios obsoletos, conforme nos mostar o quadro
abaixo:
BAIXAS

EXTINÇõES

FUSõES

NP. Piraju
NP. Piranha
NP. Piraque
M. Paraguassu
SB. R. G. Sul
SB. Bahia
Avoc Bracuí
AvoC Baependi
CT Mariz e Barros
CT Amanozas
CL Barroso

EMMRJ - CIAGA
EMMPA - CIABA
FTM- CA:M
LPQM - Lab. Análise

CCNMB
CERNA C
CIAT
ETARe
ETASPA
EAM-AL
EAM-BA
Estaleiro Florianópolis
BN Salvador

A partir de 1969 deram baixa onz·e unidades, cuja obsolecência não recomendava investimentos necessários para mantê-las operativas. Prosseguindo este
programa, em futuro próximo, darão baixa o CL Tamandaré ·e os CTs de Apoio
de Fogo. Neste período ocorreram também as fusões das Escolas de Marinha
Mercante do Rio de Janeiro e d·o Pará, respectivamente, com o CIAGA e CIABA,
e da Fábrica de Torpedos e Centro de Armamento e foram extintas dez OMs.
Tem sido enfatizada a utilização de técnicas gerenciais de uso freqüente, nos
centros avançados e a máquina administrativa está mais leve.
Tem sido bastante usada a d·elegação de competência e o processamento
automático de dados. Estes dois instrumentos têm possibilitado o descongestionamento burocrático e o comportamento dos atos e fatos administrativos com
maior proximidade.

o sistema d·e planejamento administrativo fortalecido como meio de otimizar as decisões.

Plano Diretor -

tem sido

Como documento fundamental para o Plano Diretor tem sido publicadas,
anualmente, revisões das Politrizes, desde 1970, com o propósito de manter uma
orientação atualizada para a Marinha.
Na parte de administração financeira, resultados importantes já são rotina
na Marinha como, por exemplo, a integração de receitas, a execução financeira
padronizada, o fechamento financeiro a prazo de 30 dias, a s·eqi.iência de exercícios
financeiros sem solução de continuidade.

o planejamento administrativo tem possibil!tado que o Plano de Ação de
um ano seja publicado em dezembro do ano anterior: isto já ocorreu com os
Planos de Ação de 197L 1972 e 1973 e ocorrerá com o PA-74. Os recursos, igualmente, têm estado disponíveis aos ordenadores de despesas no primeiro dia
do ano.
o EMA-120 -Fixação de Forças e Efetivos - documento publicado em 1972
sob uma concepção bastante nova já foi devidamente revisto e atual!zado em 1973.

-95A prontificação dos PRAI d·e todos os distritos e comandos, em sua primeira
edição, já foi atingida e espera-se que a visão de área corrija algum desnível do
enfoque setorlal e que assim se obtenha uma otimização global harmônica.
Grandes esforços estão sendo empregados no acompanhamento. O acompanhamento financeiro já é feito, desde 1971, de modo bastante acurado e atualmente
de forma já automatizada por processamento de dados. O acompanhamento
físico tem sido otimizado e confio em que, dentro em brev·e, assumirá, como
convém, predominância sobre o acompanhamento financeiro.
.
Na parte orçamentária tem sido exercido adequado controle não só na
execução como nas proj·eçõ·es futuras, de modo que todos os projetas na Marinha
estejam com a cobertura financeira devidamente provida até sua total liquidação.
Este aspecto é multo importante, pois o programa de construção naval tem
de ser permanente, não devendo nunca se constituir em mero episódio na História
Naval. Para tanto, é fundamental que além da cobertura para os projetas já
desfechados, estejam previstas folgas suficientes para que novas contratações
venham a ser feitas, tornando diâmica a reovação dos meios flutuantes.
Os projetas que são de maior significação para a Marinha -particularmente
os de construção naval - têm sido objeto de trabalho de comissões interministeriais, com a participação do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.
A prática de comissões lnterministeriais tem revelado excelentes resultados,
pois possibilita que a Marinha enquadre seus problemas e necessidades fundamentais dentro da ótica prioritária da ação do Governo Federal.
Os representantes dos demais Ministérios, por sua vez, aprofundam-se no
conhecimento de tais problemas e há verdadeira troca de calor, buscando uma
condução harmônica e segura dos vários aspectos envolvidos. Ficam desta forma
aplainadas as dificuldades, contornados os impasses, coordenada a ação.
Se necessária, a apreciação presidencial se faz sobre exposição que já engloba
o ponto de vista técnico-naval e a viabilidade econômlco-financeira dos empreendimentos.
Esta condução coord·enada dos grand·es projetas visa, sobretudo, a dar um
caráter de continuidade à ação administrativa, que deve correr como fluxo e
não por esforços descontínuos .
Os problemas são analisados na decorrência de sua lógica e prioridade e vão
obtendo soluções adequadas a tempo de atenderem às necessidades navais.
Enfim, no campo administrativo, a otimização dos meios e das técnicas tem
sido buscada como resposta da Marinha à reforma administrativa proposta e
propugnada pelo Governo Federal.
A REVOLUÇÃO E O PODER MARíTIMO

Em seu pronunciamento feito na Escola Superior de Guerra, em março de
1970, o Excelentíssimo Senhor Presidente Médici definiu, sinteticamente, os objetivos prioritários de s·eu Governo:
"Conquistar e manter o desenvolvimento com segurança, liberdade, independência e respeito ao homem."
E prosseguiu ao definir, no campo militar, os caminhos para atingir a estes
objetivos:
"Buscarei atender às necessidades prioritárias de reequipamento das Forças
Armadas, visando ao cumprimento dos deveres constitucionais e aos compromissos
revolucionários, assim como de colaboração com outros setores, na medida de
suas possibllldades e sem prejuízo de suas tarefas profissionais."
Na pasta da Marinha, temos a consciência tranqülla de termos dado o melhor
dos nossos esforços para participar desta política lúcida e obj etlva, procurando
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- 96desenvolver a componente militar do Poder Marítimo, bem como participando
ativamente na formação das tripulações dos novos navios da frota mercante e
estimulando o desenvolvimento da construção naval no Brasil.
Os resultados já atingidos nos dão a tranqüilidade do dever cumprido e a
situação de participarmos da Marinha do futuro que estamos certos, será digna
deste grande País e motivo de orgulho para todos os brasileiros.
Mas é forçoso terminarmos lembrando que Mahan, ao analisar as principais
condições que afetam o Poder Marítimo das nações, enumerou a posição geográfica,
a conformação física da plataforma, a extensão territorial, a grandeza da
população, a vocação marítima do povo e o caráter de seu Governo.
Por tudo que nos é dado ver e acompanhar, o Governo Médici através de suas
realizações e orientação, indiscutivelmente adotou para o Pais uma estratégia
marítima que propiciou seu des.envolvimento e vem dando ao Brasil a crescente
prosperidade que beneficia a todos, humanizando nosso progresso material.
Sobre as condições enumeradas por Mahan, e que já constituem património
histórico do Brasil, coube ao Presidente Médici o privilégio de ter emprestado ao
Governo brasileiro o caráter marítimo demandado por Mahan, última condição
para que o Brasil atinga a grandeza que vem sendo reservada aos países que
souberam se realizar através do Poder Marítimo."
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n.O 52, de 1974, de autoria
do Sr. Senador Ruy Carneiro, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado, dos discursos pronunciados pelo Dr. Camilo Calazans de
Magalhães, na solenidade de despedida como Diretor da 2." Região do
Banco do Brasil e na solenidade de sua posse como Presidente do Instituto
Brasileiro do Café.
Em votação.
O Sr. Ruy Carneiro - Sr. Pr·esidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Ruy Carneiro, para encaminhar a votação.
O SR. RUY CARNEIRO- Sr. Presidente, seria dispensável, acredito, justificar
a apresentação do presente requerimento, em que solicito a transcrição, nos
Anais do Senado, de dois discursos pronunciados pelo Dr. Camilo Calazans de
Magalhães. O primeiro deles, feito quando deixava a direção da 2." Região do
Banco do Brasil, e o segundo, ao tomar posse como Presidente do Instituto Brasileiro do Café.
Não quero, porém, perder a oportunidade de voltar a fazer justiça a essa
grande figura de administrador, a quem o Nordeste tanto deve.
É preciso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que se reconheça a dedicação e a
eficiência com que o Dr. Camilo Calazans de Magalhães se envolveu na solução
dos problemas de nossa castigada região. Em numerosas oportunidades, em que
o Banco do Brasil inaugurava novas agências, quer na Paraíba, quer em outros
Estados nordestinos, pude verificar o quanto esse reconhecimento já foi concretizado por aquelas plagas, pois o Dr. Camilo Calazans era recebido, por elementos
de todas as camadas sociais, com um carinho e um entusiasmo dedicado a poucos.

o cresc;mento vertiginoso da economia nordestina muito deve aos esforços
desse grande sergipano, que soube ajustar as atividades do nosso principal estabelecimento de crédito às realidades locais.
Atvavés de medidas s·empre oportunas, e orientadas pelo desejo de impulsionar
ao máximo nossa economia, o Dr. Camilo Calazans tornou-se merecedor da
admiração e do respeito de todos nós.
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quando o Ministro Severo Gomes, titular da pasta da Indústria e do Comércio,
convocou sua colaboração na presidência do IBC.
Apesar de não continuarmos a contar com sua atuação na área de crédito
nordestina, sentimos, os filhos daquela região, o justo orgulho por vê-lo chamado
a pôr sua grande capacidade ao serviço de um dos setores mestres da economia
sullna e nacional.
Estamos absolutamente certos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de que o
Dr. Camilo Galazans fará uma administração brilhante, correta, honesta e
patriótica no Instituto Brasileiro do Café. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
Em votação o requer.!mento.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA minhar a votação.

Sr. Presidente, peço a palavra para enca-

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Lourival Baptista, para encaminhar a votação.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, associo-me, em nome da
Maioria, por delegação do nobr·e Senador Virgílio Távora, à idéia do nobre
Senador Ruy Carneiro, solicitando a tl."anscrição, •em nossos Anais, dos discursos
pronunciados pelo Dr. Camilo Calazans de Magalhães, na solenidade de despedida como Diretor da 2." Região do Banco do Brasil e na solenidade de sua
posse como Presidente do Instituto Brasileiro do Café.
Camilo Calazans de Magalhães, ilustre sergipano, à frente da Carteira do
Banco do Brasil, muito fez pelo Nordeste, muito realizou por aquela zona sofrida.
Portanto, a Idéia do nobre Senador Ruy Carneiro merece o aplauso de todos nós.
E aqui, Sr. Presidente, nesta hora, em nome da Maioria desta Casa, em nome da
ARENA, nos EOlidarizamos com o gesto do nobre Senador Ruy Carneiro. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Em votação o requerimento. O~
Srs. Senador.es que o aprovam queiram permanecer sentados (Pausa.)
Aprovado.
Ser:i feita a transcrição solicitada.

Discurso pronunciado pelo Dr. Camilo Calazans de Magalhães, na solenidade
de sua posse como Presidente do Instituto Brasileiro do Café, que se
publica nos termos do requerimento n«? 52, de 1974, de autoria do Sr.
Senador Ruy Carneiro.
As nossas palavras primeiras são de agradecimento ao Ex.mo Sr. Presidente
da República, General Ernesto Geisel, e ao Ex.mo Sr. Ministro da Indústria e do
Comércio, Dr. Severo Faguandes Gomes, pela confiança demonstrada ao nos
conduzirem à Presidência do Instituto Brasileiro do Café. Recebemos essa missão,
de indiscutivel complexidade, com justo orgulho e efetiva hum11dade, esperando
nãio desmerecer, em tempo algum, a confiança de qu~ nos tornamos d·epositários.
O café foi, e continua ·a ser, um dos instrumentos de maior importância no
processo d.e desenvo:vimento ·brasileiro, como gerador de divisas, divisas que
transformaram a fisionomia deste Brasil imenso que, de nação pobre, evolve à
condição de País desenvolvido, onde o futuro já respondeu presente. Certa vetz:,
ao receber homenagens na cidade de Dhéus, em solenidade programada por
produtores de cacau, dizia àqueles agricultores, e com mais justeza o digo aos
plantadores de café, que eles podiam ter orgulho de sua atividade ao contemplarem os grandes complexos industriais, as imponentes hidrelétricas, o surgi.mento .e o crescimento dos centros urbanos, as extensas estradas asfaltadas, os
armazéns, os portos, por saberem que, do suor de seu esforço no amanho
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-98da terra generosa, deriva parcela considerável dos recursos determinantes desse
progresso.
Ligado à agricultura por minha formação de economista espectalizado na área
do crédito rural, estou vinculado, também por laços sentimentais às atividades
do campo, por isso que filho de um modesto plantador de canas do meu Estado
natal de Sergipe, donde, ainda na infância, fui forçado, por motivos de ordem
econõm:ca, a ·emigrar para o Sul do Pais.
Mantendo aberto o diálogo com os produtores na busca de soluções justas e
eqüitativas para seus problemas, procuraremos, como uma de nossas metas
primaciais, colaborar decisivament1e para a racionallooção das lavouras cafeeiras,
por entendermos que essa racionalização possibilitará melhores rendas para os
que produzem o café. Buscaremos equacionar a problemática da aquisição e
utilização dos defensivos e adubos - cujos preços têm apresentado uma elevação
imoderada - eis que indispensáveis no combate às moléstias e no aumento da
fertilidade dos solos. Pretendemos fomentar o cooperativismo, por conhecermos,
pela observação pessoal trazida de outras áreas, a importâncta fundamental desse
sistema de associação para a melhor distribuição aos agricultores dos ganhos
auferidos na sua atividade produtora. Impõe-se, de outra parte, a melhoria dos
padrões de qualidad·e, como fórmula capaz para a conquista e manutenção de
novos mercados consumidores. Com esse objetivo, voltaremos também nossa
especial atenção para a indústria do solúvel.
No campo da comercialização, pretendemos fortalecer a solidariedade e a
colaboração com os países africanos e latino-americanos também produtores,
inclusive pela ação efetiva de associações multinacionais, para conciliar nossos
interess·es na busca de benefícios comuns. Dos clientes consumidores, forcejaremos
por granjear a confiança indispensável nas relações comerciais, mantendo
seriedade em todas as negociações, sem descurar da salvaguarda dos superiores
interesses nac~onais e do esforço incessante pela maximização das rendas para o
Brasil. Expl.orando todas as alternativas e utll!zando todos os instrumentos, desde
os ·estímulos aos exportadores até a assinatura d·e acordo e convênios, procuraremos consolidar uma politica capaz de contribuir para a solução dos múltiplos
problemas ligados à produção e comercialização do café. A otimização dos níveis
de preço e de produção, e da melhoria dos padrões, avulta como meta maior a
conseguir, por isso que a eLevação de nossa receita cambial é necessidade inadiável
e imperiosa, para o oportuno atendimento de nossa crescente demanda de
matérias-pr:mas e de bens de produção; para a consecução d·esse objetivo não
manteremos isolado o Instituto Brasileiro do Café, buscando, ao contrário, harmonizar sua atuação com a de outros órgãos da administração pública, trabalhando
em estreita colaboração sobretudo com os Ministérios da Agricultura, da Fazenda
e das Relações Exteriores.
Aos funcionários do me quero transmitir minha palavra de confiança de que
receberei a colaboração de cada um, do mais modesto ao mais graduado, irmanad·os
todos no dever único do trabalho consciente e orientado. Premiando o mérito,
serei um defensor de seus direitos e de seus anseios, sem me desviar, entDetanto,
da linha rígida de austeridade e respeito à hievarqula que será a caracteristica
comum de todos os escalões do governo do eminente General Ernesto Geisel.
Como funcionário do Banco do Brasil, tenho justo orgulho daquela secular instituição de crédito e tenho a certeza de que, quando deixar os destinos deste
Instituto, poderei levar também o justo orgulho de aqui ter trabalhado um dia.
A administração que ora sucedemos quero apresentar meus cumprimentos
pelo trabalho r·ealizado, graças ao qual - e apenas para destacar os itens mais
expressivos - o volume de nossas exportações evolveu de oitocentos e quarenta
•e seis milhões de dólares para hum bilhão, trezentos e quarenta e três milhões
de dólares, nos últimos cinco anos, apres·entando ponderável incremento da ordem
de 60% tendo, por outro lado, sido plantados 530 milhões de novos pés de
café, sem o que o Brasil não podJeria. garantir, no futuro, sua posição no mercado
cafeeiro. A essa equipe jovem e dinâmica que foi liderada pelos ex-Ministros
Pratini de Moraes e Antonio Delfim Netto, formulo votos de sucesso e crescentes
realizações nas diversas áreas a que Irão prestar doravante seu valioso concurso.

.,..
I"

""'
-99Renovando os agradecimentos às autoridades que em mim confiaram, peço
à Providência me inspire no desempenho de minha missão, esperando que, mercê
de Deus e com a ajuda de meus colaboradores, ela será cumprida, talvez sem
brilho, mas sempre com dignidade.
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO DR. CAMILO CALAZANS DE MAGALHÃES, NA SOLENIDADE DE DESPEDIDA COMO DIRETOR DA 2.a
REGIÃO DO BANCO DO BRASIL, QUE SE PUBUCA NOS TERMOS
DO REQUERIMENTO NQ 52, DE 1974, DE AUTORIA DO SR. SENADOR RUY CARNEIRO:
Ex.mo Sr. Presidente Angelo Calmon de Sá, Ex.mos Srs. Diretores, Autoridades
pres-entes e representadas, meus colegas do Banco do Brasil.
Nesta significativa ~olenidade ·em que transmitimos o honroso cargo de
Diretor do Banco do Brasil, após dirigir a 2.n Região Operacional por mais
de quatro anos, gostaríamos d·e discorrer, ainda que suma11iamente, sobre os pontos
de maior relevância nas atividades do Banco nos sete Estados da área de atuação
desta D!retoria, que compreende quase toda a região Nordeste, da Bahia ao
Ceará.
Atendendo ao chamado governamental, o Banco do Brasil empenhou-se, nesse
período, na realização d·e trabalho vigoroso em favor do desenvolvimento regional,
mobilizando de forma a mais efetiva seus recursos humanos e financeiros, visando
a propiciar ampla assistência às atividades produtivas no Nordeste, particularmente ao setor agropecuário, pela sua capital importância na estratégia de ação
empre·endida após 1970. Nesse ano, quando a área se viu castigada por inclemente
seca, foram desdobrados os maiores esforços com vistas a assistir, pronta e realisticamente, o produtor rural, na luta contra os efeitos da estiag·em. Foi instituído,
então, o "crédito de emergência aos agrop·ecuaristas localizados nas zonas
atingidas pela estiagem", de que resultou a aplicação oportuna de apreciável
soma de recursos em financiamentos de investimentos rurais e na composição
das dívidas dos produtores prejudicados pela seca, com a oferta de 55 mil
empregos d!retos e a r·eab!litação financeira de perto de 40 mil agricultores.
Ess·e programa, de caráter emergencial, veio contudo marcar o início de uma
assistência financeira mais consentânea com a realidade da agropecuária nordestina, que permanecia 1estacionária e em condiçõ•es de baixa produtividade, ao
final dos anos sessenta. Seguiram-se a criaç~o e implementação de novos
programas: o do "crédito especial de recuperaçao da agropecuária nordestina"
e o do "crédito rural orientado para as Regiões Norte e Nordeste", que, instituídos
em 1971, posteriormente deram lugar ao PROTERiRA, verdadeiro marco de
soerguimento da agricultura dessas regiões, que tem sua execução prevista para
o período 1972/1976. Outros planos de âmbito mais localizado foram também
desenvolvidos nos últimos anos, como os destinados à agroindústria açucareira,
à cacauicultura e à borracha vegetal, todos tendo no Banco do Brasil o seu
principal ou exclusivo agente financeiro.
Também preocupou-se o Banco com as necessidades de maiores recursos por
parte dos setores industrial e comercial, ampliando os níveis de sua assistência e
instituindo ou adaptando linhas de crédito, seja para atender aos reclamos das
novas indústrias instaladas com basse nos incentivos, seja para socorrer as dificuldades de natureza conjuntural ou suprir o capital de giro que se fazia
necessário em escala sempre crescente, pela intensificação das atividades das
indústrias tradicionais, das empresas comericais e do se to r serviços.
Como fruto dessa atuação, as aplicações ·efetuadas pela 2.n Região Operacional
evoluíram de forma bastante significativa, passando de Cr$ 1,1 bilhão, em
dez·embro de 1969, para Cr$ 5,9 bilhões, em dezembro de 1973 e apresentando,
em ambas as carteiras taxas de expansão superiores às observadas nos dados
globais do Banco. A participação dos créditos da área elevou-se do percentual
de 11,4% para 13,9%, ao longo desse período. No tocante aos depósitos do público,
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---·-- 100os índ'ces de crescimento foram também expressivos, superando mesmo os apresentados pelo Banco, em seu todo.
1!: eLe se ressaltar, por sua inestimável significação, o grande aporte de recursos
carreados pelo Banco do Brasil para a Região Nordeste, nos três últimos anos,
o que foi possível graças à sua condição de banco integrado e de dimensão
nacional, e, bem assim, aos capitais obtidos por suas agências no exterior.
Os dados relativos ao último triênio mostram que as nossas aplicações liquidas
no Nordeste - aumento dos empréstimos menos aumento dos depósitos alcançaram a expressiva soma de 4 bilhões e 200 milhões de cru21eiros, suplantando
em quase 1 b!lhão e meio de cruzeiros o total dos incentivos fiscais destinados
a toda área jurisdicionada pela SUDENE, no mesmo periodo, acrescendo ver
que, em 1973, o aumento de recurEos líquidos do Banco do Brasil ultrapassou o
montante de 2 bilhões e 200 milhões de cruzeiros, significando que, para cada
cruzeiros de incentivo fiscal, foram aplicados pelo Banco mais de dois cruzeiros
de novos empréstimos, nesse exercício.
Não seria, pois, sem razão reconhecer-se que a atuação deste Esta:be1eclmento
muito contribuiu para o recente impulso que se observa na economia do Nordeste,
·notado que, segundo estudos da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENEl, o Produto Regional passou a registrar expressivas taxas de crescimento, com expansão média de 9,6% ao ano, no triênio 1971/73, correspond1endo
a mais de duas vezes o percentual médio alcançado no decênio anterior.
Impende destacar, outrossim, a sensível melhoria observada nos índices de
liquidez de nossos empréstimos, traduzindo os cuidados e o tirocínio, em todos
os escalões administrativos, na aplicação dos capitais do Banco. Indicador seguro
d-essa liquidez, é a apuração contábil das perdas em principal e das rendas
retidas e o seu confronto, em sucessivos períodos semestrais, com as somas
recuperadas de igual origem, o que dá, como resultado, o valor das perdas
líquidas ou prejuízos em operaçõ-es efetivamente ocorridos. Pelos balanços consol!dado~ de todas as filiais da região, nos cinco últimos s·emestres, foram Inexpressivos os valores d!esses prejuízos, vendo-se que sua 11elação com o saldo dos
empréstimos tem decrescido continuamente, passando de 3 por 1.000, no 2.0
semestre de 1971, para 1,2 por 1.000, no 1.0 de 1973, constatando-se, ademais,
que, no balanço de 31-12-73, a soma das recuperações de juros e principal chegou
a superar, na quantia d!e Cr$ 4,4 milhões, o valor das perdas ·e retenções de
rendas.
No tocante aos resultados financeiros, foi também notável o desempenho
das filiais da 2.o. Região, cujo lucro global se expandiu nas mesmas proporções
das áreas mais desenvolvidas do País, com a taxa de crescimento de 44,3% ao
ano, de 1970 a 1973, o·bservando-se, ainda, que a elevada proporção de agências
deficitárias existente no início desse período - de 38,6% do número total de
127 unidades da área- se reduziu a 3,0% no 2.o semestre de 1973, ou seja, apenas
! dependências dentre as 135 em funcionamento.
Estamos convictos, pois. Senhor Presidente Angelo Calmon de Sá, de que
muito real!zou o Banco do Brasil na área jurisdlcionada por esta Diretoria e de
que foram compensadores os frutos colhidos. Contudo, não poderíamos deixar
de reconhecer que pouco teria sido alcançado não fosse o apoio das autoridades
monetárias, especialmente o !lustre Profesor Antônio Delfim Netto, Ministro da
Fazenda, sensívels à necessidade de carreamento de novos recursos para atenuar
desníveis sócio-económicos, regionais e setoriais, assim como de nossa Diretoria
colegiada, em cujos integrantes encontramos sempre aliados incondicionais na
busca das m~lhores soluções de interesse do Nordeste, liderados pela figura do
insigne Presidente Nestor Jost, que, pela lucidez de seu espirita desveladamente
patriótico, soube imprimir à ação do Banco do Brasil sentido altamente produtivo
em favor da grande obra de integração nacional que se realiza no Pais.
Tivemos, alnda, a fel!cidade de poder contar com valorosa equipe de
assessores, em nosso Gabinete e na Gerência Regional, sob a profícua liderança
de Amilcar de Sou21a Martins e Fernando Baptista Martins, dois grandes expoentes
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Inteligência e capacidade de trabalho, Inestimável colaboração, de que tanto
nos valemos para o desempenho de nossa missão à frente d·esta Dll1etorla.
Impende-nos ressaltar, também, a louvável colaboração recebida dos diversos
Setores desta Direção-Geral, consagrando o elevado espírito de equipe que sempre
existiu no seio do funcionalismo do Banco, bem como a meritória atuação dos
administradores e demais servidoves de nossas Agências, a cujo tmbalho diuturno,
sem medir sacrifícios, ·em muito se devem as realizações deste grande Estabelecimento, a que multo nos orgulhamos pertencer.
Essa a Carteira que tivemos a honra de dirigir por mais de quatro anos e
que ora temos a grata satisfação de transmitir ao nosso brilhante sucessor, Dr.
Axistóphanes P,ere!ra, também funcionário desta Casa, administrador de larga
experiência e sólida cultura técnica, qualidades atestadas poOr sua meritória
folha de serviços prestados ao País, quer no setor público, quer em importantes
empresas do setor privado.
Formulamos-lhe melhores votos de fecunda administração, sob a liderança
do preclaro Presidente Ange1o Calmon de Sá, rogando a Deus que os ajude a
alcançar os maiores êxitos em sua complexa missão de auxiliares dir·etos das
Autoridades Monetárias, colaborando para maior grandeza desta conceituada
Instituição, que exerce papel de relevo no processo irreversível do desenvolvimento
brasileiro.
Muito obrigado.
-Item 4
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 3,
de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que 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, tendo
PARECERES: sob n. 0 s 94 e 95, de 1974, das Comissões
-de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade e Juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável.
Sobve a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0-Secretário.
É

..

lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N.o 64, DE 1974

Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento
da discussão do Projeto de Lei do Senado n.o 3, de 1974, que 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, a fim de
ser feita na Sessão de 5 de junho de 1974.
Sala das Sessões, em 6 de maio de 1974. - José Lindoso.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - De acordo com a d·eliberação do
Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da Sessão de 5 de junho próximo.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Vai-se passar à votação do Requerimento n.o 63, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n. 0 37, de 1974.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa) Aprovado.
Aprovado o requ.erimento, passa-se à apreciação da matéria.
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- 102Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 37, de
1974 - Complementar (n.o 39-C/74, na Casa de origem), que estabelece
prazo de desincompatib!lização para as eleições fixadas na Emenda Constitucional n.o 2 e altera dispositivos da Lei CompJ.amentar n. 0 5 (dependendo de parecer da Comissão de Constituição e Justiça).
Solicito ao nobre Senador Eurico R·ezende o parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. EURICO REZENDE - Sr. President·e, Srs. Senadores, visa ·O Projeto
de Lei Complementar n.o 37, de 1974, pr·ocedente da Câmara dos Deputados, a
ampliar, de quatro para seis meses, o prazo de deslncompatlbillzação previsto
na letra a, do item V, do art. 1.0 , da Lei Complementar n. 0 5, de 29 de abril de
1970, que regulamentou o art. 151 e seu parágrafo único da Gonstituição.
R>efere-se o dispositivo, cuja alteração se propõe, à ineLegibilidad.e, para o Senado Federal e a Câmara dos Deputado>, dos inelegíveis para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República - enumerados nas alíneas a e b do
item II - bem como, no que tange às demais alineas, de quantos hajam e:x;ercido ativldades diretivas em "repartição pública, associação ou empr.esa que
opere no território do Estado''.
•
2. Se tanto o citado texto constitucional como a lei c·omplementar que o r·egulamenta se revestem de alto conteúdo ético - fundamental à democracia representativa - a emenda em apreciação não somente revela plena fidelidade ao
espírito da 1ei maior e à melhor prática do constitucionalismo brasileiro, senão
também guarda maior coerência à disciplina prevista nas letras c a i, do item
II, do precitado art. 1.0 , prescrevendo, para os candidatos ao Congre•so, o mesmo prazo de desincompatlbllização atualmente previsto para os candidatos ao
Poder Executivo, isto é, 6 (seis) meses.
3. Parece-nos, aS3im, salutar providência, da melhor inspiração is·onómica,
muito mais pertinente àquela harmonia dos Poderes, não apenas funcional, que
deflui da exeges·e do art. 6. 0 da Constituição.
Assim, porque vazado nos cânones da técnica legislativa, pertinente à sistemática constitucional, e, no mérito emprestand·o maior harmonia à disciplina
das inelegibilidades, somos pela aprovação do projeto.
É o parecer da Oomissão d-e Constituição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A Casa acaba de ouvir o parecer
da Comissão de Constituição e Justiça, favorável à proposição.
Terminada a instrução da matéria, vai-s.e passar à sua apreciação.
Em discussão o projeto de lei complementar.
Se nenhum dos Srs. Senad·ores quiser faz.er u.so da palavra pa \'a discutir a
matéria, vou enc-errar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada .
.Passa-se à votação.
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Cal'los) - com a palavra o nobre Sr. SenadoQr Eurico Rezende, pela ordem.
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, Srs. Senador·es, trata-.:e de projeto de lei complementar, e a sua aprovação só poderá ser consentida quando
ocorrer a mailJria absoluta.
A pergunta é no S·entido de que a Mesa, obsequiosamente, nos esclareça: se
não se alcançar, .por falta de quorum, a maioria absoluta nec·essária àquela aprovação, se a matéria ficará adiada, ou será c·onsiderada rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A mesa, acolhendo u questão de
ordem do nobre Sr. Senador Eurico Rezende, passa a r·esolvê-la.

_____________
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- 103 S. Ex.11 indagQu sQbre a hipótese de, nQ ca~.o de nã.o se verificar quorum, qual
.
seria o destino da proposição submetida à deliberação dQ Plenário.
Repito a questão de ordem, para que S. Ex.n confirme se a mesa entendeu
bem.
Trata-se de lei complementar. Verificada a falta de quorum, o Presidente
suspenderá a Sessã.o, fazendo acionar as campainhas durante dez minutos, apó.s
o que esta s·erá reaberta e proceder-se-á à n.ova votaçãQ. É o que dispõe o inciso VI do art. 328 do Regimento Interno isto é, se, porventura, não responderem
à chamada, ou nos quadrQs de votaçã.o 'eletrônica, não se resglstrar.em 34 presenças, a Mesa, observando a falta de quorum, suspenderá a Sessão por dez minutos, e, após este prazo, procederá à nova votação.
Confirmada a fa1ta de quorum, isto é, confirmada a presença de menQs de
34 nobres Srs. Senadores, ficará adiada a v·otação, que será reiniciada ao voltar
a matéria à deliberaçã.o do Plenário, inci.':o VI, in fine, do art. 328 do Regimento
Interno.
Está é a primeira hipótese.
Acolhendo a questão d·e Qrdem do nobre Sr. Senador Eurico Rezende, a Mesa
deve acrescentar, contudo, que se porventura verificar-se .o quorum de 34 Sr.>.
Senadores, isto é, a maioria absoluta, e Q projeto de lei complementar não alcançar os 34 votos, ainda que tenha sido aprovado por maioria simples, ele
será considerado rejeitado. É a decisão da Mesa de acordo c·om a questão de
ordem levantada pelo nobre Sr. Senador Eurico Resende.
Nos termos do art. 329 do Regimento Int.erno, por se tratar de projeto de lei
complementar, que exige quorum e3peclal para a sua aprovação, isto é, maioria
absoluta, a votação d·everá proceder-se nominalmente.
O Sr. Secretário-Geral comunicou à Mesa que o sistema eletrônico não está
em funcionamento. Desse modo, vai-se proceder à chamada nominal.
Os nobres Srs. Senadores que aprovam Q projeto de lei complementar devem
declarar "sim'' os que se manifestarem contrári·os devem declarar "não".
Solicito ao nQbre Sr. Lo-secretário, face ao não funcionamento d·o sistema
eletrônioo, que proceda à chamada nominal.
Procede-se à chamada
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, peço a palavra p·ela ord·em.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Goncedo a palavra, pela ordem, ao
nobre Senador Eurico Rezend·e.
Esclareço a S. Ex." que a questão de ordem, de acordo com o Regimento,
deve versar sobre a votação que se está processando.
O SR. EURICO REZENDE - Tentarei atingir, Sr. Presidente - e parece
que o conseguirei' - o objetivo e as exigências regimentais.
Trata-se, agora, de um esclarecimento complementar, mesmo porque estamos votando um projeto de lei complementar.
Ao anunciar V. Ex.n que se l·rla proceder à votação da matéria, indaguei
à Mesa, porque uma dúvida me assaltava, o seguinte: na hipótese de, realizado
o escrutínio, constatar-se a inexistência de quorum, se a proposição teria sua
votação adiada ou se a matéria seria dada como irreversivelmente rejeitada.
V. Ex. 11, com solicitude e precisão e escudado em dispositivo regimental, respondeu à questão de ordem, prestando esclarecimento no sentido de que, !nocorrendo aquele quorum, V. Ex. 11 suspenderia a se.ssão por lO minutos, para a
possibilidade de, nesse Interstício, ocorrer o quorum necessário para deliberação
da matéria.
Citou V. Ex. 11 o art. 328, III, in verbis:
III - se algum Senador requerer verificação, repetlr-se-á a votação pelo
processo nominal.
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v. Ex." não citou Isto explicitamente, mas o fez implicitamente, segundo
compreendi.
IV - Não será. admitido requerimento de verificação se: a) algum Se~
nadar já houver usado da palavra para declaração de voto; bl a Presl~
•dêncla já houver anunciado a matéria seguinte.
VI - Verificada a falta de quorum, o Presidente suspenderá a Sessão,
faz.endo acfonar as campainhas durante dez minutos, após o que esta
será reaberta, procedendo~se à nova votação.
VII - Confirmada a falta de número, ficará adiada a votação, que será
reiniciada ao voltar a matéria à deliberação do Plenário.
vm - Se, ao pr·ocessar~se a verificação, o requerente não estiver pre~
sente ou deixar de votar, considerar~se~á como tendo dela d.esistido.
IX - Considerar~se~á como requerida verificação, qualquer dúvfda !e~
vantada, durante a votaçã,o, sobre a ·existência d·::! quorum, ressalvado o
o disposto no art. 181, § 3. 0 "
O art. 329, Sr. Presidente, não deixa dúvida quanto ao assunto, porque reza,
in verbis:
"O processo nom,ínal, que se utilizará nos casos em que seja •exigido
quorum especial de V'otação ou por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Senador, ou, ainda, quando houv,er p1edido de verificação, far-se-á pelo registro eletrônico de votos, obedecidas as seguintes normas ... "
Ora, Sr. Presidente, não há dúvida nenhuma que o quorum especial, a cjue
se retere o art. 329 do Regimento Interno, é exigido para projeto de lei complementar.
.ll: como que uma vizinhança do quorum necessário para a elaboração constituCional. Se a elaboração constitucional exige maioria absoluta, as leis complementares que da superlei, ,o·bviamente, emergem, só podem ter o beneplácito
parlamentar quando alcançado o quorum especial.
Verificamos, Sr. Presidente, que, ao reproduzir o texto constante do Regimento, não encontramos, para esse caso específico, o prazo de suspensão dos
trabalhos. Não encontramos a exigência de suspender os trabalhos pelo prazo
máximo de 10 minutos.
Fica, •então, a solução, o desate da questão ao prud·ente arbitrio da Mesa.
O art. 328 diz:
"VI - verificada a falta de quorum, o Presidente suspenderá a sessão,
fazendo acionar as campainhas durante dez minutos, após o que esta
será reaberta, procedendo-se à nova votação."
"VII - confirmada a falta de número, ficará adiada a votação, que será
reiniciada ao votar a matéria à deliberação do Plenário."
Assim, Sr. Presidente. eu pediria a V. Ex.a que esclarecesse a este humilde
argüinte se o prazo de 10 minutos é pe1·tinente à votação simbólica ou à votação
nominal.
Era esse o pedi'do de esclarecimento que desejava fazer à lucidez, à solicitude
c ao talento sempre aplaudido de V. Ex.a
o SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Antes de responder à questão de
ordem levantada pelo nobre Sr. Senador Eurico Rezende, solicito ao Sr. 1.0 "Secretário que colha os votos dos Srs. José Sarney e Waldemar Alcântara, que se
encontram no plenário. (Pausa.)
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, peço a palavra para desistir da
questão de Ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A Casa acabou de ouv.ir a declaração do nobre sr. Senador Eurico Rezcndc, de que desiste da questão de ordem.
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- 105A Mesa iria resolvê-la com a preliminar de que não fof necessária a suspensão da Sessão, por 10 minutos, porque o Sr. Senador Eurico Rezende, exatamente, levantou a questão de ordem durante o processo de votação.
Declaro encerrada a votação
RESPONDEM .l\. CHAMADA E VOTAM "SIM", .os SRS. SENADORES:
Petrônio Portella - Líder da ARENA
Amaral Peixoto - Líder do MDB
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio Britto José Llndoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - José Sarney - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Arnon de
Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maclel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Eurico Rezende Nelson carneiro - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Benedito Ferreira
- Emival Calado - Osire.s Teixeira - Fernando Corréa - Guida Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Votaram Sim, pelo processo nominnl, 35 Srs. Senadores.
De acordo com o Regimento Interno o Presidente não vota, mas nas votações
em que se exig.em quo·rum especial, a sua presença é computada para efeito de
completar esse quorum.
Votam Sim 35 Srs. Senadores.
Não houve voto contra.
o Projeto de Lei Complementar n. 0 37/1974 que exigia maioria absoluta para
ser aprovado, está, pois, apr<Jvado e irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CA!\IARA N. 0 37, DE 1974
COMPLEMENTAR
(N. 0 39-C/74, na Casa de Origem)
Estabelece prazo de desincompatibilização para as eleições fixadas
na Emenda Constitucional n. 0 2 e altera !lispo,>itivo da Lei Complementar n. 0 5.
O congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O prazo de desincompatibilização para as eleições de que trata
a Emenda Constitucional n.e 2, de 9 de maio de 1972, é de três me.ses.
Art. 2.0 - A alínea a, do item V, do Art. 1.0 da Lei Complementar n. 0 5, de
29 de abril de 1970, passa a vigorar com ·a seguinte redação:
"a) Os inelegíveis para os cargos de Presidente e Vice-Presiâente da
República, especificados nas alíneas a e b do item II, e, no tocante às
demais alíneas, se se tratar de repartição pública, associação ou empresa que opere no território do E.stado, observado o prazo de seis meses
para a desincompatibillzação;"
Art. 3.0 - Esta Lei Complementar entrará em vfgor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concluído o exame da matéria
constante da Ordem do Dia e aquela outra, objeto de requerimento de urgência,
há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Adalberto Sena, por cessão do nobre
Sr. Senador Ruy Carneiro.
O SR. ADALBERTO SENA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Distrito Federal, pela Constituição, não tem Câmara Municipal nem Assembléia Legislativa, não contando igualmente com bancada própria no Congresso Nacional.
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- 106E a Lei Maior determina que ao senado incumbe legislar e zelar pela situação político-administrativa da Capital da República.
Em decorrência desta situação, temos - como Senadores - dois mandatos,
duas representacões: a primeira emana do nosso Estado de origem, do povo que
nos honrou com seus vetos e sua confian\}a; e a segunda é de ordem legal e
patriótica: falar em nome dos cidadãos e dos interesses de Brasília.
Brasília tem nova administração e, evidentemente, ainda é muito cedo para
qualquer juízo sobre o trabalho desenvolvido pelo Engenheiro Elmo Serejo Farias, em Aratu, ficando indústrias ·e progDesso no •s•ertão baiano. Vemos com
alegria, homens como Wladimir Murtinho, homens que amam Brasília, ocupando
posições executivas que permitem realizar trabalho profícuo e signi'ficativo.
Nosso enfoque de Brasília e seus problemas é inteiramente peculiar, dadas as
circunstâncias da capital - transcende mesmo os partidarismos e a defesa de
posições ele i torais, porque sen times a necessidade primordfal de sua consolidação
efetiva e, perdoem-me a redundância, em bases definitivas.
Dentro desse espírito, relego a plano .secundário meu status de homem de
oposição, sempre e exclusivamente quando se tratar do progresso e do de.senYolvimento de Brasília.
E é justamente de espírito aberto e otimista que enviei, na data de hoje, ao
Governador Elmo Serejo Farias, a carta que passo a ler para conhecimento da
,casa - uma tomada de posição que reflete a boa vontade e o desejo de ver
sempre acelerado o processo de integração e congraçamento do Brasil.
"Brasília, em 6 de maio de 1974.
Excelentíssimo S.enhor Governadc·r,
Venho acompanhando com at.enção e entusiasmo as prime,!ras decisões
d·e V.os.sa Excelência ao assumir o Governo do Distrito Federal, principalmente quanto à revitalizacão do Plano Piloto de Lúcio Costa e ao
convite a Oscar Niemayer para que volte a cola·borar com a nossa
Capital.
2. Abrem-se, assim, perspectivas de correção e e:i!ninação de distorções que afetaram a consolidação humana e social de Bra.silla. trazendo
medidas estranhas aos princípios e normas de sua concepção básica:.
3. Vivendo em Brasília desde seus primeiros dias. quando tudo era
incerteza sobre sua: consolidação, quando campanhas mesquinhas e
malévolas se avolumavam, acompanhei sua evo1ução - sof·rendo com
as críticas e aplaudindo os gestos positiv·os e otimistas - fazendo mesmo
abstração de minha condição de oposicionista sempre que .se falava com
honestidade e franqueza no desenvolvimento e na consolidação real da
nova Capi.tru.
4. Nos últimos dias, ouvimos e lemos a descrição das metas prioritárias
da: administração que Vossa Exce:ência se propõe realizar no Distrito
Federal. A rigor, nenhum re·paro pode ser f.ormulado: até mesmo a c·onclusão da ponte, cujas obms estão ·em ponto morto, no lago sul, me~eoe
estudo acul'ado, embora pcssa parecer um trabalho redundante após a
inauguração, há alguns meses, de uma outra ponte vizinha.
5. Um ponto, entretanto, me parece digno de maior atenção e cuidado
oficial: o setor nort·e do Plano Piloto, principalmente a península onde
já se encontram alguns pioneiros e até mesmo repres.entantes diplomáticos.
6. Nestes 14 anos, Brasília sempre voltou seu interesse administrativo
para: a Asa Sul, que rec·ebeu toda;s a.s benesses, todos os privilégios urbanís.ticos e administrativos, a ponto do povo afirmar jocosamente que
temos duas ./l.sas no P!ano Pllto: a Sul e a "Morte". Blocos em condições
mais do qu:e perig·osas, comunicação precária tanto po.r telef•one como
por transport·e urbano, deficiência de obra:s d·e infra-estrutur-a - tudo
isso foi-se acumulando ao longo do.s anos, fazendo com que a balança
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situação de desequilíbrio, os mora:dores do Lago Sul terão duas pontes
para facilitar seu acesso, ·enquanto a Península Norte ficará completamente isolada do coração, d'O centro da cidade.
7. Creio ter chegado a hora, Senhor Governador, d·e uma: atenção mais
completa para o setor norte de Brasília - superquadras, quadras e
península - porque lá ainda há condições de planej ::tr e rea'izar com
eficiência: um modo digno d·e viver em comunidade. E a prioridade real
está na construçã-o de uma ponte ligando a Península a·O Setor de Clubes,
fazendo a união entre uma quadra intermediária, um ponto central da
Península, com a Asa Norte.
8. Esta ponte .seria o traba:lho fundamental de ·expansão da Capital
para setores até então abandonados - sua construção seria o incentivo
para milhares de bra:si!iense.s abrirem nova frente de construções e de
habitação, desc·onge.stionando .setores hoje sa:turad·os, regulando o mercado imoblliári.o alucinado pela especu·acão qu·e independe da vontade
e de pressões da ofe.rta e procura.
·
Esta a sugestã·o que faço a Vos.sa Excelência:, retribuindo com a boa
vontade de legislad·or e brasiliense o .entusiasmo patriótico que empolgOU·,
com a nova administração, o Governo do Distrito Federal. Conte Vossa
Excelência com o apoio e a colabora:ção nossa e a minha pessoal sempre
que estiver em questão a cidade-.sínte!e do novo Brasil: Brasília, a capital
de todos os brasi1eiros.
Atenciosamente, Senador Adalberto Sena, 2.0 -Vice-Presidente."
Era: o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PR·E:SID-ENTE (Antônio Carlos) nador iLourival Baptista.
·

•

•

Conced·o a palavra ao nobre Se-

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presid·ente. Srs. Senadores, correspondendo a ho·nroso convite que me !·ora feito pelo Ministro Arnaldo Prieto, tive
a satisfação de acompanhá-lo à capita:l do meu Estado, de onde se dirigiu aos
trabalhadores de todo o Brasil, no dia que lhes é universalmente dedicado.
Já manifestei, desta tribuna, meu reg·ozijo pela escolha de Aracaju pa:ra
que o iluistre Ministro do Trabalho falasse aos trabalhadores, no último dia 1.0
Na mesma ocasião, afirmei que Sua: Excelência teria. por p~rte do ordeiro e
trabalhador povo sergipano, recepção ca'orosa, à altura de seu histórico gesto,
ao escolher Sergipe para ponto alto das comemorações do Dia do Traba:lho.
E assim foi.
Apesar da chuva, cerca de trinta mil pessoas se reuniram no Estádio Lcurival
Baptista, dando va-zão ao s·eu entusiasmo e patriotismo. Discursando na oca:sião,
o Ministro Arnaldo Prieto, em nome do Governo Geisel. declarou des·ejar maior
participação das entidades de trabalhadores, no estabelecimento de um diálogo
construtivo e que há, se bem conduzid·o de ambas as partes, de ser positivo pa:ra
a execução da política social a que se dispõe o governo do eminente Pr·esid·ente
Ernesto Geisel.
Num ambiente de extrema cordialidade e muita alegria. tiv·emos, no Estádio,
uma demonstração de acrobacia aérea, realizada pela Esquadrilha da Fumaça,
saLtos de pára-quedistas da Brigada A·erotransportada do Exército e um excelente
show artístico.
Mais tard·e, no Iate Clube de Sergipe, foi o.ferecido um almoço ao Ministro
Prieto pelas entidades pa·tronais e do.s trabalhadores, durante a qual o Governador Paulo Barreto· de Menezes proferiu brilhante discurso, expressando seus
ag-radecimentos pelo brilho d"as comemorações.

lls solenidades de 1.0 de maio foram iniciadas com uma missa solene, na
Catedral Metropolitana de Aracaju, celebrada pelo Excelentíssimo Senllor Arcebispo Dom Luciano José Cabra: Duarte e oito sac·erdotes.
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108Durante a prédica, Dom Luciano enalteceu o significado da data para os
trabalhadores que lotavam o principal templo da capital sergipana.
Em Aracaju, o Ministro do Trabalho ouviu, ainda, reh·indicações de representações de tra;balhadores d•e Sergipe, Bahia e Pernambuco. Do Estado da
Bahia. mais de 500 trabalhad·ores se deslocaram para Araca;ju, a fim de ali participarem das solenidades a que esteve presente o Ministro Arnaldo Prieto, que
pr.esidiu. também, a inauguração do Centro de Formação Profissional, PrOfessor
Carlos Alberto Sampaio, grande o·bra ali realizada pe~o SESC-SiENAiC e para
cuja eifetivação é de se ressaltar o empenho e o interesse do Senhor José Ramos
de Mo~ais, presidente da Federação do Comércio d'e Sergipe e o ap·oio a ela
dado pelo prezado colega: Senador Ge.ssé Freire, presidente da Federação Nacional do Comércio. O nome dado a esse Centr·o de Formação Profissional constituiu merecida homenagem a um grande educador, que muito contribuiu para
a implantação do ensino profissional no meu Estado e que tive a honra: de
ter como Secretário da Educação, quando à frente do governo se11gipano.
Sr. Presid·ente, f·eito este rápido registro do ocorrido em Aracaju a 1.0 de
maio, requeiro, nos termos regimentais, sejam incorpo·rados como parte integrante desta minha: fala os discursos proferidos em Aracaju pelo Ministro Arnaldo
Prieto ·e pelo Gov>ernador Paulo Barr·eto de Menezes, ambos de real importância
e que devem constar de nossos Anais. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA, EM
SEU DISCURSO:
:íiNTEGIR.A DO DISCURSO FEITO PELO MINISTRO AR;NALIDO
PRIETO. NO ESTADIO LOURIVAL BAPTISTA, ANUNCIANDO AS
NOVAS BASES DO SAiLAiRIO MíNIMO, AS lO HORAS DO DIA 1.0 DE
MAIO:
"A nossa presença em Aracaju, nesse Dia Universal do Trabalho. tem o
sentido de uma dupla homenagem: compar.ece, oficialmente, o Ministro
do Trabalho, a uma das festividades que neste 1.0 de maio se realizam
em todo o País, trazendo, por intermédio do valoroso tv!llbalhador sergipano, sua saudação a todos os trabalhadores brasileiros.
No coração da Pátria não há pendores ou preferências: todos os seus
filhos são igualmente importantes. Não existe distinção entre trabalhad·O·res onde quer que eles estejam, no Norte ou no Sul, no pequeno ou
no grande Estado, no desenvolvido centro· econômico, político e soé!al ou
no recanto anônimo de uma: fronteira indevassada. É pelo traba:l•ho que
os homens se igualam em sua dignidade.
Nossa presença nesta cidade é uma afirmação de fé em todo trabalhador brasileiro. Escolhemos esta terra. Sergipe, para levar nossa homenagem aos homens e mulheres que, diuturnamente, no interior ou nas
metrópoles, nos extremos mais remotos d·esta grande Pátria, do Rio
Grande do Sul ao Amazonas, ajudam a construção do Brasil.
Vamos no trabalho mais do que um esforço físico ou mental que assegure
a sobr·evivência da famíl!a brasileira. Nele vemos a realização de um
mandamento do Criador, que nos fez sócio de sua obra, entregando-nos
a tarefa de aperfeiçoamento doo mundo em que vivemos. Deu-nos, o Criador de todas as coisas. os instrumentos necessários à complementação
de sua própria criação. Gabe-nos, assim, utillza:r os imensos recursos
naturais de que dispomos, mob!'izar nossos inesgotáveL~ recursos humanos, para construirmos a grandeza deste Pais atrayés doe uma socied'a:de
desenvolvida, justa e humana.
Sentimos, em todos os contatos que mantivemo,s com os trabalhadores
brasileiros. o desejo de colabora·r para o desenvolvimento da Pátria
comum, atitude que merece o preço do Governo, atento ao sadio anseio
de progressD que se expande por todos os recantos do País. Na saudação
e no agradecimento no trabalhador sergip::mo, saudamos e agradecemos
o esforço construtivo de todos os trabalhad·ores brasileiros.
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- 109 Nossa Constituição é clara quando consid·era o trabalho como um dev·er
social e, ainda, quando garante e protege o livre exercício de atlvidades
profissionais em benefício c}a comunidade.
Queremos uma Nação rica ,e poderosa, mas essa riqueza e esse poder só
tem sentido quando seu objethivo é a felicidade e o bem-estar de todos
os homens que nela vivem.
Recebemos das gerações passadas um legado que haveremos de a;umentar
pe!o nosso traba}ho, transferindo à.s gerações futuras possibilidades
maiores de realização e bem-estar.
Vimos a Se·rgipe para diz·er ao trabalhac}or da nossa confiança num
futuro melhor.
Muito já fez a Revolução de Março pelo povo brasileiro. Muito, ainda,
entretanto, resta por fazer. Vivemos um processo dinâmico de desenvol>1mento, com profundas transformações económicas e sociais. O Governo
estará sempre atento às aspirações legítimas dos trabalha;dores, buscando
por todos os meios a seu alcance, o l!lumento da riqueza nacional e sua
justa e gradativa distribuição. o d1esenvolvimento harmónico é sinónimo
c}a paz social.
Uma palavra especial à mulher sergipana. N{)s 1ares e nas fá:bricas, no
campo e na cidade, ao lado do esposo e dos filhos, emp.reende um esforço
incontido no sentido de sua promoção. Deseja e tem o direito de participar da construção do mundo. A ela a: nossa homenagem e a nossa
admiração neste Dia do Trabalhador.
Nesta; fes.ta de 1.0 de maio queremos, finalmente, ao darmos as mãos ao
trabalhador sergípa:no, diz·er que desejamos estar na linha de frente dos
tra;ba:J.hadores brasileiros na construção de um futuro melhor para nossa
grande Pátria.
Com fé cristã esperamos que os operários e os empregados do· País,
unidos pelo trabalho fecundo de cada: dia, neste ambiente de segurança
e estabilidade politica, prossigam nessa caminhada, sem esmorecimento,
em busaea da justiça social que há de ser sempre o alicerc·e sólido do
desenvolvimento e da grand·eza de nosso querido Brasil."
DISCURSO PROFERIIDO PELO GOVEJR.NAiDOR PAULO BARml'O
DE MENEZES, NO MJMOÇO OFERJECIDO NO IATE QLUBE DE ARACAJU, PELAS ENTIDADES PA'I1RONAIS E DOS 'IIRABAILHADORIES, NO
DIA 1.0 DE MAIO, AO MINISTRO M!JNALDO PIRIETO.

''Com harmonia social, pelo entendimento e paz, comemoramos a data do
Trabalho. Todos os que se irmanaram pelo mesmo esforço de construir se dão
as mãos e, solidários, demonstram que, no Brasil de ho}e, se corporifica uma
nova consciência social, onde a responsabilidade de todos e de cada um se
manifesta coe1.1en·te com os objetivos mais amplos na nacionalidade do bem
comum.
Comemorado como um dia de exaltação ao Trabalho, 1.0 de Maio, no Brasil,

é hoje, felizmente, uma data na qual não mais se encontram motivos para a
propagação do ódio, para o estímulo à violência, para a pregação insana do

acirramento das lutas de classe. Agora, o senso do dever, a busca constante
de formas mais aperfeiçoadas de convivência social, de relações de produção
que se assegurem a justa remuneração do capital, sem que a sofreguidão do
lucro possa minimizar os obj etivos do bem-estar comum, são caracterlsticas
fundamentais do que se conveneionou chamar Modelo Brasl1eiro de Desenvolvimento. Em um mundo, que se transforma, no qual mais do que nunca a criatividade política e técnica é reclamada para uma constante reelaboração e atua~
l!zação de conee!tos, de sistemas e de procedimentos, os malsinados antagonistas
que separavam as integrantes do processo de produção, devem ser definitivamente desfeitos, não através de fórmulas simplistas, que podem garantir uma
Ilusória estabilidade, mas por meio de uma ação conseqüente, como a que, ini-
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- llOciada depois d·e março de 1964, V·em construindo um complexo equipamento
social, apto a promover, dentro dos atuals níveis de desenvolvlme11to, uma gradativa e contínua redistribuição de riquezas. Quis o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General Ernesto Gelsel, que as festividades do Dia do
Tr!libalho tlv·essem como c·entro o nos·so Est.ado •e, para aqui, velo o eminente
Ministro Arnaldo Prleto, cuja presença, bem como a dos ilustres membros da
sua comitiva, é para nós sumamente honrosa. A escolha de Sergipe significa
não só uma homenagem ao Estado que tenho a honra de governar, mas, sobr·etudo, uma deferência ao Nordeste. Nesse gesto, vemos não somente o sentido
d·e uma simples escolha, mas a significação maior que expressa definições, que
traduz mesmo a confirmação de que a valorização desta sofrida região brasileira
se concretiza como o fulcro central das preocupações do governo que se inicia.
Na verdade, o Nordeste mudo~, as condições de hoj·e não mais podem ser co~
paradas as que subsistiam ha dez anos passados. Os governos da Revoluç8;_o,
promovendo o desdobramento linear de uma política voltada para a lntegraçao
nacional troux·eram um novo al•ento a regiões como esta, onde a d·esesperança
e o pessimismo nasciam gerados por uma estrutura social Iníqua e d·esumana.
Mas ainda existe muito o que fazer. Ainda permanecem v·estígios bastante ~vl
d·entes de um sistema que busca disfarçada ·e desesperadamente resistir aos 1mpactos da mudança à.s transformações políticas que vieram abrir novas perspectivas ao Brasil porque sonhamos. Um pequeno setor de privilegiados, bafejados
pela sorte de manipular os instrumentos de domínio, que circunstâncias especiais lhes colocavam nas mãos, podia efetuar as manobras que, dentro de um
sistema eleitoral inautêntico, lhes possibilitavam uma formal sagração do Poder,
que era ostentado como se fosse prerrogativa exclusiva de grupos que confundiam
o bem público com a vaidade, a pr·epotêncla nascida dos seus desígnios exclusivlsta. A R·evolução mudando procedimentos, impondo mesmo novas formas de
acão política, tornou exeqüível a r·ealização dos ideais de autênticos líderes
pÓlítlcos no Nordeste, nordestinos que, sintonizados com a realldade e as características do seu tempo, empre·enderam sempre uma luta desigual .em prol da
renovação e do desenvolvimento, tornados possíveis hoje somente através da
eliminação de resistências, que algumas vezes procuram manif·estar-se até mesmo
à sombra das adesões precipitadas ou das repetidas confissões de fé revolucionária, ditas com a !nconseqüência das palavras que não definem procedimento.
Senhor Ministro Arnaldo Prieto:
Vossa Excelência, como politico sensível, como uma das grand·es expressões
da vida parlamentar braslleira, como homem que se credenciou para o ·exercício
do alto cargo de Ministro do Trabalho, formando uma liderança incontestável
d·entro dos embates quase_ sempre ~cirrados da política gaúcha, bem pode, fazendo as devidas adaptaçoes a conJunturas distintas, imaginar as dificuldades
que se antepõem a quem, no Nordeste, tenha assumido o compromisso de participar das mudanças exigidas pelo processo mod·ernizador que a Revolução iniciou em nosso Pais.
·
Em Serg·ipe,. assumimos este compromisso e, sem hostilizar, sem perseguir,
mas, pelo contrario, tendo s·empre o des•ejo de ampliar o diálogo, de ouvir a
todas as correntes, de fazer com que todo~ também participem, temos conseguido
resultados que reputamos sumament·e validos. A valorização do trabalho tem
sido, em cons·eqüência da. posição que assumimos, uma preponderante meta da
nossa administração. Em um Estado pobre onde as oportunidades de emprego
eram escassas, forçando a um contínuo êxodo rumo aos núcLeos urbanos do
Oentro-Sul, mister se tornou que fosse ttaçada uma política capaz de a curto
·e a médio prazos, proporcionar ocupação para todos. Fazendo uma seleção de
opções e de prioridades, encontramos, nos planos habitacional, rodoviário, cooperativista e na Industrialização, os grandes fator.es de absorção da mão-de-obra.
o mercado de trabalho foi consideravelmente ampliado, Inclusive no campo, onde
a implantação de um sistema de cooperativas agrícolas, abrangendo quase todas
as regiões do Estado, proporcionou uma elevação dos padrões de vida a todos os
cooperados, enquanto que as novas Indústrias que se Instalam no Estado abrem
perspectivas para a utilização cada vez maior do contingente operário. Não conseguimos fazer mllagTes, contudo, no campo do possível, com o apoio constante
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- lllque recebemos do eminente ex-Presidente da República General Emílio Garastazu
Médici, •e com apoio que nos está sendo prestado pelo eminente Pl'esidente
Ernesto Gelsel, além do que anteriormente já havia sido concr.etizado em Sergipe
pelos Governos da Revolução, acvedit.amos estar dando a nossa parcela na continuidade de uma ação, cujo objet!vo único é ·O desenvolvimento de Sergipe,
Mani~estando minha ·especial e .profunda gratidão pela d·eferência da realização,
em Sergipe, do Dia 1,0 de !Mala, neste mom~nto .em que o Estado se encontra
coeso, numa união ·eXpl'essiva gov·erno, empresários ·e trabalhadores, eu quero,
tl'ansmitindo os agradecimentos do povo s•erg!pano ao Exc•elentíssimo Senhor
Ministro do Trabalho, Deputado Arnaldo Pri>eto, estendê-l•os também aos componentes da sua ilustre comitiva, aos s·e·nhores parlamentaves ·e a todos que nos
honraram com a presença, ou que contribui:ram para o êxito da·s comemorações
a que assist,lmos ao tempo em que rogo ao ilustr.e Ministro, lev·e ao Excel-entíssimo Senho·r Prestd·ente Ernesto Geis•el .a manif•estação do carinho e do apl.'eço de
todos os sergipanos que, reconhecendo suas elevadas qualidades de Estadista,
confiam em seu governo, do qual resultarão, estamos certos, os maiores benefícios para nossa Pátria.
O SR PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Flávio Br!tto.
O SR. FLAVIO BRITTO - Sr. Pl'esid.ente, Srs. Senador.es, volto a esta Tribuna, mais uma vez, pa,ra posicionar a classe empresarial ·rural brasileira diante
da conjuntura nacional, que nos últimos dias v•em sendo posta em evidênc.la
face às colocações da exposição de ma.tivos conjunta, subscrita pelos ilustres
Ministros Mário Henrique Simonsen, da Fazenda, ·e João Paulo dos Reis Velloso,
então do Planejamento e Coordenação G•eral.
Em nossa vida pública, Senhor President·e, fomos distinguidos com o honroso
mandato de Senador, que nos conferiu o povo do Amazonas. Essa distinção,
também, abrangeu o homem de empr·esa, que tira da terra o seu sustento e faz
da terra o sustento da Nação. É pela confiança desses últimos que alcançamos
a ·Pnevidência da Confed·eração Nacional da Agricultura, entidade superior de
assesso11amento do Governo federal, para assuntos ligados à problemática da
agropecuária.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dizíamos que a exposição conjunta dos
Ministérios mais importantes do setor econõmico-financeiro do Governo enfoca
a agricultura e também, como um todo, os principais aspectos da economia
nacional, identificando, ponto por ponto, as razões de um provável estrangulamento e as rotas indispensáveis para deles nos desviarmos.
Os doutos ministros s.e houveram tão bem que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República baixou normas e instruções, fazendo do espírito da exposição conjunta um roteiro de intençõ·es do Governo para comandar o processo
económico do Pais.
·
Nem mais cedo, nem mais tarde que o n·ecessário. Veio na hora certa, no
momento em que a curva de inflexão dos preços ganhava alturas imprevisíveis,
sustentando-se o processo de alta, dentro de premissa-s que ninguém poderia
sequer Imaginar, sobretudo as decorrentes da subida de cotação dos preços internacionais dos combustíveis e lubrificantes.
Reagindo a um proc.esso de contenção, oposto no final do exercício de 1973,
dentl'o de intenções definid·as do Governo do Presidente Médici, através do professor Antônio Delfim Netto, os preços ac·e!e11am-se fora dos 1\mites previstos
e o r-esultado foi a necessidade da r·evisão, dentro de uma conjuntura perfeitamente identificada pelos órgãos oficiais, nas suas tendências altistas, num processo totalmente controlado.
A seletividade do crédito, o remanejamento da expansão dos meios de pagamento mediant·e um orçamento monetário mais rígido, por mais crítico; uma
definição mais clara dos objetivos do Conselho Interministerial de Preços, uma
eficiência mais realista para as finalidades operacionais da SUNAB, e que nos
conforta e nos garante mais tranqi.i!lidade. Uma visão abrangente do probl-ema
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- 112da produção, tanto no setor. primário, quanto no de transformação e no de
esforço, que há um domínio da técnica, sem a
uma visada prática da vivência do universo
economlco brasileiro, sem o pragmatismo excessivo e obsessivo.
Entendemos mesmo, Senhor Presidente, Senhores Senadores, que o País deveria aplaudir, de pé, a notável contribuição conceituai que as determinações do
Excelentíssimo Senhor Pr·esldente Ernesto Geisel trouxeram para os problemas
normativos e técnicos da nossa vida econômica, além de uma inegável validade
na interpretação dos fenômenos da atualldade, sob o ponto de vista prático.
E o homem do campo, o empresário rural, o setor onde labuto e deitei raízes
há mais de 35 anos, tiveram da parte não só dos ilustres Ministros a que me
referi, mas igualmente do próprio Senhor Presidente Ernesto Gelsel, um chamamento para contribuir, uma margem para trabalhar, um horizonte para se
definir, que de há multo não tínhamos noticias, nem tomáramos conhecimento.
Uma visão correta e adequada, uma divisã,o de Tesponsabllidad•e sem frações de
dúvidas para quem quer que seja. Quem pode fazer e como fazer. Quem pode
determinar e quem fará as determinações. Quem será punido e quem punirá.
Definiu-se o Governo, dentro do seu campo de atendimento, tornando viva
e multo bem demarcada a linha que a fronteira com o campo das nec·essidades a
ser provido pelo cidadão prestante e pelas pessoas físicas, na multiplicidade dos
setores dos bens perecíveis, dos b-ens de consumo duráveís, dos bens de serviço
_ o capital e o trabalho - numa visada larga, de traços fortes.
A minha presença, pois, nesta Tribuna, é para fazer o registro desse fato
auspicioso no domínio conjuntural de nossa economia, onde a capacidade de
contribuir do setor primário, pelos seus agentes de produção legítimos, os empresários rurais, foi avaliada em conjunto, recebendo o roteiro a ser seguido, o
caminho a ser palmilhado para dar a contribuição que não pode faltar, proveniente do campo.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.n me permite um aparte?
O SR. FLAVIO BRITTO - Com muito prazer,
o Sr. José Lindoso - v. Ex.n, com a autoridade não só de Senador da República, mas na sua experiência de Presid·ente da Confederação Naci~nal d~
Agricultura, o órgão sindical superior que congrega os homens da produçao, es~a
a assinalar as perspectivas da ação do Governo Geisel no setor da produçao
agrícola, da produção rural, da produção do campo. Efetivamente, não podíamos
esperar que a Revolução, que se desdobra nestes dez anos como que através de
uma vara mágica, solucionass·e todos os problemas, de um só momento. O crescimento do setor industrial foi válido e extraordinário nestes últimos anos, e se
justifica pela concentração urbana e a necessidade de se realizar o pleno emprego na ál'ea ur.bana brasileira. A perspectiva traçada pelo Prlesidente Geisel,
através dos Ministros que coordenam o setor da produção e que V. Ex.a., com
tanta felicidade coloca ·em ·euforia, é oportunissima. \Nos Estados Unidos, o setor
agrícola é o que está tendo maior crescimento. No Brasil, com a racionalização,
baseando-se na pesquísa, no planejamento e no crédito, vamos ingressar, com
mais intensidade, no setor agrícola. Vamos acelerar, portanto, no Governo Geisel,
o setor agrícola, numa compensação perfeita das necessidades do consumo Interno e externo num mundo faminto de alimentos. v. Ex.n, ao ressaltar esses
aspectos, faz justiça e abre para a sua classe as perspectivas de trabalho, ao
Indo das perspectivas de responsabil!dade, num engajamento total, onde não
haverá apena;s euforia, porque toda mudança .e toda racionalização exigem do
homem sacrif1cios e novos comportamentos nn condução dos negócios. Será uma
afirmação positiva, como V. Ex.n está dizendo, num esforço de fazer 0 Brasil
crescer harmonicamente e de dar ao campo aqul!o que merece: justiça através
do crédito, da pesquisa, da racionalizaçoo e do ·pl'estiglo da classe rural, que sustentou este P:us e que merece, ·Cf·etivamente, crescer com o Brasil moderno que
estamos c-onstruindo.
O Sr. Fernando Corrêa - Permite V. Ex.n um aparte?
O SR. FLAVIO BRITTO - Com muito prazer.
servlç~s, verificando-se, sem muito
prev~Iencla do tecnocrata, existe

---------·-------- 113O Sr. Fernando Corrêa - V. Ex." fala com a autoridade de Presidente da
confederação Nacional da Agricultura. Quero falar como humilde pecuarista e
Jaborista em Mato Grosso. Realm.ente, desde o Governo do Presidente Méd!ci se
vem cuidando da melhoria do homem do campo. Mas, agora, com o Governo
Geisel, parece-me que e.sse objetivo está tendo especial ênfase, porquanto no
Governo passado quase nada pôde ser feito. O Governo Médici fez coiSas extraordinárias lá no meu longínquo Mato Grosso, dotando-o de estradas asfaltadas,
me1horando o financiamento através do Banco do Brasil. Mas ainda há muito a
realizar. Quero, justificar o que digo, afirmar que este ano foi mau para a pecuária e a lavoura, mercê das chuvas enorme..l que caíram no meu Estado. Nunca
a Bacia do Rio Paraguai - a espinha dorsal do pantanal mato-grossense -, que
tem cerca de 12 milhões de cabeças de gado, encheu tanto. Calculamos que perderemos, em todo o Estado, cerca de 1 milhão de cabeças de gado, entre vacas,
bois e bezerros, que não po<lem pastar e estão morrendo afogados. É preciSo que
'o· Governo atente bem para este ·fato, levando a ajuda nece:sária, a fim de
não tirar o estimulo daqueles homens que trabalham sem conforto naquelas
longínquas paragens. Louvo o esforço, a inteligência e a capacidade de trabalho
·do meu colega Flávio Britto, que aqui sempr.e se tem ocupado deste assunto, que
.tanto interessa à classe tão bem representada por S. Ex." na Confederação Nacional da Agricultura.
O SR. FLAVIO BRITTO - Quero agradecer ao ilustre colega, o meu prezado
amigo e companheiro de bancada, Senador J·osé Lindo.:o, que ainda há poucos
minutos defendia, perantle• a Liderança da honrada Oposição, o desenvolvimento
em todos os setores, principalmente no de alimentação e assistência social, ao
qual o Governo Médici imprimiu e o atual Governo Geisel continua imprimindo
confiança em todos os homens que produzem na agropecuária brasileira. Igualmente agradeço ao meu ilustre colega - companheiro de profissão também,
criador como eu - Senador F-ernando Corrêa, dizendo que, quando me refiro
a essas medidas do Ministro Mário Henrique Simosen e do Ministro João Paulo
dos Reis Velloso, é para ressaltar-lhes a coragem com que, ness·es meses difíceis,
dos fenômenos das enchentes naqueles Estados, enfrentando a própria popularidade, concederam, comandados pelo Pr·esidente GeiSel, aumento, o valor real
do preço, aos homens que produzem coragem essa, muitas vezes, não compreendida pela honrada Oposição. Não fosse a coragem do Senhor Presidente da República em dar a verdade ao preço da carne, em dar a verdade ao preço do leite
e a todos os outros produtos que são alimentos básicos para os brasileiros, a situação seria muito pior.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, são imensas as responsab!l!dades do Setor
Primário para produzir o necessário para a subsistência alimentar de mais de
cem milhões de pessoas. Esse é o grande trabalho que a nós homens que respondemos pelos frutos da terra, Incumbe realizar sem tergiversações ou falsas
posições, desde que à mesa de cada um pode faltar o supérfluo, porém nunca o
essencial. Esse essencial que renova energia, repõe em estado de normalidade o
organismo humano, pesa sobre nossas responsabilidades e delas temos nos deslncumbido a contendo, marchando, entusiasmados com as perspectivas que nos
acena o Governo eLe ·esperar um cl'\esclmento de mais de 6% no Pm pal'lll gar::mtlr os compromissos de nosso mercado Interno e das nossas pautas de exportação.
Por isso acreditamos e deferimos um crédito sem limites de confiança ao Governo do General Ernesto Geisel ao3 seus Ministros, configurada que foi a sua
abordagem em relação à agricultura.
O Sr. Antônio Fernandes - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. FLAVIO BRITTO - Com todo prazer.
o Sr. Antônio Fernandes - O nobr·e colega, com a autoridade máxima que
tem relativamente à economia dos campos. define as diretrizes básicas para que,
'em ·nossa agropecuária as ·áreas dos campos onde existe grande aglomerado
bovino t·enham prioridade absoluta de transporte, de assl3têncla técnica e saneamento bá:slco. Para os campos pecuári·os. é oportuno lembrar que o Ministério "dú .Agricultura dedicará especial atenção, fortalecendo os projetas de de-
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-114senvolvimento e estimulando o seu progresso, conforme se verifica através dos
pronunciamentos e med!da3 ·tomadas pelo Ministro Paulinelli. E aproveito a
oportunidade para congratular-me com o pronunciamento de V. Ex.a. em favor
da nossa economia agropecuária, dando-lhe inteira so!ldariedade e apoio.
O SR. FLAVIO BRITTO - Agradeço ao colega Antônio Fernandes e quero
reafirmar a pre-ocupação desse jovem técnico titular do Ministério da Agricultura.
Nos três últimos dias, ou seja, neste fim de semana, percorreu com entusiasmo
a grand-e Feira de Uberaba, de Barretes e ainda foi assistir, no Município de
São Pau:.o, à Fe.3ta da Soja.
· A sua presença, a sua palavra de fiador do grande Presidente Geisel fez com
que confiássemos e continuássemos a produzir, cada vez mais, para o bem deste
Pais.
O Sr. Antônio Fernandes - São noticias alvlssareiras que V. Ex.a transmite
a todos nós.
O SR. FLAVIO BRITTO - Quero também dizer ao· companhe!ro que esse
jovem Ministro da Fazenda c·om quem hoje tive, praticamente uma hora de
audiência, me garantiu estar tomando pr-ovidências para que aos setores da Pecuária e da Agricultura não faltem os necessários financiamentos para o primeiro
e segundo estágios
Vou concluir, Sr. Presidente: esse o registro que julgamos de noJso dever
inscrever nos Anais do Senado e que tem a s-olidariedade da classe rural e o
aplauso geral do País, que multo espera de nós, homens do campo e de nós depende para sustentar-se.
ESJe aplauso oferec-emos sem nenhuma subalternidade às autoridades que
tã.o bem lnt·erpretam neste instante um momento de graves responsabilidades,
mas, Igualmente, uma tomada de posição que há de nos levar a destinos certos,
pelos melhores caminhos, ao engrandecimento deste País. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Não há mais oradore3 inscritos.
Se nenhum outro Sr. Senador quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a
Sessão. (Pausa.)
Lembro aos Srs. Senador.es que o Congresso Nacional está convocado para
uma sessão a realizar-se hoje, às 19 horas, para apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n.o 33/74.
Nada mais havendo que tratar, de3igno para a Sessão ordinária de amanhã,
a seguinte
·

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 7, de
1974 (n. 0 1.095-B/72, na casa de origem), que altera a redação do item
III do art. 6.0 da Lei n.o 5. 081, de 24 de agosto de 1966, que "Regula
o exercício da Odontologia", tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 68, de 1974
- da Comissão de Saúde.

-2Discmsão, em turno único, do Par.ecer n.0 119, de 1974, da comissão de Assuntos Regionais, sobre o Aviso n.o 004/74, do Mini.3tro do Interior, que encaminha, ao Senado Federal, os Relatórios Preliminares de Des·envolvimento Integrado, relativ-os aos Municípios de Angico, São Bento do Norte e São José
do Campestre, no Rio Grande do Norte, e Cuité, na Paraíba, e o Plano de Ação
Imediata de Barbacena, elaborados pelo Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU).
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas,)
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56.a Sessão da Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
Em 7 de maio de 1974
PRESID2NCIA DOS SRS. ANTôNIO CARLOS E ADALBE·RTO SENA

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Ada}berto Sena - Geraldo Ms·squita -Flávio Br;\tto- José Lindoso
- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco- Alexandre
Costa -'- C'lodomir Milet - José Sarney - Fausto Castelo-Branco Helvídio Nunes - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Ruy
Carneiro - Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg
- Eurlco Rezend·e - Amaral Peixoto - Danton Jobim - Nelson Carneiro
-Gustavo Capanema- Magalhães Pinto- Franco Montoro -Benedito
F1em~ira - Emival Caiado- Osires Tei~eira- Fernando Corrêa- Italivio
Coelho - Accioly Filho - Mattos Leão - Octávio Cesário - Antônio
Carlos - Lenoir Vargas - Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessão.
o Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFíCIO
DO SR. 1.0 -SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Enviando à revisão do Senado, autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO D•E DEC•RETO LEGISLATIVO
N.o 7, de 1974
(N. 0 142-B/74, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo Comercial firmado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Conselho da Comunidade Econômica
Européia, em Bruxelas, a 19 de dezembro de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica aprovado o texto do Acordo Comercial firmado entre o
Governada República Federativa do Brasil e o Conselho da Comunidade Econô.mica Européia, em Bruxelas, a 19 de dezembro de 1973.
Art. 2. 0 - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
MENSA\GEM
N.o 82, DE 1974
Excelentíssimos Senhores Membros do congresso Nacional:
Em .conformidade com o dispos·to no art. 44, item I, da Constituição F1ederal,
tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acom-
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- 116panhado de Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado das Relações
Exterio1·es, o texto do Ac·::>rdo Comercial firmado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Conselho da Comunidade Económica Européia, em
Bruxelas, a 19 de dezembro de 1973.
Brasília, 11 de março de 1974. - Emílio G. Médici.
EXPOSIÇA:O DE MOT:WOS DPC/DE-I/DAI/076/811 (070) (B46), DE 5 DE MARÇO
DE 1974, DO MINISTÉRIO DAS REILAÇõES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército
Emílio Garrastazu Médici,
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honTa d·e subeter à alta consideração de Vossa Excelência, em anexo,
o texto do acordo comerical não preferencial entre o Brasil e a Comunidade
Económica Européia (CEE), assinado em Bruxelas a 19 de dezembro de 1973.
2. Conforme é do conhecimento de Vossa Excelência o ·acordo em apreço é
·resultado de longas e difíceis negociações entre o Brasil e a Comunidade, que
se estenderam de novembro de 1971 a dezembro de 1973.
3. Já em 1970 tinham-se iniciado estudos sobre a possibilidade de celebração
do acordo, por razões de ordem politica e económica. No primeiro caso, porque
a importância política da CEE se acentuava; no segundo, tinha-se em mente um
amplo acordo que assegurasse a participação e o crescimento das exportações
brasileiras no mercado comunitário, tendo inclusive em vista a probabilidade de
adesão do Reino Unido à CEE, com o conseqüente alinhamento da tarifa a!fandegár:a britânica, geralmente mais baixa, à Tarifa Externa Comum e o eventual
acesso preferencial ao mercado comunitário ampliado <Le vários Estados membros
da Comunidade Britânica de Nações.
4. Para elaborar a posição brasileira foi constituído um grupo interministerial,
coordenado pelo Itamarati. A proposta à. C'omunidade foi apresentada a 18 de
maio de 1971 e nela se enfatizava a importância das relações comerciais entre
o Brasil e a Comunidade pelas seguintes razões:
a) desde 1968 o Brasil é o principal fornecedor e comprador latino-america:no da Comunidade;
b) desde 1969 a OEE. é o principal mercado para as exportações brasileiras;
c) o intercâmbio comerchl já ultrapassava amplamente 1 bilhão de dólares
(com a CEE ampliada para 9 paises, atingiu 2,8 bilhões de dólares em 1972).
5. Poucos dias depois, o Ministro João Paulo dos Reis Velloso visitou Bruxelas e
entrevistou-se com o então Presidente da Comissão da Comunidade, Franco Malfatti, tendo enfatizado na ocasião a importância que o Brasil atribula à rápida
conclusão do acordo com a CEE.
6. Depois de conversações exploratórias, de novembro de 1971 a março de 1972,
foram realizadas negociações em duas fas·es, de março a junho e de novembro a
dezembro de 1973. A delegação brasileira foi integrada por representantes do
Itamal'ati, Ministério da Fazenda, Indústria .e do COmércio, Tl'ansporte, PlanejarnJento e ·Coord·enação Geral e Carteira de Comércio Exterior do Banco do
Brasil, nos termos das Expos\çôes de Motivos DPC/079, de 9 de março e DPC/102,
de 19 de março de 1973. A delegação comunLtária- consistia em funcionários da.
Comissão da CEE.
7. Na primeira fase decidiu-se circunscrever.os debates a dois produtos de interesse mas imediato do Brasil: café solúvel e manteiga de cacau, cujas tarifas
seriam aumentadas pela adesão do Reino Unido à CEE. Os problemas relativos a
outros produtos ficaram para ser apreciados pela Comissão Mista a ser criada
pelo Acordo.

_
____
- ---.......

- 1178. Ao final dessa fase e nos entendimentos informais realizados nos meses que
se seguiram, foram estabelecidas as bases que as duas partes consideraram aceitâveis para o acordo a respeito dos dois produtos: abertura de contingentes comunitârios autônomos a tar!f.a:s de 9% para café solúvel e 8% para manteiga de
cacau, a ser-em inseridos no esquema geral de preferências tarifârias que a Comunidade mantém para paises em desenvolvimento (SGP), contingentes esses que
teriam aumento anual de acordo com as necessidades comunitârias. Do Brasil s·eriam exigidas contrapartidas relativas às suas políticas de comercialização e de
preços, as quais seriam implementadas de modo a não causar perturbações no
mercado comunitârio e poderiam ser objeto de exame pela Comissão Mista.
9. Nessas condições, obteve o Brasil que as tarifas da Comunidade fossem reduzidas de metade no caso do café solúvel e de um terço n·:l caso da manteiga de
cacau, como compensação da elevação das tarifas do Reino Unido. O conjunto
desses medidas deverâ assegurar a manutenção das condições de acesso desses
nossos dois produtos aos mercados dos "Nove".
10. Do lado do Brasil não houve dificuldades em aceitar as bases mencionadas
no parâgrafo anterior. Do lado comunitârio, porém, o andamento do assunto foi
muito mais complexo, surgindo dificuldades por parte de alguns Estados membros da CEE. A França achava que as tarifas prop<Jstas eram muito baixas, não
garantindo proteção à produção dos associados africanos e queria uma melhor
definição dos compromissos do Brasil; a Holanda estabelecia como pré-requirito
para as concessões tarifârias a café solúvel e manteiga de cacau a eliminação das
tarifas sobre as respectivas matérias-primas (café verde e cacau em amêndoas);
o Reino Unido desejava, ao contrârio da França, tarifas mais baixas do que as
propostas pela Comissão e, tal como a Holanda, desejava também a eliminacão
das tarifas sobre as matérias-primas.
11. Ao longo. de todo o período das negociações, o Itamarati desenvolveu intensas gestões diplomâticas em cobertura à ação dos negociadores brasileiros, dentre
as quais caberia mencionar: a convocação pelo Ministro de Estado das Relações
Exteriores de todos os Embaixadores de países membros da CEE no Brasil; a visita empreendida pelo Secretârio-Geral das Relações Exteriores à Europa, quando foi portador de cartas pessoais do Ministro de Estado a seus colegas dos paísesmembros da Europa dos "Seis", e, finalmente, na etapa decisiva das negociações,
convocação dos Embaixadores dos "Nove" pelo Secretârio-Geral das Relações Exteriores, combinada com a entrega simultânea, nas capitais européias, pelos embaixadores brasileiros de Notas vazadas em termos muito firmes, demonstrando
que o Brasil não estaria disposto a adiar, par.a além do· final d•e 1~73, a conclusão
das negociações e a assinatura do Acordo e consideraria a aplicação de medidas
retal!atórias. Tais medidas chegaram a ser objeto de entendimento preliminar
com o Senhor Ministro da Fazenda.
12. Essas gestões surtiram ·efeito, tendo os três •Países r.ecalc!tra.ntes a:bando"
nado suas obj·eções, o que permitiu ao Cons-elho de Ministros da CiEE aprovar,
por unanimidade, o mandato de di:retrize•s complementares d•e negociações em
sua sessã!o de 5/6 de dezembro de 1973.
13. A segunda fase das negociações foi curta, tendo dul'ado de 4 a 6 d•e dezembro de 1973. É bem verdade que a Comissão e a Delosgação brasileira jâ se haviam
reunido informalmente de 19 ·a 25 de novembro, tendo acertado a maioria dos
pontos secundârios do acordo, o que permitiu ultimâ-la formalmente nos três
dias finais, quando foram estabelecidos os textos definitivos. Esses textos foram
rubricados a 12 de dezembro. Integraram nossa d·elegação nessa segunda fase,
além dos representantes do Itamarati, os Senhores Akihiro Ikeda, do Conselho
de Politica Adua.neira, Carlos Alberto d·e Andrad·e P,\nto, Pvesidente do Instituto
Brasileiro do Café, Comandandte Jorge Almir de Parga Nina, da Superintendência
Nacional de Marinha Mercante, e Victor Gradin, Presidente da Comissão do Comércio de Cacau da Bahia.
14. !Em ·nome. do Brasil, ~lrmou o .acordo o Embaixador Antônio Corrêa do Lago,
Chefe da Missão do Brasil junto às Comunidades Européias, em Bruxelas; em
nome da Comunidade, o Embaixador dinamarquês Niels Ersboll, atual Presid·ente
e
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- 118do Comitê d·e Representantes Perman·entes do Estados-Membros da CEE, e o senhor Wolfang Ernst, da Direção Geral das Relações Exteriores. da Comissão da
Comunidade.
·
15. As características do Acordo são os seguintes: Acordo comercial não-preferenci·al, isto é, subordinado à aplicação da cláusula de nação mais favorecida
IGA.TT) pela qual o tratamento r·eciprocamente convencionado se estenderá a
terceiros países; as concessões feitas pela CEE ao Brasil se inserem, contudo, no
quadro do Sistema Social Geral de F'referênci·rus, o que vestringe a extensão dessas
preferências apenas aos países em desenvolvimento.
16. O acordo entrará em vigor no primeiro dia do mês seguinte à data em que
as duas partes se notificarem ter sido satisfeitas as ·exigências das respectivas
legislações nacionais. É concluído :r:or um período de três anos, apôs o qual será
renovado anualmente, a não ser que alguma das partes o denuncie três meses
antes da data da expiração. Já em 1.0 de janeiro de 1974, entretanto, a CEE e
o Brasil puseram em vigor as disposições relativas a café solúvel e manteiga de
cacau previstas no seu artigo 5.
·
17. Suas principais disposições são as seguintes:
a) carfé ·solúvel e manteiga de cacau - abertura pela OEE de contingentes
anuais a tarefas reduzidas, inseridos em s·eu esquema de preferências generallzadas para países em desenvolvimento e suscetíveis de aumento anual, de acordo
com as necessidades e importações da comunidade, nas seguintes bases: cafê solúvel - 18.750 toneladas à tarifa de 9%, assim distribuídas: Reino Unido, 15.900
toneladas; BENELUX (Bélgica, Holanda e Luxemburgo em conjunto), 1.550 toneladas; Alemanha, 900 toneladas; França, 250 toneladas; Itália, 50 toneladas;
Dinamarca, 50 toneladas; Irlanda, 50 toneladas; manteiga de cacau - 21.600 toneladas à tarifa de 8%, assim distribuídas: Reino Unido, 8.400 toneladas; BENELUX, 12.150 toneladas; Alemanha, 800 toneladas; França, 100 toneladas; Itália, 50 toneladas; Dinamarca, 50 toneladas; Irlanda, 50 toneladas. Os totais dos
contingentes foram calculados a partir dos dados efetivos de importação dos Estados-Membros da CEE em proveniência dos países em desenvolvimento beneficiários da suspensão tarifária convencionada. As exportações que excederem
esses contingentes estarão sujeitas à Tarifa comum da CEE.
b) Carne bovina. A cooperação das duas partes nesse setor se traduzirá em
medidas destinadas a facilitar as exportações de carne bovina brasileira para a
Comunidade, idênticas às que figuram nos acordos que a Argentina e o Uruguai
firmaram com a CEE. Essas exportações, que ocorrerão na medida em que as disponibilidades do produto no Brasil e permitirem, serão f·eitas de maneira a evitar
perturbarções no mercado comunitário.
c) Comissão Mista. Com o objetivo de criar dispositivo apropriado para buscar
os meios de faciUtar a le:xípansão e o desenvolvimento harmonioso das relações
entre o Brasil e a Comunidade, foi criada uma Comissão Mista, integrada por representantes brasileiros ·e comunitários. Encarregada de velar pelo bom funcionamento do ac·ordo e d·e examinar todas as questões que poderão. surgir durante
sua vigência, a Com!ssão reunir-se-á normalmente uma vez por ano, mas reuniões extraordinárias poderão sei:' convocadas se as partes assim o entenderem.
Poderá a Comissão formular sugestões cabíveis para a realização dos objetivos do
acordo e criar subcomissões especializadas para assisti-la em suas tarefas.
d) Transportes maritimos. Esse foi o ponto mais controverso da última fase
das negociações. Apesar das insistências da CEE, o Brasil não fez concessão alguma que impllcasse i·nfração à sua política nacional de tra·nspo11te. A DeLegação brasileira concordou com a Delegação comunitária em procurar .soluções
mutuamente satisfatórias para os obstáculos ao comércio que possam resultar do
funcionamento dos transportes marítimos; verificadas dificuldades concretas,
estas serão apreciadas na primeira reunião da Comissão Mista.
e) Outros assuntos. Figuram igualmente ·em anexo ao acordo, do qual fazem
parte integrante. declarações do Brasil, da CEE, e de ambas as partes relativas
e outros assuntos, tais como a supressão progvessiva de restrições não tarifárias.
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- U9a inclusão do Brasil como beneficiário do sistema comunitário de preferências
generalizadas em matéria de têxteis de algodão os investimentos no Brasil originários dos Estados-Membros da CEE e o exame de modificações tarifárias em
bel)..efíclo das duas partes. Esses assuntos poderão ser mais amplamente tratados
nas reuniões da Comissão Mista ou das subcomlsões que esta porventura venha
a criar.
18. O acordo conta com a aprovação de todo os órgãos cujos representantes
participaram das negociações. Como foi antes assinalado, as disposições relativas
a café solúvel e manteiga de cacau já ·estão se.ndo aplic::tdas de maneira autónoma pela.s duas paTlles. A fim de que a totalidade dos dispositivos possa entrar
em vigor, torna-se necessária a adoção urgente, pelo Brasil, das m·edidas de ordem
interna que permitam a ratificação do acordo no mais breve prazo possível, já
que o mesmo, segundo a praxe comunitária, não pl'ecisa s'er ratiifcad•o pelos Estados-Membros da OEE. É do ·nos•so !especial interesse a imediata convocação da Comissão Mista, para tratar de problemas relativos a outros produtos da pauta de
exportação do Brasil pa•ra a Comunidade. Nessas condições, se Vossa Exc·elência
concordar com o exposto, junto igualmente mensagem ao congresso Nacional,
cuja prévia aprovação é necessária, nos termos do artigo 44, inciso I, da Constituição Federal, para que o mesmo possa examinar o acordo logo após o término
do recesso parlamentar.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente,
os protestos do meu mais profundo respeito. - Mário Gibson Barboza.
f As Comissões de Relações Exteriores e de Educação e Cultura.)

PARECER
PARECER

N.o 130, de 1974

Da Comissiül de Redação, apresentado redação final do Projeto de
Resolução n.0 15, de 1974.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.0 15, de
1974, que autoriza o Governo do Estado do Amazonas a realizar operação financeira externa no valor de US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-americanos) para atender compromissos com construção de rodovia.
Sala das Comissões, 7 de maio d·e 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente •Wilson Gonçalves, Relator - Danton Jobim.
ANEXiO AO PARECER
N.O 130, DE 1974
Redação final do Projeto de Resolução n. 0 15, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N. 0
, DE 1974
Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a realizar operação financeira externa no valor de USS 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares
norte-americanos) para atender compromissos com corustrução de rodovia.
o senado Federal resolve:
Art. 1.0 - É o Governo do Estado do Amazonas autorizado a real!zar, através
do Banco do Estado do Amazonas S/ A - BEA, como agente financeiro do Estado, empréstimo externo no valor equivalente a US$ 5,000,000,00 (cinco milhões
de dóla.rles norte-americano), de principal, com financiador estrangeiro a ser
Indicado, desd·e que aceito pelas autoridades monetárias do Governo Federal,
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---·--- -·------- r2opara pagamento de compromisso externo relacionado com a contrapartida est:ldu:ll na construção da rodovia BR-319/AM-060 (Manaus-Porto ·Velho), constante do Programa de Integração Nacional.
Art. 2.0 - A operação de empréstimo reallzar-se-á nos . moldes e termos.
aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais,
prazos, acréscimos e condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro de empréstimos da espécie, obtidos no exterior, obedecidas as demais exigências normais dos órgãos encarregados da política econômico-financeira do
Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n. 0 1.105, de 17 de
dezembro de 1973.
Art. 3.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Há, ainda, sobre a mesa, projeto de
l·ei que será lido pelo Sr. !.O-Secretário.
lll lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 38, de 1974
Altera o parágrafo único do art. 26 da Lei n. 0 3 . 807, de 26 de agosto
de 1960 - Lei da Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
A.rt. 1.0 - Fica revogado o parágrafo único, do art. 26 da Lei n. 0 3.807, de 26
de agosto de 1960, com a nova redação que lhe deu a Lei n. 0 5. 890, de 8 de junho
de 1973.
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua .publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
A revogação que ora s·e propõe tem por fim pôr as coisas em seus devidos
lugares. É que, como sabemos, a empresa e o trabalhador, por mais que se queira negar, têm Interesses bastante diferentes e, normalmente, conflitantes. Enquanto ·a ·empl'esa com sua atividade objetiva o lucro, e para isto promove uma
série de iniciativas, sempre buscando melhor produtividade e custos mai's baixos,
o trabalhador tem como preocupação maior melhorar suas condições de vida,
através de boa saúde e conquista das reivindicações mais necessárias no campo
da j ustlç.a social.
Ora, o direito sagrado que tem o trabalhador de se afastar da atividade para
tratamento de saúde está grandemente prejudicado, no caso de empregados de
emp11esas que tenham serviços médicos próprios ou em convênio, pois cremos
que ningl!ém será tão ingênuo a ponto de entender que esses empregados obterão licença para tratamento sem qualquer restrição. É lógico que essas empresas
que tiverem serviço médico próprio ou em convênios tentarão o quanto possível
impedir a concessão de licenças, obrigando o trabalhador a desempenhar suas
tarefas em condições precárias de saúde. É o que tem acontecido na prática.
O dispositivo é altamente benéfico, ·também, para o INPS, que ·tem seus gastos operacionais diminuídos, mas que com Isso transforma o dispositivo legal "sub
examem" num Instrumento de pressão c de prevalecimento contra o trabalhador.
A ·experiência ensina qu·e a incompreensão e a intolerância de certos empregadores os têm levado a não hesitavem na prática d·e ·rutos que caracte·rizam espoliação da pessoa humana. Veja-se, a propósito, por exemplo, a sonegação do
salário mínimo, a recusa de assinatura da carteira profissional, o não pagamento do repouso semanal remunerado e o não recolhimento das contribuições
previdenclárlas descontadas em folha, que significa, inclusive, apropriação indéblta. Quem não conhece alguns empregadores que cometem essas lnfrações?
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- 121Deixar, pois, ao arbítrio indireto do empr·egador (já que o médico é seu funcionário) o exame médico para concessão do auxílio-doença, a par de retirar da
pvevidência social obrigação que lhe pertence, implica criar desnecessária
complexidade na relação de ·emprego, vez que, ante a recusa do atestado médico,
terá sempre o empregado o direito de pleitear diretamente junto ao órgão de
previdência social (pois a lei não o impede), bem como postular perante a Justiça do Trabalho sua concessão, pois a 11ecusa, sendo ato •patronal, terá o empregador que arcar com todos os gravames de um dissídio individual, inclusive
perícia médica, acrescendo, desta forma, o número de reclamações trabalhistas,
prolongando no tempo a percepção do benefício, que é vital à sobrevivência do
trabalhador.
Com a ·revogação ora proposta, voltará o INPS a assumir a função que deve
ser somente sua, de verificar e atestar as condições de saúde de seus segurados.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1974. - Nelson Carneiro.
LEI N. 0 3.807, DE 26 DE AGOS'DO DE 1960
(Lei da Previdência Social)
•••
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Art. 26 - COnsidera-se licenciado pela ·empresa o segurado que estiver
perce·bendo auxílio-doença.
Parágrafo único - Sempre que ao segurado for garantido o direito à licença
remunerada pela empresa, ficará esta obrigada a pagar-lhe durante a percepção
do auxílio-doença a diferença entre a importância ao auxílio e a da licença
a que tiver direito o segurado.
o •••••••••• o • o ••••••••• o • o ••••• o o •••• o ••••••••••• o ••••••••• o ••••• o ••••••••• o

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

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O Projeto de Lei que acaba de
ser lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Concedo a palavra ao .primeiro orador inscrito para o p.eríodo do Expediente,
o nobre Sr. Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, amanhã, todo
o mundo comemorará os 29 anos da vitória dos Aliados sobre o Eixo, homenageando o sacrifício de milhões de vidas em favor da liberdade e da democracia.
Esta vitória contou com a participação do generoso sangue dos soldados brasileiros, fato que será lembrado em todo o País por soldados, professores, estudantes, líderes políticos e quantos mais acreditam na possibilídade de progresso
sem conflitos.
Ao reverenciar a memória de quantos tombaram na 2.a Guerra Mundial,
quero situar a palavra do ilustre Ministro do Exército, General Vicente de Paulo
Dale Coutinho, que, em seu Aviso alusivo ao Dia da Vitória, diz que "constitui
um dever indeclinável da atual e das futuras gerações reverenciar a memória
dos heróis que se imolaram na defesa da Pátria, assim como exaltar aqueles
que se sobressaí-ram pelos exemplos de coragem, sacrifício e abnegação".
Por tudo isso, dev.emos comemorar o Dia da Vitória, desde o Monumento
aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, na Guanabara, aos quartéis e escolas
de todo o País.
Am3inhã, pela primeira vez, o Pr·esidente Ernesto Geisel irá à Guanabara
para p31rtiCl~par das solenidades alusivas oo Dia da VItória, ocasião em que as
Forças Armadas e o povo r·enderão o preito de homenagem aos que se sacrificaram na Europa, para a obtenção de um mundo mais justo, no qual o desenvolvimento não seja apenas uma miragem, mas uma realidade para todo o
povo, como experimentamos em nosso País, nos últimos dez anos.
As Forças Armadas do Brasil, pelo desempenho _que tiveram no conflito,
são credoras de nosso respeito c da nossa admiraçuo. A data que amanhã
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--- 122será: comemorada em todo o mundo o S·erá semp11e em nosso País, num ·culto
do presente ao passado que se mantém vivo entre nós!
Estou certo que todos aqueles que têm assento nesta alta Casa do congresso
Nacional, de alma e coração participaram da heróica jornada vivida pelas
gloriosas Forças Armadas do Brasil. nos campos d·a Itália, nos mares Atlânticos,
c nos céus da Europa.
O Sr. Nelson Carneiro - Dá V. Ex.n lic·ença para um aparte?
o SR. LOURIVAL BAPTISTA- Pois não, eminente Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - Apenas, para dizer que V. Ex."', ao celebrar o Dia
da Vitória, representa não só o pensamento do seu Partido, mas o pensamento
dP. todo o Senado Federal.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou muito grato a V. Ex.", eminente Líder
Nelson Carneiro, por este aparte ao meu pronunciamento, dando também a
palavra do s·eu Partido, o Movimento Democrático Brasileiro.
Um de nós vale aqui ressaltar, o que ora ocupa a Presidência do Senado,
o nobre Senador Paulo Tôrres, que esteve presente no campo da luta.
Nesta homenagem, declino o S•eu nome no desejo de manifestar a todos os
nossos patrícios, que participaram da Força Expedicionária Brasileira, o preito
mais sincero do nosso respeito e da nossa admiração.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex."', antes de deixar o microfone, uma
intervenção minha?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, eminente Senador Eurico
Rezende.
O Sr. Eurico Rezende -Desejo, em nome da ARENA, me associar à homenagem que V. Ex.a, já agor.a em nome do Slenado, presta ao grande evento
mundial: o Dia da Vitória, campanha da qual participou o nosso País, através
do ardor, do patriotismo e do sangue da nossa mocidade. V. Ex."', com seu
discurso, enfoca uma das maiores horas do mundo, que deve sempre ser lembrada, não apenas como preito de gratidão àqueles que se sacrificaram nos
campos da velha Europa, então aflita, mas, também, para que pennaneça palpitante e inalterado no espirita do povo e na seqüência das gerações o sentimento
de liberdade em favor da dignidade da pessoa humana.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou muito grato a V. Ex."', eminente líder
Eurico Rezende, pela intervenção que acaba de fazer a este meu pronunciamento, na tarde de hoje, em que assinalo que amanhã será o Dia da Vitória,
dia em que as Forças Armadas mundiais venceram o inimigo comum.
Sou muito grato a V. Ex.n e digo que todos nós estamos unidos num só
desejo de paz e concórdia, democracia e libe·rdade.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Pr·esidente. (Muito bem! Muito bem!
Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A Mesa, pela palavra desta Presidência, associa-se às justas homenagens às gloriosas Forças Armadas do Brasil
que lutaram na Segunda Guerra Mundial, homenagens que acabam de ser
prestadas pelo nobre Sr. Senador Lourival Baptista, com a solidariedade dos
Srs. s.enadores Nelson Carneiro e Eurico Rezende, que falaram, respectivamente,
pela Minoria e Maioria desta Casa. Nunca será demais lembrar o sacrifício dos
brasileiros que, honrando as mais legitimas tradições da nossa nacionalidade,
marcaram com heroismo o caminho do nosso destino de povo 1\vr·e e cristão.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy carneiro, por c·essão do nobre Sr. Senador Guida Mondin.
O SR. RUY CARNEIRO - Sr. P'resid.ente, Srs. Senadores, quero, antes,
expressar o meu t•econheclmento ao meu velho amigo e !lustl'e colega, Senador
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- 123 Guida Mondin, que me cedeu a vez, já que S. Ex.n estava inscrito para falar
em primeiro lugar.
Em uma das últimas visitas que fizemos à Paraíba, tomamo-no.s do desejo
incontida de proclamar, da tribuna desta cass.. o comportamento drus exportações
do nosso Estado, morment.e, agora, quando se Intensificam no mundo as relações
de comércio por representarem fator decisivo de de:envolvimento.
A poHtlca ou mesmo tática do Governo brasileiro no campo d'e intercâmbio
comercial não é outra senão a de dar suporte para o suprimento de suas compras de produtos essenciais, desde matérias-primas até bens de produção, Imagem
da expamão do nosso parque industrial.
Todos os brasileiros acompanham, até com euforia, a ac.eleração da nossa
capacidade de exportar cada vez mais, ultrapas.mndo tod·os os cálculos por mais
otimistas que sejam.
· Exportar para o Brasil de hoje constitui um requi.;ito fundamental e aferição· maior do nosso crewimento. que repousa essencialmente na evolução da
nossa balança comercial e do saldo de divisas obtido no exterior.
E se isto é fruto de uma política global do Brasil, não devemos esquecer
a participação de cada unldade da F.ederação no cômputo do incremento que se
vem verificando nos últimos ano3.
Sabemos t,a-mbém qu>e o's :ncentiv'o's. c.r.hdo·s, pr~ncip>alme'llJte p1a,r.a os manufaturado::, deram um impul~·o tal em favor das indústriais qu3 tiveram de modernizar-s·e para produzir numa economia de escala condigna à competição que
se des·envolve na concorrência usual do comércio internacional. E toda essa gama
de benefícios concor1.1eu decisivament·e para a posição que o nosso País hoje ostenta e conduziu cada Es·tado a implantar uma nova ace~eração de crescimento
com programas e proj eções para .sua maior riqueza, ora extraída da agricul tum.
(produtos primários), ora da própria indústria com seus manufaturados.
A Paraíba, graça.s a Deus, vem participando, com ef.e·tiv·a capacidade do
seu goV'erno e de suas class•es produtoras, do novo ímpeto que se imprime à
nossa política d1e ·exportação.
·Por isso, a expansão da exportação do nosso Estado obrigou-nos a que fizéssemos, como seu repre.sentante, essa.s c011siderações de aplausos e também
de dlvulgaçã·o, a fim d·e que à nossa sati:fação se juntasse a de outros que
agora ficam conhecendo a posição de um E.stado pequeno que também cresce
e acompanha, a~té com maior índice do que o giobal do Pais . a nova estratégia
da política <J.e ·exportação brasileira.
Para ilustração e maior relevo do que conseguimos n-o quadro geral das exportações, devemos recordar que o índice de cre.scimento da exportação brasileira, em 1973, r~oi de 52%, e o da Par.aíba 110%, para o montante em dólares.
ll: bastante expressivo esse dado, que oferece ·orgulho a todos nós.
Na verdade, Sr. Presidente e Sr.s. Senact.or·es, a .exportação da Paraíba pelo
porto de Cabedelo teve o.s seguintes percentuais de crescimento ·em confr~mto
com o movimento obs·ervado em 1972, estabelecendo-.se o maior incremento de
todos os tempos e performance já alcançada:
74% para o volume físico e 11 o/o para o quantitativ-o em dólares.
Se a esses elementos juntássemos o.s embarques de mercadorias de origem
paraibana .efetivados por outros p-ortos, repre:entada.s por 8.400 toneladas correspondentes a 5 milhões de dólares, os percentuais passariam a ser os seguintes:
88% (volume físico l e 143 o/o valor em dólares.

Se quisermos aprofundar a causa maior des.se incremento. ch·egaremos il.
conclusã-o de que, por f·orqa da conjuntura atual de preços que se obs·erva para
todos os produtos, principalmente com a corrida verificada após a crise de energia e P·etróleo, o fator principal não se drve tanto ao maior volume exportado.
e, sim, à !lendência de crescimento dos preços unitários das mercadorias. Vários
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--- 124 artigos experimentaram alta cotação, e, pura citar apenas os principais, alinhamos os seguintes:
Cordão e fibra de sisai, algodão em pluma e abacaxi.
Pondo em confronto os doi.s anos, tzmo.s ·Os seguintes dados:
1972
Peso em quilogramas 64.886.486, Valor .em dólares: 15,690,830,11.
1973
Peso em quilogramas: 113.349.456. Valor em dól-ares 33,075,288.08,
Variação para mais em 1973: peso em quilogramas 48.462.969. Valor em
dólares: 17,384,457.97.
Em 1973, a ·exportação de produtos da Paraíba por outros portos ficou assim
representada: Pleso em quilogramas: 8.400. Valor em dólar.es: 5 milhões, figurando o porto de Recife com a maior carga, e o cordáJo de sisai alcançando a
mais alta participação: 6.250. 270 quilogramas: ·e 3,457,275.62 dólal'es e sessenta
· e dois cents.
Nesta altura do no.sso pronunciamento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, cabe fazermos apelo v·e•emente ao ilustre Ministro Di-rceu Noguei.ra de Araújo para
que o titular da P'asta dos Transportes proveja o ·porto de Cab!edelo, que é na
verdade étimo ancoradouro, das condiÇÕ·es Indispensáveis para ·O escoamento das
mercadorias da Paraíba e Estados vizinhos.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO - Com muito prazer.
O Sr. José Lind~so - Nobre Senador Ruy Carneiro, estou acompanhando o
discurso de V. Ex." com a maior atenção, aliás como V. Ex.a merece, pela sua
tradição de trabalho ·e de dedicação ao Senado .e à Pátria. Depois de fazer uma
série de considerações sobre o problema da exportação e reconhecer a validade
da política de incentivos ao sistema de exportação, que integra a estratégia do
desenvolvimento brasileiro, v. Ex." se detém analisando a economia da sua Paraíba, para mostrar os incrementos extraordinários, pois diz V. Ex."' que, não
se contando as 8. 400 tonelada.s doe produtos que saem por outros portos, o crescimento dessa economia, em 1973, representava 74% de valor físico e 110% em
quantitativo de dólares. Louvo o pronunciamento de V. Ex."', porque é o pronundam-ento do bom senso, pronunciamento que na:sce da tranqüllidade de quem
quer ver as coisas com os olhos de fé nos destinos superiores do Brasil, sem
nenhuma passionalidade, sem nenhum tom Jouvaminheiro e, sobretudo, marcado
por um superior s:entido de fazer justiça ao .esforço do Governo da RJevolução,
no sentido de estabelecer um e.:quema, uma estratégia de desenvolvimento nac.lonal, que tem no Item "exportação" uma de suas colunas. Expor.ta.r, para o
Brasil, no meu entender, nobre Senador, significa aspirar a uma situação ao
nível de uma ec·onomla adulta; significa libertarmo-nos para Ingressarmos na
concorrência internacional, exigindo um aperfeiçoamento de quaUdad·8; te·xlglndo
um esforço de produtividade; exigindo um comportamento econômlco de matu:r1dtald·e. E é V. Ex."' - a v·oz t.r:a.nqüHa ·da Opo·:lçã:o, na :r•egl:ão do ·N:::rd.e::tbe, q.ue é
uma área problema, como tod·os sabemos - que proclama o.3 resultados positivos
<lesse esforço do Governo, dessa estratégia do Governo da Revolução. Agradeço,
em nome do Governo, essa proclamação de justiça que V. Ex."' faz, quando muitos. tangidos pelo varejo da paixão p·olítica, procuram diminuir os méritos das
conquistas, sem olhar a avaliacão exata àe que, em todos os processos de crescimento, a relação homem-natureza e a relação 1entr.e os homens podem gerar
distorções, e que a rot•a:tlvldade da mudança dos governos, dentro dos princípios
democráticos, enseja avallacões e corl'eções, sem que isso Importe desmerecimento. Mesmo porque aval!âr, corrigir e seguir novos caminhos é ·ter os olhos
voltados para o futuro da Pátria, rumo à História, na tar:efa maior da nossa
geração, d:t qual V. Ex.", como um dos gulelros maiores, pela sua tradição
cívica, é um dos porta-estandartes.

-·---------·- - 125 O SR. RUY CARNEIRO - Agrad.eço ao ·eminente representante do Amazonas, Senador José Llndoso, a contribuiçã.o trazida a estes meu> comentários,
que servem para trazer ao conhecimento deste Plenár\.Q e da Nação o esforçQ
desenvolvido pela pequena unidade federativa que tenho a honra de re.presentar
nesta Casa, desejosa de contribuir efetivamente para a grandeza deste Pais, em
breve uma superpotência.
O Sr. Adalberto Sena - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. RUY CARNEmo - Com muito prazer, Senador Adalberto Sena.
O Sr. Adalberto Sena - Com seu discurso, V. Ex." acaba de dar mais uma
demonstração do seu grande amor à Pátria, esse amor a que já tive oportunidade de referir-me e já tive oportunidade ate de exaltar, nesta Casa. Mas, servindo-me das próprias palavras de V. Ex.", em resposta ao aparte do Senador José
Lindoso, louvo-o por ter sabido be_m_dlstinguir, ne.:sa vitória económica do seu
Estado, o esforço do povo da Paraíba, esse esf·orço que, inf.elizmente, o seu aparteante não reconheceu bem, preferind·o dar a tónica aos incentivos, que deveriam vir da União, segundo a política económica do Gov·erno. Multo obrigado 3.
V. Ex."
O SR. RUY CARNEffiO - Sou muito reconhecido, também, pelo aparte ao
meu prezado colega e co:npanheir·o de bancada, o honrad.o repr·esentante do
Acre, Senador Adalberto Sena. Sua interv·enção vem abrilhantar o meu discurso
com as costumeiras palavras bond·osas e r.econhecidM, no julgamento da nossa
humilde atuação, como representante da Paraíba no Senado da República.
Sr. Presidente, voltando às minhas considerações:
Sabendo que o porto do Recife vive o drama do congestionamento, situação
que enfrenta por ser pólo principal de desenvolvimento da r·egião, devemos deslocar a expedição das m-ercadorias para ·outro.:; centros, como o de Cabedelo,
cujo aparelhamento pode modificar a feição da sua ·estrutura, desde que armadores, agentes de navegação e despachantes vêem apenas deficiências perfeitamente sanáveis.
Embora pertencentes a:os quadros da Oposição, é de justiça salientar que
s!llbemos do •esforço do Sr. Governador do Est·ado da Paraíba, Sr. Ernani Satyro,
presentemente a braços com uma obra de grande vulto naquele porto, qual seja
a construção em moldes modernos da cortina do s·eu cais, com o que o do·tará
de maiores vantag.ens para a dragagem que vem sendo reclamada por todos.
Aliás, aqui damos extensão ao apelo que acabamos de fazer, pois a Paraíba,
pelo supremo esforço dos seus filhos e Governos, faz jus a que o titular dos
Transportes atenda os justos reclamos da dragagem insistentemente reiterados.
Também não é menos certo que o empenho de toda a Paraíba é no sentido
de que, logo após os trabalhos que estão sendo ali realizados, o Departamento
Nacional de Portos e Via.:; Navegáveis volte suas vistas para a dragagem do seu
canal de acesso e bacia de ev·olução, com vistas a dar-lhe maior calado e permitir a atracação de navios de grande porte, cujas áusências naquele ancoradouro têm dado lugar à saída de mercadorias pelo porto da vizinha capital.
Devemos estar lembrados de que a medida se impõe, e os me!hQramentos
servirão para livrar outros portos congestionados de cobrança de sobretaxas aos
fretes pelos maus serviços prestados, imposição que os armadores acabam de
fazer aos do Rio e de Santos. E antes que isso aconteça ao porto do Refice, devemos abrir novas opções para não onerar o transporte marítimo do Nordeste.
E o porto de Cabedelo é o de melhores condições p.ela sua própria localização
geográfica.
Sr. Presidente, aproveitando o ensejo destas considerações acerca do esforço
da Paraíba e dos paraibanos para acompanhar o ritmo d·e desenvolvimento do
nosso País e de focalizar a situação ·especial do porto de C::l'bedelo, quero renovar
apelo que fiz desta tribuna, em maio do ano passado, se não me falha a memória, no di'a 5 de maio de 1973, a-o General Ernesto Geisel, 1então Pvesidente da
PETROBRAS: de instalar, em Qabedelo, uma reflnl.ria de petróle.o.
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- 126Trata-se de pretensão há longo tempo acalentada pelo povo paralbano, identificado, em uníssono, ao postular essa pr.e·tensão.
Conhecedor profundo dos problemas da Paraíba, onde, já em 1932, aplicava
seu tirocínio de homem vocacionado para a r·eallzação administrativa, o Presidente Ernesto Ge!sel, estou certo, empr.egará todo3 os esforços para atender a
essa reivindicação tão justa dos paraibanos. Multo obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Goncedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, por cessão do nobre Senador Adalberto Sena.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Senadores: encontram-se
na Câmara dos Deputados, para exame, as conta3 do Senhor Presidente da República, do exercício de 1973. Isso não tem imp·edido que, alertada pela imprensa,
a Minoria haja focalizado, nesta casa, o parecer Batista Ramos, que, ao aprovar ditas contas, of.erece conclusões da maior oportunidade, e que constituem
o ponto de debate e divergência no extenso relatório.
O eminente Senador Virgílio Távora já anunciou que, tão logo volte do seu
Estado, examinará ditas conclusõe,.;, uma a uma. Natural, assim, que os Srs. Se, nadores delas tomem integral c·onhecimento, para que mais facilmente acompanhem os debates que acaso se vierem a travar. É com e;,se único objetivo que,
neste momento, passo a ler as conclusões do ilustre Ministro Bat!.sta Ramos, cuja
insuspeição, como ex-Presidente da Aliança Renovadora Nacional, não pode ser
posta em dúvida.
"Conclusões
A Prestação de Contas da Presidência da República, objeto do Relatório que
vimos de analisar, somente poderá ter significado S·e posta em confronto com o
Modelo Brasileiro de Desenvolvimento, que re•produzimos em súmula, no principio de·ste Relatório.
Sim, porque essas contas consubstanci:a:m-se no Orçamento de 1973, e este,
no Estado moderno, como é o bvasi1eiro, constitui não somente documento de natureza financeira, que trata da obtenção de meios para os fins da administração,
como também espelho refletor dos opções governamentais, que, por isso mesmo,
lhe conferem a característica denominação de Orçamento-Programa.
r

O conf·ronto, a nosso ver, é, em suas linhas gerais, fav·orá:v·el ao .tJercei.ro Governo da Revolução de 1964, pelo menos naquilo que se refere às linhas mestras
da política económico-financeira, espinha dorsal da a:dmlnistração pública, a
~ujo aspecto nos t·eremos de limitar neste exame, ressalvadas breves incursões em
algumas áreas da administração.
A taxa de 11,4% de crescimento do Produto Interno Bruto <PHil, em 1973;
o fortalecimento das atividades voltadas para o setor externo, assegurando relações com o exterior em níveis benéficos para o País; os resultados do critério gradualista de combate à inflação; o volume de .exportações brasile.iras e também a
modificação da pauta, com crescente participação de produtos industrializados;
o resultado da execução da caixa do Tesouro Nacional, que, há longo tempo com
deficits, apresentou n1este ano superavit significativo - são os melhores indicadores apontados pelo Relatório em foco, para evidenciar, no que estamos de acordo, o bom desempenho económico-financeiro do Governo do Presidente Médici.
Se a esses êxitos acrescermos a ·febricitante atividade .tndustrial imprimida
ao País, a expansão no setor "Transport·e .e Comunicações" e os "Programas Especiais" (fls. 36 do Relatório), teremos descrito o elenco de realizações do Governo F1edler:a1, produzido, em pondreráv·el parte, no exercicio d·e 1973. (Cf. o Capítulo de fls. 8 do Relatório.)
A bem da verdade, entretanto, pois que só ela nos libertará, sentimo-nos no
dever indeclinável de registrar os pontos vulneráveis da política econômico-financeira do Governo Federal, no exercicio de 1973, e nas suas correlações com as
demais f.a;s.es do terceiro Governo (\a RevolU\!ão.
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A inflação é o primeiro deles, devido à sua repercussão no custo de vida do
povo. É fato indiscutível que não há, no Brasil, um índice de custo d·e vida nacional, não importam as causas. E pouco inter.essa sabe·r à Nação que a inflação
f·~ra de demanda e agora, de custos ...
A "Conjuntura Económica", de fev·ereiro, registra os seguintes custos de vida
e índice geral de preços com apa:rente melhoria e grit·ant.e disparidad•e:
CUSTO DE VIDA

São Paulo ............................... .
Belo Horizonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guanabara . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. .. . . .
Florianópolls . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .
Porto Alegre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brasília . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

1972

1973

17,48
16,40
14,00
18,75
18,12

13,96
13,00
13,70
16,70
21,12
23 ,o o

"0 índice geral e de preços, por sua vez, cresceu de 16,2 e 15,5, nos conceitos de
oferta global e disponibilidade interna. Os componentes desse índice apresentaram o seguinte comportamento: o índice de preços por atacado, calculado sob
esses mesmos conceitos, aumentou em 17,8% e 15,9%; o índice do custo de vida
(preços ao consumidor) na Guanabara elevou-se de 13,7%; e, finalmente, o índic·e de custo de construção (també-m na Guana·bara) subiu 21,1%."
Cur:oso notar que todas as previsões falharam, não obstante os esforços, por
vezes contraditórios, do próprio Governo.
O pior, no caso, é que esses índices, além de haverem ultrapassado prévias estimativas, são resultantes da contenção exc·essiva de preços praticada nos últimos
meses de 1973, quando se registraram tabelamentos artificiais e subvenções. E
as conseqüências dessa política ainda se estão desdobrando nestes primeiros meses de 1974, com não pequenas apreensões do atual Governo.
Ainda quanto aos índices apontados, importa lembrar que, conforme explica
lealmente a publicação citada. "são do tipo dos relativos em cadeia, os quais, como
se esclarece nessa matéria, são influenciados pelo número de períodos e pela
variância de preços, estando sujeitos, ademais, a muitos outros condicionamentos. tais como número de itens incluídos em cada índice, número de informantes
efetivos para cada item e grau de homogeneidade das ponderações utilizadas".
Em conclusão: "os índices de preços (como em última análise, qualquer número índice) estão sujeitos a fortes influência~ de grande número de fatores e,
por mais cuidadosa que seja sua elaboração, têm que ser encarados como medidas aproximativas dos fenômenos inflacionários, sujeitas a importantes margens de desvio".
Tudo o que vimos de expor, leva-nos a admitir os índices referidos com justificada cautela, senão com o ceticismo com que o povo e elites o recebem. E,
isso nos conduz a supor que sejam superiores àqueles que são anunciados, malgrado a idoneidade das suas fontes.
Dissemos que as previsões s<Jbre a inflação 11avlam falhado, não obstante os
esforç•os, por vezes contradHóri<Js, do próprio Governo.
Achamos que as autoridades responsáveis do setor financeiro não podiam ignorar que o desenvolvimento económico tende, naturalmente, a pressionar a de·
manda dos fatores de produção, e, desso. forma, a produzir inflação. Se se pro-
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- 128 clama, alto e bom som como o faz o PND e outras versões governamentais, que o
:lesenvolvimento brasileiro tem de ser acelerado, será muita ingenuidade supor
que isso possa acontecer, sem provocar a contrapartida de uma inflação também
acelerada. Como provocar-se a causa e renegar-se o efeito, quando se reconhece
a equivalência entre os ·elementos eLe ambos?
Assim, após as "Diretrizes Gerais de Política Económica" e do "Programa
Estratégico de Desenvolvimento" (P.ED), que comporiam o "Plano Trienal de Governo" para o período compreendido entre 1968 e 1970, definiram-se como metas
básicas do Governo, além do prosseguimento no combate à inflação, o desenvolvimento económico e social, com ênfase na elevação do nível da atividade económica.
O diagnóstico da economia contido no Plano verificara que a,tacar a alta
dos preços pelo lado da demanda não possuía mais eficácia, porque tinha já como
causa principal, não o excesso de procura sobre a oferta, mas os custos de produção elevados. Surgia novo lema: combater a inflação de custos e não de demanda!
Mas, evidente que o combate à inflação do custos se dá com racionalização
e aumento de produção e produtividade, não pela contenção da demanda, como
vinha sendo feito. Com este enfoque e tendo em conta que a aceleração do desenvolvimento requeria, além da estabilização gradativa dos preços, a definição
do quadro que norteasse a conduta do Governo no tocante às relações c-om o sistema ·económico, restabeleceu-se que ao Estado· caberia consolidar a infra-estrutura, estimular a iniciativa privada, expandir as oportunidades de emprego, ampliar e fortalecer o mercado interno.
De fato, o índice Geral de Preços que apresentara em 1967, um crescimento
de 28,3%, acusava uma elevação de apenas 15,1% em 1973.
Entretanto, diversos fatores se conjugaram para frustrar a expectativa quanto aos r esul ta dos da nova política antiinflacionária.
Conduziu-se sofrivelmente a execução da politica de crédito nacional, na
esfera interna e externa. Na ordem interna, parte não desprezível da procura de
crédito no exterior advém da queda de valores ocorrida na Bolsa em 1971, para
cotações normais, obs·erva o Sr. Eugênio Gudin, citando Bulhões. ":Foi na realidade
- continua o primeiro - um erro inexplicável o da omissão do Governo diante
dro "en·cllblru-nenrt•o" pU11amenrtle· es:p>e•c•ula•tiVIO que ~re v.e•rif.iJco.u na Bols•a em 1970
até meados de 1971. Como se a alta desabusada dos títulos em Bolsa fosse um
sintoma de prosperidade económica. O resultado, além de graves prejuízos sofridos
pelos ingênuos e pelos especuladores, foi o da perda de confiança no mercado
mobiliário".
E ainda, segundo o eminente economista, o Governo (melhor diríamos, as
au'oric13Jd•es respo·nsáveis) "t•em pr·ocurado c·e>rrigir os ef·e~tos d·e·ssa .dersconfi,anQa,
reduzindo a taxa do imposto de renda sobre os dividendos acionários".
Tudo isso aconteceu sem uma palavra de advertência das autoridades financeiras, no momento em que todo o interesse do País e do Governo só podiam
consistir em fortalecer essa captação de poupanças particular, para fins de
desenvolvimento.
Estava aberto o caminho para o endividamento. externo, sob a forma principal
de empréstimos, al!ás, a prazo e juros razoáveis.
O afluxo de capitais proveniente do exterior, entretanto, excedeu de 2,4
bllhões de dólares o deficit do balanço de pagamentos, em conta corrente, no
exercício de 1972, e de 2,3 bllhões de dólares, em 1973, ao todo 4, 7 bilhões de
dólares, ou 30 bilhões de cruzeiros, a.proxim3idamente. En.tre 1971 e me·ados de
1973, o crédito, no território nacional, aumentou de 50 bilhões de cruzeiros. Mais
da metad·e prov·en!.ente do exteri·o:r, o que velo r•e·alimentar, entre nó.s, o pr.oce.sso
inflacionário (vide letra e, fls 136).
Além do agravamento da inflação, o endividamento externo ativou aindo.
mais a Política de Comércio Exterior. Porque eram crescentes os nossos compro-
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misses, vimo-nos na necessidade de alimentar, com maior intensidade, a Balança
Comercial. Exportar, exportar - eis, então, o lema que chegou a popularizar-se
entre nós, a ponto de alcançar os programas populares de Rãdio e Televisão.
A corrente exportadora, todavia, . dada. a velocidade que se lhe imprimiu,
acabou por determinar a escassez de carne bovina, óleo de soja, etc ... com as
suas fatais pressões sobre os preços.
Vale· lembrar que a ênfase dada ao comércio exterior, culmina com as
isençõoo do lPI e lCM, e a. au.sência da Illecetta Tributãria. do Imposto de ~r
tação, que. figura, no quadro de fls. 109 do Relatório do Sr. Inspetor-Geral de
Finanças ·do Ministério da Fazenda, relativamente ao ano de 1973, com a cifra
apenas ·'simbóllca .. de uma es.tlma.tiva. de a.rrecad:ação de Or$ 10,00 rpa.ra uma
arrecadação efetiva de Cr$ 116,00;
Tentativas foram feitas para atenuar as distorções decorrentes da dívida
externa~· invocando-se a relação, de natureza contãb!l, entre a dívida líquida e
as exportações, em 1973, o que produziria um coeficiente de segurança perfeitamente razoãvel.
.· · ·.· A. questão, posta nesses termos, porém, não apresenta nenhum sentido. O
que lnteressa não é saber se, teórica ou contabllmente, a expressão numérica da
relação dívida líquida exportações é ou não razoável, e sim verificar os seus efeitos
sobre o rprooesoo !:nf1acionárlo em ma.r·cha, sobr·e o que economistas e financistas
dos mais idôneos .não a::dmentam nenhuma dúvida.
·Finàlmente, argumentou-se com a "inflação importada", oriunda da crise
do petróleo, agravada pelo conflito do Oriente Médio, e·que ensejou a majoração
dos preços em geral. Bem de ver, entre~anto, que, quando isso sucedeu, em fins
de 1973, Jã se havia identificado, no endividamento braslleiro, um foco de naturais
efeitos inflacionãrios na ordem interna.
Em face .do exposto, só nos resta l1eproduzi·r o jã pro.verbLal pa.radoxo, que
bem def~ll1e .a .situação d<esorita.: "É na verdade mui"•:> dif~cil pedir a uma locomotiva que dê o mãximo poder de tração e que, ao mesmo tempo, reduza a pressão
.em suas oaldewas.
Com estas considerações, lembraríamos que ao novo Governo competirã
proceder às retificações da política económico-financeira, no ponto em questão.
Parece haver consenso unânime entre os economistas e financistas no sentido

'de se envida.~em esforços para restabelecer a co[lf~ança porpu1a.r na Bolsa, além
de se proverem as •emlM"esas com recu•rsos do PIS, PASEP, FGTS etc. etc .

..Assim. é que a economia nacional. seria financiada com poupanças nacionais
e estrangeiras. A poupança interna neutralizaria os efeitos inflacionãrios do
Influxo dos ~ursos do elcllel."io•r; a poupança. estl,angeil.1a .compLemoota.ria. as
deficiências do capital nacional. ·Referida complementação reforça a situação
·financeira das empresas de origem nacional e integra, no âmbito da economia do
País, as empresas de origem estrangeira.
Erà.!sso que. deveria ter feito e não se fez, com a dosagem devida..

se

B
Outro aspecto negativo do desenvolvimento nacional reside no problema jã
crónico dos desequ!librios regionais, os quais, não obstante os esforços do Governo
do Presidente Médici, não foram equacionados, com justeza, às realidades do
Nordeste.
., ·· ·Jã ·versamos o assunto, com as limitações de tempo e material deste Relatório,
e, por isso, apenas nos reportamos ao Capítulo em que se abordou o tema.
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Ponto frágil das administrações anteriores e da última é o tradicional desequllibrio setorial, aspecialmente, entre a agricultura e a indústria.
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O tratamento preferencial que se dispensou ao desenvolvimento industrial

é retratado nos índices de fls. 8 do Relatório, onde se consignam as taxas de

crescimento para os vários setores e que dispensam comentários:
Taxas de Crescimento
.Setores
Indústria ................................... .
Agricultura .................................. .
Comércio .................................... .
Transportes e Comunicações ................ .

1972

1973

13,9

15,0

4,1

3,5
12,5
14,0

11,6
8,1

Isso, não obstante os esforços do Governo em promover o desenvolvimento
das r.egiões subdesenvolvidas o País, atraViés dos "Programas Especiais" a que se
refere o quadro de fls. 36 do Relatório, além dos demais benefícios promovidos
pelos órgãos especializados daquelas regiões e da administração geral.
Como pretender que o Brasil seja, na melhor acepção da frase, um país
desenvolvido, de sadia economia, se o desnível entre as suas atividades da cidade
e do campo, ao invés de se atenuar, aprofunda-se?
D

Quanto à redistribuição de renda, enfatizada nos três planos de desenvolvimento (PAEG, DED e PND), postos em execução nos últimos anos, estudos
recentes mostram ter ocorr!do um processo de reconcentração no período de
1960/70. Na verdade, a inflação provoca redistribuição de renda em benefício
ias classes de renda variáveis e contra as de renda fixa, mais precisamente contra
as classes assalariadas. Certamente que a inflação a que o País esteve sujeito, na
década em questão, teve papel de destaque no processo de reconcentração da
renda. Nos gastos com educação e saúde, dispõe o Governo das melhores oportunidades para promover uma distribuição de renda mais justa. Entretanto, a participação desses gastos no total da despesa da União tem decrescido nos últimos
clez ::mos, como pode ser visto nos quadros, em apêndice. Não basta que esses
~astos se efetuem mais racionalmente, como vem ocorrendo, é imprescindível que
se lhes defira uma taxa de incremento, se não maior, pelo menos igual à da
despesa global da União.
Por fim, resta observar que, com os preços subindo a uma taxa anual média
;uperior a 20%, no primeiro trimestre de 1974, frustrou-se mais uma vez a meta
da Inflação de 10% preconizada no PND, e a melhor distribuição de renda somente
poderá estar acontecendo depois de 1970. Não há, contudo, dados disponíveis a
...
..
comentar.,
E

Ao comentar o Capítulo sobre "A Divida Pública Moblllária Interna da União",
tivemos oportunidade de registrar criticas à sua administração pelas autoridades
monetárias, bem como 1:1. necessidade urgente de sé proceder à unificação do
comando relativo às operações de mercado aberto e controle monetário.
Como desenvolvemos a matéria no lugar próprio, limitamo-nos, agora, a
fazer-lhe remissão.
F
Ao finalizar estas observações, que contêm mais sugestões do que críticas,
porém, repassadas de propósitos construtivos, remetemos, ainda, o leitor às considerações que formulamos a respeito do Imposto ·SObre Produtos Industrializados
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- 131 (IPI), o Imposto de R.t)nda CrR.), o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural e
sobre a Contribuição de Melhoria, nos capítulos próprios.

;~.inda

Em cada .um desses tributos, dispõe o Governo de um instrumento adequado

às suas intervenções no domínio económico do País, quando oportunas e de

interesse público, quer através de sua precípua função de fiscalidade, que carreia
meios para o Tesouro Público, como também de sua função de extrafiscalidade,
tão própria do Estado moderno.
Se o Governo do Presidente Médici deles não se utilizou, na sua totalidade,
como podia fazê-lo, a fim de tornar a sua administração ainda mais profícua e
capacitada para promover a Justiça Social, compromisso do PND, que o faça o
novo Governo, a cuja frente se encontra o eminente Presidente Ernesto Geisel,
que, como o seu antecessor, dispõe de toda a autoridade e meios para realizá-la.
(,\luito bem!)
O S·R." PRESIDENTE (Antônio Carlos) - C·J•!lCo:do a pa1av•r.a. ,a,o no·bl'•2 S~nador Adalberto Sena. (Pausa.)
s. Ex.~ não está presente.
Concedo. a .palavra .oo nobre Senador Osires Teixeira. (Pausa.)
S. Ex.~ não está pre~ente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O. SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pre.lidente, Srs. Senadores, Perus e Cajamar são duas localidadt!s de São Paulo, ocupadas .por uma grande comunidade de trabalhadores. Vivem há longos anos numa luta em favor de condições
humanas de trabalho e em defesa da saúde comprometida pela poluição concin ua daquela fábrica.
· · A luta de Perus é um movimento social que São Paulo e o Brasil acompanham. São trabalhadores humildes enfrentando um grupo poderoso; mas o Poder Público tem demonstrado, em diversa> oportunidades, o acerto e a validade
da luta daqueles trabalhadores. Assim, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo,
atendendo .a reivindicações da população, detlermill1ou •a ·colocação de a~parelhos
de pr~>teção C•ontra •as emanações de matéri·as poluídas na.quela lfáibrioa. A direção da fálbrica se opôs a essas mediclas c11J.1e.tamente ou !atmavés ode su:bterfúgkls.
Mas, reconhecida a necessidade desta ptoteção aos trabalhadores, parece que
está em vias de solução o problema da poluição.
Entretanto, o que é mais gt·ave, Sr. Presidente; Srs. Senadores, aqueles trabalhadores têm o .seu instrumento de luta que, nos termos da Constituição
brasileira, chama-se Sindicato. Esse Sindicato foi o órgão que advertiu o Governo sobre graves irregularidades que provocaram o confisco dos bens daquele
mau patrão, e outras medida:s administrativas e policiais. Mas, paradoxalmente,
·no momento· em que mais acesa era a luta, a Delegacia do Trabalho interferiu
para fechar o Sindicato, não permitindo que os trabalhadores continuassem a
sua luta aplaudida por todos os homens que a acompanham de perto.
Fizemos a denúncia dos acontecimentos a esta Casa ...
O Sr. Eurico Rezende - Permita-me V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o aparte de V. Ex.a
O Sr. Eurico Rezende - Esse assunto realm<!nte foi versado por V. Ex.a e
muito debatido na Casa, e se não há, de minha parte, fratura de memória, a
intervenção, as medidas do Governo foram solicitadas pela própria Dlretoria do
Sindicato, porque um advogado havia sido exonerado, havia sido dispensado
por essa dfu:e,to.r.La sdndLcail. Esse p•rof.Lssional do Direito, então, 'aliciou membros
do Sindicato. Criou-se um ambiente de agitação, e o Governo Federal, através
da Delegacia do Trabalho, cumpriu o elementar dever de preservar a ordem,
seriamente ameaçada. De modo que V. Ex.n volta à sinfonia de um realejo já
esclarecido ...
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- 132 O SR. FRANCO MONTORO - O assunto é mais sério do que um realejo: é
o problema da luta humana de uma. comunidade de trabalhadores, que acabam
de se doirigir ao Presidente da ~pública e ao Ministro do Trabalho.
.
Disse V. Ex.a., naquela ocasião, e repetiu, agora, com objetividade: o Presidente do sindicato pediu intervenção, É exato. Mas a luta, precisamente, era
esta. Srube V. Ex.a., que -conhece os .antecedentes do caso, com lf[!eqüêncta. a luta
se tem travado entre homeru que são atraídos pelo Industrial e que fazem o
jogo do patrão, contra os trabalhadores. Esse presidente assim agiu e dispensou
o advogado do Sindicato, que é um dos homens ma.is competentes, combativos
e respeitados de São Paulo. Aqui mesmo ouvimos depoimentos de vários Srs.
Senadores sobre a Idoneidade, a capacidade e o valor do Dr. Mário Carvalho .de
Jesus. Pois bem, qual é o melo legal para corrigir o erro? O sindicato, .isto é, a
maioria dos .seus membros, convocou uma assembléia para julgar o ato do Presidente. Nas vé.speras da assembléia, que iria anular o ato do Presidente e pôr
às claras a sua situação, que fez a Delegacia do Trabalho? Declarou a intervenção, pra que não houvesse a assembléia ..
O Sr. Eurico Rezende- Permite V. Ex." um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - A assembléia sindical é uma reunião prevista
na !e!, perfeitamente normal, legal e jurídica. Impediu-se a realização .da assembléia, mediante a Intervenção do sindicato.
Ouço o aparte de V. Ex.o.
O Sr. Eurico Rezende - Veja como V. Ex." acaba de ser um excelente e
aplaudido advogado situacioni.sta, vestindo toda a Indumentária de uma liderança arenista neste instante.
O SR. FRANCO MONTORO - A ARENA não está na arena da presente
discussão.
·
··
O Sr. Eurico Rezende- V. Ex.o. acaba de dizer que o presidente do sindicato
dispensou um funcionário e então promoveu-se uma assembléia-geral para anular aquele ato. Ora, a admissão e a dispensa de· funclonário.s da sede sindical é
atribuição privativa do presidente. Imaginf: V. Ex.o. se a moda pega neste Pais:
convocar-se uma assembléia - e Isso pressupõe movimentação sindical - para
invalidar atas legitimamente da competência do presidente do sindicato! Então,
o que se verificou, realmente, foi um pedido, porque a d!retoria se sentia sujeito passivo de uma agitação. Havia um ambiente realmente de agitação que
·não poderia prosperar, sob pena de se alcançarem conseqüências lmprevisiveis.
Mas, o fato é que a diretoria pediu e o Governo deu a intervenção.
O SR. FRANCO MONTORO -Agradeço a V. Ex.a
O Sr. Eurico Rezende -Quero agradecer a V. Ex." essa sua posição autofâ·
g!ca. V. Ex." acaba de demonstrar que a agitação ocorreu porque o presidente
dispensou um funcionário. Em resumo, Excelência, o que houve lá no .sindicato.
lnutatis mutandis foi uma luta entre autênicos e moderados, e o Governo ficou
no melo, no equilíbrio.
·
O SR. FI'...ANCO MONTORO - V. Ex." só tem uma justificativa: é que ignora
os f•rutos, porr isso se conf\liilod,e, V. Ex.o. diz que "a ooeto~a .pediu a. !n1;er:vem.ção"
ora, a iD!.retona não pediu. !E:x~Cielên.c1a; qu·em peddu a !.rutennenção foi o ·Pire.sldem.te.
A Dlretorla está contra. V. Ex.o. disse: "- convocar uma a;s.sembléla, logo, é agitação". Quando se po>Clie dizer que convoc.ar uma •assemblé!ia., ptrevàsta. em Lei e
na Coootttuição, é ,ato de agi'ação·? Disse V. Ex.": "- um .ato do preslcLente é
ato legítimo e, portanto, não pode sofrer contestação. V. Ex." está errado. A
posdção d•e V. Ex." não é d,emoorátlca, nã.o é l>egLtlma. Os ~tos dos homens são
sujeitos à 11ev!são e é po•r Isso· que exlste·m Justi9a e também msrt;ã,ncias administrativas. Infalíveis, são multo poucos homens, para aqueles que os .admitem.
Na realidade - é da lei - o ato do Presidente não é um ato infalível e não
se comete nenhuma contestação !legal ou Irregular ao procurar anulá-lo .. A
palavra contestação, no•bre Senador, é uma palavra jurídica; contestação é P!'-lavra jurídica. Sabe V. Ex.n, como advogado, que quando se entra com uma açao
em juízo, a parte contrária deve "contestar•'; o pedido e a contestação dão .opor-
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- 133 tunidade a uma decisão;· a lei· estabelece. Aqui há uma decisão do Presidente;
há. uma decisão contra o interesse da comunidade; a comunidade se reúne e
desa.prav,a. Isto é lei; liSto é CoiMtl.tuição; .isto -é j.ustl.ç.a.
Diz V. Ex.o. que Isto é agitação. com esse pretexto ~e impede a atividade do
movimento sindical. Mas, permito-·me auxiliar para evitar que V. Ex."' incida
em novos desLizes, V. Ex. a está 1lalando po'r uma. car.t!lha e um modelo, qoo estão superados.
O novo Ministro do Trabalho abriu a sua gestão com esta frase:
"É preciso il!lsl,$'Ir no diálogo com os sindicatos"
e posso informar a v. Ex."' que, neste momento, o Dr. Mário Carvalho de Jesus
está em diálogo com o Ministro do Trabalho para apr.esenta.r as razões, é o
Ministro não fez como V. Ex.o., não fechou as portas dizendo que é decisão da
Diretoria ou do Presidente e, portanto, não pode ser modificada. Não, ele se
dispôs a ir ao mérito da questão e, indo ao mérito, ná<l tenho dúvida de que
a sua soluçá() só pode ser uma: a. de r.etirar essa intervenção, porque, ilustre
Senador Eurico Re21eil1d1e, ·ess'e's -tra.balhado11eiS· •e~S•tão· ~~e il.1e·unindo ago11a em ;piJ.".a.ça
pública, no átrio das igrejas, em salões paroquiais, quando têm a sua sede, que
é paga por eles. Querem reunir-se para defender os seus direitos.
Lembro que o patroo deles acaba de ser condenado, pela undécima vez, anteontem, pela Justiça de São Paulo, e qu-a o antigo Ministro do Trabalho, preferindo não o diálogo, mas o monólogo autoritário, não quis ouvir as razões.
Agora, esses homens, em duas representações fundamentadas, uma dirigida
ao Presidente da República, e outra ao Ministro do Trabalho, pedem algumas
medidas de interesse social. Lutam por condições humanas de trabalho, por
um ar puro, pelo direito de ter o seu sindica to, lutam por seus direito>.
É preciso que se prove que houve agitação ou baderna.
Na realidade, não houve nada disso, houve uma repr·esentação solicitando a
realização de uma assembléia geral. Apenas isto, nada mais, e com Isso decla·
rou-se a Intervenção.
·Essa intervenção deve ser levantada. Tenho certeza- e é este o sentido
de minhas palavras- tenho certeza de que o novo Ministro do Trabalho há de
atender a essa reivindicação. Tenho certeza de que o Senhor Presidente da
República, ouvirá as reivindicações ligadas à fábrica, para que ela fique nas
mãos da União, pois, atualmente, existem interesses particulares do grupo_
Abdial1a, que se ,beneficia cbe oontl'la.tos com o Gov.e•mo, f•a.tm:; que são dlenUlllciados e levadas ao Presidente da República numa representação documentada
e fundamentada, que honra aquela comunidade de trabalhadores. Pedem, também, o fim da intervenção na sindicato, medida que não se justifica de nenhuma
maneira ...
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - . . . bem coma outras providências, e a correção de situações irregulares. (Pausa.)
O Sr. Eurico Rezende- Até que encontre o ponto geográfico do texto, V. EX.Ii
me permitiria um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Peço apenas, Sr. President.e, que ambas .as
representações - a que acaba de ser dirigida ao Presidente da República ·e a
representação ao Ministro do Trabalho - em que passo os olhos rapidamente,
constem como ;parrtes inrbeg11antes dJe~S~be meu proillwnc!.n.nwn.to, a fim de qUJe· Ge passa
fazer um ajuizamento objetivo daqueles fatos que estão a exigir não uma defesa
precipitada, como está tentanda fazer o nobre Senador Eurico Rezende, mas. um
estuda conscienciosa e sério.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex."' um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO -Por todas estas razões, Sr. Presidente, requeiro
que es~'as duas peças ste•}am comi.d•e<l'adta.s parbes ~.nt,egmnt.e,s dte,s•te meu rpii.1Qf:lunc!.amento. Ouço, com p~azer, o apM"te do nobre Se:natd'o'r Eurico Rlez.ende.
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- 134O SR. EURICO REZENDE- Em primeiro lugar, isto é; pl'eliminarmen:te; não
estou enfocando a figura do delituoso g1·upo Abdalla. v. Ex." não faria, nem_ a
mim nem ao Governo, a injustiça de entender que estamos vinculando à posiçao
do Governo passado a Intervenção no grupo Abdalla.
O SR. FRANCO MONTORO - De pLeno •!l!corcLo com V. ·Ex."'
O Sr. Eurico Rezende - O que disse na época, estribado na palavra Idónea
do Governo, é que, de acordo com informações recebidas por órgãos de segurança, o ambiente sindical ali existente reclamava a medida intervencionista.
o Go>erno praticou a intervenção ce.rto e consciente de que estaria. cumprindo o
seu deve:r. Quarnto a,o 1ap~:o prura qu.e s~ ·e.s.go.t•e a i.n~ervenção, •eu o· endo~o. tper~
feitamente ...
O SR. FRANCO MONTORO - Tenho a certeza disso.
O Sr. Eurico Rezende - .. , porque a intervenção nunca tem caráter ,per:
manente. Cessadas as condições que reclamaram a medida superlativa, que e
uma medida transitória, o Gov·erno naturalmente devolverá à hierarquia normal
do sindicato a gestão dos seus negócios. De modo que faço votos para que aqueles
motivos que determinaram a intervenção cessem. Mas, se cessar a· intervenção,
não quer dizer que o Governo anterior errou. Será apimas que o Governo atual
colheu os frutos da boa medida adotada pelo Governo Médicl.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex."' e a sua manifestação favorável à normalização da situação sindical naquela cidade.
O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex." me permite um aparte, nobre Senador
Franco Montara? Não gostaria de interrompê-lo. Par·ece que V. Ex." concluía
uma frase.
O SR. Eurico Rezende - Ex-Minist+r·o d•o Trabalho, como V. Ex."', Senador
Franco Montoro.
.
O Sr. FRANCO MONTORO - Se V. Ex." não tiver urgência do aparte, pri~
melramente responderia ao nobre Senador Eurico Rezende. É possível ocorra
esta hipótese lembrada por S. Ex." Mas não será .a única. Pode ser levantada a
intervenção por duas razões: 1.") tenha havido agitação, e agora já não há; e
2.") por se ter verificado que a alegada agitação não existiu.
.
Tenho a certeza de que ocorr~u a segunda alternativa. Màs, no momento,
isto é secundário. O importante é que, não havendo motivo para a Intervenção
agora, ela seja levantada. Nisto estamos de pleno acordo, e agradeço o apoio
que nos é dado pelo nobre Senador Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende - A esperança que depositei, e não o apoio.
O SR. FRANCO MONTORO - Ouço, com muito prazer, o nobre Senàcior
Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho - Senador Franco Montoro, minha solicitação de
um aparte é para que V. Ex.n me esclareça, s.e possível, e a fim de que eu .não
mereça a observação que V. Ex.n fez ao meu Líder, de que só era justificado
por sua falta de conhecimento do assunto.
O SR. FRANCO MONTORO - Da situação de fato, não sobre os conh-ecimentos jurídicos, que, sabemos multo bem, S. Ex."' os possui.
O Sr. Jarbas Passarinho - Mas o assunto a que me refiro é precisamente
este: o fato em si.
O Sr. Eurico Rezende - Matéria sindical é especialidad.e eleitoral do Senador
Franco Montara. (Risos)
O Sr. Jarbas Passarinho - Entretanto, o meu pedido de esclarecimento se v. Ex." me .pe.rmite - é pre·cedido de um t•estemunho. Mln1st.ro do T1.1abalho
que fui do Presidente Costa e Silva, tive o melhor relacionamento com o
Dr Mâ;r!o Oarv·alho de ~•CISus. Ne1e r-econheço um lídter s.!ndiClal .ct.a me}ho'r qualidade, Surpreende-me justamente quando· S. s.n teve coroado de êxito o seu
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- 135 es!orço, a sua longa luta contra o chamado "mau patrão", o Sr. Abdalla, que
ele -tenha sido vítima de dispensa da função que exercia no Sindicato. Pergunto
eu, ea11t11etanto, a. V. Ex.": Não fo~ precl&arnernte no ftm d1o Govoono do :Rre·sldernte
Médlcl. .qUie o ·~IJO ~bdalla. :r>ece,bleru 'as sa.nções pu!Ilitlv.as ma1s seve1t1as? •Nãc foi,
inclusive, nesse período, que o Sr. Abdalla fol preso, recolhido à prisão celular,
da qu'clll foill"etlirado, oo não 1estou e•quivooado, ·PDil' :m.ziilo· de habeas corpus, e· em
seguida, por uma. outra razão, voltou à prisão ainda ao fim do Governo do
Presidente Médlci? Então, no momento em que o Governo passado dava ganho
de causa à reclamação continua dos trabalhadores, reclamação Inteiramente
jus•Ulcada, lq\llal,a razão prura se .punlx o Si!'. Máaio Crurv>alho die Jesus?
O SR. FRANCO MONTORO - Essa estranh~za ·de V. Ex." é nossa também.
O que V. Ex." diz é rigorosamente certo. No Governo do Presidente Médlci, como
no Governo Costa e Silva. - ao tempo que V. Ex.a era Ministro do Trabalho,
como no atua.l Gove·rno•, o grupo Abdialla v.ern s1endo iatilng~ICLo poD." meddda.s
pu!IIl!lti'l'as esse grupo. em ce•r·ta o·cas!ão, ch:egou .a fa.zrer uma :proposta à F'azeruia,
que lmip1!calva o ;pagam;ento de ·amortizações •e juros em p!1aoo superkill' a cem
anos. A sua divida em relação à União, ao Estado e ao Município ...
O· Sr. Jarbas Passarinho - Apropriação lndéblta do INPS.
O SR. FRANCO MONTORO - Inclusive caso d~ apropriação indéblta do
INPS. Houve várias medidas, ao tempo do Governo do Presidente Médlcl. V. Ex.a
tem toda. razão. Nossa Intervenção, naquela ocasião, corno hoje, não tem qualquer Intenção de envolver o Presidente da República, nem mesmo pessoalmente
o Ministro do Trabalho. Mas essas Influências se fazem - sabe V. Ex.a - nos
escalões Inferiores. V. Ex.a. com grande satisfação para nós, deu seu testemunho
a respeito da pessoa de 'Mário Carvalho de Jesus, corno um dedicado apóstolo do
melo sindical, de formação humanista., sem nenhuma formação totalitária.
Realmente, é estranhável que tenham ocorrido esses fatos. Nossa esperança
é de que, recebida essa representação, documentada e fundarnenta:cra, e esc'arec!dos os f·atos, as auto,rl<:la.c•es •torn:am medid.as .pa:!1a o ~restabe:eclmento da normalidade.
Concluo, Sr. Presidente, agradecendo os apartes com que fui honrado e os
testemunhos em relação a esse notável defensor .dos interesses do trabalhador,
que é Mário Carvalho de Jesus. Sua a.tuação tem sido um modelo de luta pela
J·usti~a. .soc~al. Seus gmnde·s .advens,áJrlos são os c·omU!Il[.st,a;s d1e um 1ado, e os
pele·gos do outro, porque Mário carvalho de Jesus entrou no movimento sind-Ical
J)a.l19. lutall' pel1a ju~tiça s,oc~,al em nome oda i'l1atermdiad,e. IiSlS·O e~:Ltca. muitas de
suas lutas. t exatarnente por Isso que não ·pode faltar ·a um lutador dessas
qualidades o apoio, a compreensão e o respeito de todos os órgãos públicos.
li: a nossa esperança. fundamentada e fortalecida, agora, com os apartes que
acabamos de receber dos Ilustres Senadores que nos honraram com as suas
Intervenções.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui~ bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRANCO MONTORO EM SEU
DISCURSO:
São Paulo, 1.0 de maio de 1974.
Exrno. Sr. Presidente Ernesto Gelsel
(Lido na concentração ecumênica de 19 de maio em Cajamar.)

Duas pa}avras têm marcado os pl'onunclamentos de V. Ex... - "franqueza
e .-erdade".
Em consciência e com testemunhos concretos, podemos também afirmar que
a "franqueza. e a verdade" têm sido os dois pilares em que, ao longo dos anos,
os tll'aba1hlado·res •da C~a. B11asi!elra. d,e Clme-n·o Pc,rtlamd :P1e·rus CGQ1Upo Abd3llal
apó~am o seu trabalho, ·na fábric.a., na15 p~d;rei,r.as, no s.!ndi·C•aJbo, p1elo exerdclo d.a.
açãJo nãJo-vio~e;nta, convencl.dos de que ~ó a verdad1e nos llberrt.ará do medo,
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--136do subdesenvolvimento, possib!litando que, ao lado do crescimento ·das ·riquezil.s;
todos os brasileiros se tornem participantes e responsáveis pelo bem comum. ·

Este abaixo-assinado, com cinco reivindicações, foi passado pelos próprios
trabalhadores, tendo logo merecido ·a adesão das igrejas locais, à frente delas.
f.ls vigários e pastores evangélicos de Perus e Cajamar, alcançando mais de 3.500
assinaturas.
A Comissão Permanente de trabalhadores, que substituiu de fato a dlreção
sindical após a int.ervenção, ocorrida em novembro de 1973, sente-se no dever
de raprofundrur o .sentido· de ooda uma ·das cinco ·r·elv!ndtcações do arbadxo-a.ssinado,
com base em fatos notórios e documentos anexos.
I - Diz a primeira reivindicação:
"Efetivação do Confisco, passand<J a fábrica e definitivamente para a
União"
1. Reconhecemos que o confisco, dec.l'e.tado em julho/73. abrangendo algum!IIS das 1empresas do grupo Abdralla, foi. a única ma.nei~a de a União, autar~
quias e do Governo d.e São Paulo receberem as centenas de milhares. de cruzeiros de,idos aos cofres públicos.
2. O decreto confiscado da p.erus é de julho de 73 -e foi executado sob
condição resolutiva pelo prazo de seis meses; mas a situação permanece a mesma,
.
vencido o prazo em janeiro de 74.
3. A COmissão Interventora, que tem cumprido as obrigações· comerciais;
trrurbalhhstas e ,ftsca.!s em dia, .rente dificuldade em operrur. s•e·ndo obrigada a
comprar peças, o material de manutenção da fábrica do próprio grupo confiscado,
porque, teoricamente existe a possibilidade de "Abdalla voltar", afirmação repetida. frreqüentemm te pelos sreus aJdieJ>tos.
Até a mão-de-obra altamente qualificada recusa o convite para trabalhar
na PERUS, enquando o confisco não se torna definitivo.
4. A administração da Comissão Interventora, durante 9 meses, provou
que a Perus não só é auto-suficiente, mas que foi capaz de ·saldar compromissos
anteriores de alguns milhões de cruzeiros, que o Grupo Abdalla negociava. Nin~
guém tem saudades dos •atrasos de pagamoo.to de salários, da p.rural!sação da
fabrica por falta de óleo, mas todo.s ficam atemorizacJ.os com a afirmação "AbdaUa !POde vo•lta.r".
II - Diz a segunda reivindicação:
"Pagamento do atrasado no valor superior a 20 milhões para mais de
400 .+rl1a.rbalhadore·s ou .seus herdeiros"
5. COmo fi.cou prov•a.do nos au-tos do proc•esso ur.abalhlst.a '(l,R JCJ P!'oc:
n.o 2.7•52), ra ~·ve edodidoa simultaneamente ·em 5 fábrlc.a.s do grupo· Abdalla.
foi por ele própria: provocaida, pretendendo levar os tra.balihadores ao des·espero,
o que quaJSre OC•O•l'r·eu p•ela força económica e p•olí.tica doo grupo, cujo chefe era
deputado federei.
..
6. 'I1riinta dias após o início da pacífica gl"eve, na.tui'almmt.2 o .grupo Abdalla
sentiu os efeitos e procurou uma "saída honrosa", através da mediação de notórla comunista. O acord·o foi feito, excluídos oo; t.rabalhoa.d.o•res da P·e·I'US, que
o grupo Abdalla "querla esmagar" (Ver o livro. A. Grev.e. da Per)ls .no~ 'Dtibunais,
editado em 1967, com apoio de 33 Sindicatos, 10 fecLe•rações e da CNT, doe. 1,
anexo).
7. O processo trabalhista foi ganho pelos operários, devendo a Perus pagar-lhes quantia superior a 20 milhões de cruzeiros. Antes do confisco, a Justiça
do Trabalho, depois de verific-ar que todos os bens da Perus estava penhorados,
·
nomeou um administrador judicial para a fábrica.
Mas, ·no momento em que o administrador judicial !.a iniciar .n.s suas funçõe.s.
os •bens da Perus foram conf:.s.c.adm, impedindo. a.sslm, o pi'~3ét~gu1men 'o da
execução.
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- 137 · • 8: Então o Pode.r Judiciário oficiou à Comis.são Inte·rventoa.'a prura qu~ esta
depositasse a quantia devida. Mas divergências entre representantes do Ministério da Fazenda e o da Justiça retardaram a definição da competência da
Justiça do Trabalho para exigir o pagamento da condenação. Arredada a dúvida,
a Justiça do Trabalho continua à espera do depózito a ser feito pela União.
9. ll: verdade que o Minlstr,o Delfim Netto antes de del&a,r ,a Pasta, autorizou ,a 1ibe11.1ação do.s 20 milhõ-es, exp,edindo o Aviso n.o 143 •ao Banco· do Brasil
(doe. 2). E ,a_, "Voz do B~asil" anunc~ou a boa •notícia que to-da a impnensa reproduz~u. mas, .até bo.Je, todos continuamos na expe.ctativa.

III - Diz a terceira reivindicação:
"Fim da Intervenção no Sindicato"
10. A intervenção no Sindicato dos Tra,balhadores nas Indústrias de Cimento, Cal e Gesso de São Paulo, a que estão afiliados os trabalhadores da
Perus, se deveu a um calunioso ofício assinada - assinada mas não redigido
- pelo presidente da entidade, endereçado ao Delegado do Trabalho, no dia
13-11-73, o qual, no dia imediato, determinou a intervenção no Sindicato, ato
que foi referendado no mesmo dia pelo então Ministro do Trabalho.
11. A melhor prova de que o ofício do presidente do Sindicato era calunioso está no relatório da Junta Interventora, apresentado em 18-3-74, onde
sequer menciona a "denúncia" do mau dirig.ente sindical. Os trabalhadores
reagiram, dentro da lei, contra a indevida intervenção, através de vários ofícios
que foram transcritos no Diário do Congresso Nacional, a pedido do Senador
Fra;nco Montoro (Ve•r Diário do Congresso, dia.s 30 de novembro e 5 d·e d1ezembro
de 1973l:
12. Custa-no.s ·a•crescen+~r. mas o acumplictamento do cruJ.untador-pre.sidente
com o grup::~ Abdal1a ben•eficiado com a int,erv.enção, evidenc~a-s~e po,r outro
acontecimento: afast8.Jdo da dir-eção do Sindicato em 14-11-73, a seu pedido,
devia ter retornado ao serviço da Perus; no entanto, até hoje se encontra
"llceaJc!ado". Cevtamente tem ve,rgonha de en,frenta,r seus comprunhe[ros de trabalho.
13. No momento em que V. Ex." acolheu. com animadores pronunciamentos, as direções da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e da
C~nf•ederação Nacional dos Tr!llbalhadores na Indústria, seja-nos permitido subllnha,r que o nosso sindicalLsmo, de1sde 1930, vem padecendo da f·alta de liberdade e especialmente de autonomia, em contradição com as d·ec!:ões da Organização das Nações Unidas.
·
O Bra.sil, como Estado-Membro da Organização I:nterna.clonal do Tvabalho,
aprovou a Convenção 87, sobre liberdade e proteção do direito sind'cal, na 31."
Conferência, em São Francisco, em 1948.
14. Sentimos que é artificial, frágil e perigosa· a dependência em que vivem
os nossos sin·cHc:S~tos; existe uma 'aparên-cia d>e que todo·s ·e.stão de acordo com
as autoa.'id•ades, mas no fundo os .tr,abalhadol1es es+.ão !ntimidwos, desconf.Lados.
Sabemos que não é fácil reconhecer a liberdade sindical, mas historicamente
está prov~do que sem libecrxJ,ade re.sponsá v,eJ, os -tl'l!lbalh81do•res e s>eus ve'Pres>entrunte.s, com as exceções que confirmam a ·vegl'a, :perman.~c>erão m>a.s-si,fic,aldc,g., ll: ,preciso saber discordar toda vez que a autorização se omitir ou descumprir a lei;
é preciso que o povo e seus representantes sejam ouvidos na elaboração da lei,
que tem por objetivo a dignidade de todos os homens.
15. Estamos :preparando representação do Exmo. Sr. Ministro do Trabalho,
certos de que em breve seja arredada a indevida Intervenção, que nos obriga a
pedir emprestado o salão paroquial da Igreja para as reuniões maiores, ou reunirmo-nos def.J:1on.t•e da s•e,de fechada do Sindicato.
IV - Diz a qu&~rta l'eivind1cação:
Retirada da Soca! de Caj amar, v·oltando as pedreiras a ser exploradas pela
P.e,rus. com aproveitamento de tod\Js o.s operár-ios da so,Clrul, qu,e p-a.ss,arão pa1m a
Perus".
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- 138 16. A Perus, com mais de 1. 500 alqueires de eucaliptal no Município de
São Paulo e Cadama-r, sempve exp1o•rou as .pedr.elmas que fome.cem .a .matéli:aprima pa~a a fabr~cação de ci:nento. A pedra calcária sempre foi traawpoll.".tada
de Cajamar para Perus pela Estrada de Ferro Perus-Pirapora S.A., com operáT'los d1a Peil"Us, poãs a f.errovLa t·ambém p·er·benda. ao g>ruopo Abdalla, até ser
confiscada em julho de 73.
O confisco no entanto f·Di inócuo no tocante às pedreira.s e à Estrada de
Fe•r.ro •Perus-Pirap·c•va S.A., como se pr.ovará:
a) em 1969 o Qov.emo F·ed•eral, conhecendo as fraud•es do Grupo Abdalla,
mas procurando uma solução amistosa para que o grupo pagasse suas inadiáveis
obrigações fiscais e "débitos trabalhistas", levou o Sr. J. J. Abdalla a assinar um
compromisso de não vender as suas propriedad·es garantidoras das suas dívidas.
O compromisso então assinado, com treze itens, diz no terceiro deles:
"Para atendimento das obrigações a que se referem os itens 2 e 6,
não poderão ser vendidas proprieda.des ou bens de qualquer espécie das
organizações - Perus e Copase e, particularmente, as que tenham como
finalidade o fornecimento de matéria-prima básica da produção das
referidas fábricas" (doe. 3, firmado no C.G.I:, o qual foi junto pelo patrono do Sr. J. J. Abdalla, aos autos do processo-crime !alimentar, na
14." Vara Criminal da Guanabara).
b) Mas em 27-2-1970, o Grupo Abdalla descumpriu aquel.e compromisso,
transferindo a concessão que a Perus tinha de explorar as pedreiras de Cajamar,
pa11a oui~a emp•!1es•a do mesmo grupo, a Soca! S.'A. - Mme•ração· e Inte[1càmb1o
Industrial e Comercial, fato que logo a s.eguir gerou dois crimes contra a organização do trabalho, levando o Procurador da República a apresentar denúncia
con·tva todos O'S diretores com~m.s dia P·erus e da Soci•al, em 31-S-73, em d1ec0l'll'êncla
da ,quei~a-crime ·rupl1es·ent.a.da peloos trabalhaoores, •at11avés do s•eu si-ncUcato (do•c. 4,
d.enúncia em 5 folhas).

c) A fraudulenta cessão d·e direitos de lavra da Perus para a Soca! pretendia escond•er a in.~olvênc'.a d•a P.erus, q.UJe. tiJ!lha ·todos os s•eus b·ens ;penhorrados, devendo só para a União algumas centenas de milhões de cruzeiro.>. Não
~·e •conhe·ce o montante .e~ato, porrq.ue· algu71JS pvocessos estoo· ext~aviado•s. Além
da transferência do direito de explorar as p.edreiras, cedeu todas as máquina~ da
Perus para a Soca!, em comodato, graciosamente.
b) 03 trabalha.dores alertaram as autoridades - Ministério do Trabalho,
Proces;;o n.0 156.252; Mirus.tério de Minas ·e EmergLa, 'Pl'IO•ceBS·D· n.O 603.0!}3/71, O· que
impediu que até hoje a cessão de lavra fosse reconhecida pelo Departamento
Nacional de Produção Mineral. (Doe. 5) - embora infringindo o art. 72 do Código
de Mineração, a Soca! continua em franca atividade.
el Talvez em decorrência de tamanho escândalo. o Governo Federal sentiu
que somente o ccn,fisco pod·3rri.a p·O•r um par.ad,eiro às ·f.vaudes do gru,p.o· IA.bd•allia;
mas realizado o confisco, a Comis:ão Intervent·ora só tomou conta da fábrica e
não das pedreiras, também confiscadas, porque "as autoridades superiores"
assim determinaram, conforme depoimento do Sr. Osvaldo Grassioto, presidente
da Comissão Interventora, que depôs como testemunha referida, nos autos do
proocesso-cr1me ac!ma !1efe.rido, •em 4 de a;brE de 74, na 2.n Va•m d.a Ju.stlç•a
Federal, (Doe. 6).
Em conseqüência, a Comissão Interventora está comprando pedra da
fl
Socai para !rubricar cimento. Além disso, os empregados da Perus em Cajamar,
estão sujeitos à administração da Socai, pois a Comissão Interventora, embora
pudesse nomear encarregados para dirigir os empregados da Perus em Cajamar,
pveferiu, .a•end•endo a "re·comendaçôes sup.erio·ves", deixar tud,o· n•a;s mãos do gru.po
Abdalla.
g) 03 abusos da Soca! na administração dos operários da Perus estão relatructos em 3 folh.a.s que foram <mcaminha.ct.as à comLssão· Intervento11a. e juntadas
ao processo-crime acima referido, merecendo esp.ecial destaque a utilização de
operários pagos pela União para ·executar serviços fora de Cajamar, em proveito
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- 139do grupo Abd,alla; dis~o n%c.endo outro crime - o de conct:ssão, a,rt. 316 do
Código Penal (doe. 7).
17. Procurando aferir a responsabilidade de tantas omissões, o assistente
da acusação, representando as vítimas da. Socai - nos autos do processo-crime
da 2.a Vara Federal, requereu várias medidas, com as quais concordou o Procurador da República, em 22 d·e abril último, ao mesmo temp.o em que, através
de expe·di·enrt:e próprio. comunic<eu ~as "ev·entuais trre•gu1a.ri<l!ades" a,o 8r. Pro.curador-Geral da. República, ~eu superio-r hlerárqu:.co, qu·e "tom•a,rá medidas oabíveis
já que o confisco é ato revolucionári.Q e como tal deve ser tratado" (doe. 8).
Ajuntamos um pormenor: a própria delega,cia de polícia de Cajamar está
instalada gratuitamente em prédio do grupo Abdalla, que impede o crescimento
da sede do município, conserv!lido como verdadeiro feudo.
18. Também com intuito fraudatório, o grupo Abd.alla "a.rr.e·ndou" a Estrada de Ferro Perus-Pirapora S.A., antes de s:er confiscada, para a Soca!.
Assim, os empregados da Perus, na ferr·ovia, estão .:endo administrados pela
Socai.
19. Ma.s o clamor contra o conúbio p.erus-SocLal, s.e a situação· P•S-rdura.r,
cl'e.werá no mom.mto em qu.e o.; bens cc•:l.fiSc•ad,os ferem coloc,adc.s em .c·orn.ccrrência pública, segundo pr.evê o confisco.
Conservando a Soca! o direito de lavra, quem se apre.sentará para comprar
a ·P.erus, se a ma·t.éri·a-prima ·s!Stá em pod•sr do grupo AbdaUa?
Isso tem levado muitos a. repetir o que alguns jornais já insinuaram: "Será
que o rcnftsco foi f•eLto :para aj uda,r o ·gl'upo Abdal1a?"
20. Reconhecemos que só pela legi.slação exc·epcional se poderá corrigir
com eficácJ,a a,s fr,a.udes do grupo parc!ra.lmente c'Oill·N,sc.ado - •orn.ando sem
efeito a cessão de lavra. da Peru.s para. a Soca! cnmo insistiram os trabalhadorel
já em 1971, oao então Minls.t.ro d,e M1nM ·e Ene.rgh - Proc. 603.093/71.
Três anos são passados e tudo continua. na mesma, em obediência a "ordens superiores", agora com a. participação da própria. União, que confia a administração dos empregados da Peru.J à SDcal, cujos diretores estão sendo processados criminalmente.
V -Diz o quJ,n.to e último tóJ>iC'J do .aro.aixo-asoii.nado .a,nex·o:
"Finalmente se reconhece que a Comissão Interv.entora está executa;ndo um tr.a.ba.'ho sério. a po·nto de .ter aum.ernt,ado a produção em
quase 30%. além de ter assinado contrato com firma especializada para
a instalação de filtros que acabarão com a poluição. Se mais a. Comissão não fez é porque ainda está com muitos elementos da Administração antiga em pl)stos de comando. Temos agora a certeza de que a
poluição em Perus terminará, assum!nd·o o Governo Fed·eral a responsabilidade da Fábrica de Cimento."
21. rn:.ste tópico 'ence,rra. a e:spe·rança do fim da poluição que, :s·ob a dtr:eção
do .gru,'Po Abdalla, só tem •aumentado no.s últ'.mos 20 •ano.~. com o ·de,~g1a,ste .tcJital
das máquinas e desobediência às Ieil de higiene e segurança do trabalho rd·oc. 9l,
hudo do Ministério do Trabalho).
Permitimo-nos recordar que a pacífica e justa manifestação de mulheres de
Perus para acabar com a poluição, em meados de 73, foi reprimida pela autoridade policial. e·nquan.•o o nt"e,sidente do gcrupo continua f.c,l'agld·o há bngos meses,
mesmo depois de condenado.
22. Pacientemente esperamos, confiando na autoridade descomprometida.
Sabemos que a supressão da poluição foi atrasada, porque a firma vencedora da
concorrência, em 73, desistiu na hora. de assinar o contrato com a Comissão lnterventora., mas nova concorrência foi realizada e já existe contrato garantidor
do fim da poluição, com a utilização da tecnologia nacional.
Acreditamos que a verdade sempre aparece com o tempo e que os seus resultados benéficos podem ser auferidos por aqueles que sofr.eram a; Injustiças,
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- 140desde que· saibam pacientemente ·esperar, estamos certos de que o Governo de
V. Ex." propiciará o remédio para tantas artimanhas, que até aqui o Poder Judiciário tem sabido enfrentar, à exc.eção de uma vez, quando um juiz, visivelment•e .partidário do g1rupo Abdalla, em 1965, deu-lhe ganho de uma C31llsa,
Quatro anos .após fol apo.s•entado compul.s·C•riamente, pa.ssa.ndo logo a ser "asses~
sor" do grupo confiscado, o•rloentando todoa a ação cr!minos·as :nas peclleü.,as .de
Oaj.ama;r, na Socai (D~.c. 10).
Sentimos que a hora do Poder Execut!vo chegou, obediente ao Juiz Supremo
na execução do bem comum.
Deus guarde V. Ex."
Comissão Permanente de Trabalhadores, Pe.rus: - Sebastião Fernandes João Breno Pinto- Ivambergue S. Machado- Cajamar: Gino Rezaghi- Oscar
G. Wurzbacher - Reinaldo Ressini - Mário Carvalho de Jesus, Procurador.
São Paulo, 6 de maio de 1974.
Exm.O Sr. Ministro Arnaldo Prieto.
Animados com os pronunciamentos de V. Ex." ao insistir no valor do diálogo
com os sindlc!lltos, os trabalhadores da C1a. Brasileira; de Cimento Portla.nd
Perus (Grupo Abdallal, de São Paulo e Cajamar, embora privados de sua entidade de classe, cujo presidente se mostrou Incapaz de enfrenta r aquele poderoso
grupo, valem-se do diálogo criador a propósito da intervenção praticada contra
o. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Cimento, Cal e Gesso de São
Paulo, em 14-11-73.
·
1 - A matéria foi ligeiramente tratada no abaixo-assinado de 1.0 de maio
ao Exm.o Sr. Presidente Ernesto Gelsel, publicado no "O São Paulo", Semanário
da Arquidiocese.
"Estamos preparando representação ao Exm. 0 Sr. Ministro do Trabalho, certos de que em breve seja arredada a indevida Intervenção,
que nos obriga a pedir emprestado o salão paroquial da Igreja para as
reuniões maiores ou a reunirmo-nos defronte à sede fechada do Sindicato, à noite." (doe. 1).
2 - Com efeito, Excelência, a intervenção se deveu ao ofício que o presidente do Sindicato endereçou ao Sr. Delegado de Trabalho, em 13-11-73, afirmando que o "Sindicato está acéfalo", pois a diretoria, pelas "ameaças sofridas",
sequer podia chegar à sede ou subsede do sindicato (Doe. 2). Observe-se que o
presidente é o único signatário do ofício que podemos qualificar, sem receio,
de caluniador.
3 - A simples leitura daquele ofício mostra que mão de terceiro interessado
na intervenção levou o mau presidente a subscrever documento que, além das
calúnias, cometeu Imperdoável erro ao se referir "ao município de Perus" e, mais
abaixo, "à cidad.e de Perus". Ora, todos sabemos que Perus pertence ao município
de São Paulo. Como. então, falar em "município de Perus"? Quem teria redigido
o malfadado ofício?
4 - No entanto, o Sr. Delegado, sem nenhuma prova a respeito do calunioso
ofício, que menciona até "ameaça de morte", baseado em dois parec·eres dos seus
assessores, no dia Imediato determinou a intervenção (does. 3, 4 e 5).
o parágrafo 2. 0 do art. 553 da CLT autoriza a intervenção, desde que haja
indicio veemente" ou "indício da prova" bastante do fato e da autoria dos denunciados.
Ora, um ofício assinado unicamente por um dirigente sindical, falando em
município de Perus, desacompanhado de qualquer boletim de ocorrência policial
ou testemunhas, pode, d.e plano, autorizar Intervenção que beneficia o Grupo
Abdalla e prejudica os trabalhadores?
5 - Já em 1964 o nosso Sindicato foi o primeiro a sofrer a Intervenção em
São Paulo, o que se expl!ca, pois naquela época o sr. J. J. Abdalla era deputado
federal e cons·egulu não só a Intervenção, mas nomear o seu chefe de Depar-
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- 141tamento Pes.soal (Lázaro Dalcin), como primeiro interventor no Sindicato, situação que durou ano e meio. Pensávamos que a sua força tinha diminuído, mas
sentimos que ag>Ora ele, através de terceiros, envolveu autoridades que, no caso,
acreditamos ter sid.o vítimas da boa fé.
6 - A intervenção, ainda que não tenha sido essa a intenção das autoridades,
favoreceu o mau presidente, que, sem nos consultar, dispensou nosso advogado
em 24-10-73, após o confisco da Perus realizadoO em julho .. A dispensa provocou
generalizada revolta entre os trabalhadores, que convocaram uma assembléia
geral extraordinária, para que o presidente desse as razões cl.as dispensa do
nosso advogado, que em 1964 também foi dispensado, mas continuou nos defendendo, o que se repete novamente agora. Precisamente quando tí.1hamos mais
de quatrocentas assinaturas par•a a convocação da assembléia extraordinária, o
presidente, que poderia ser afastado na assembléia extraordinária, pediu socorro ao Ministério cl.o Trabalho, forjando calúnias contra o n'.lsso comportamento.
E o Delegado acreditou, sem qualquer verificação, nas "ameaças de morte" no
"município de Perus".
7 - A imprensa registrou com surpresa o fato (ver recortes da époOca, anexos
·ao ofício, motivando o Senador Franco Montoro, que ao longo dos anos vem
acompanhando nosso trabalho, a se prnunciar contra a intervenção em 21-11-73.
quase um mês após, como consta do "Diário do Congresso Nacional", cuja. edição
daquela data estampou:
aJ carta do nosso advogado ao ex-Minis·tro Júlio Barata;
b) carta de demissão do nosso advogado;
c) resposta do nosw advogado à dlretorla do Sindicato;
d) Oficio da Comissão de Trabalhadores (os mesmo3 que se dirigem a V. Ex.al
ao Delegado do Trabalho;
e) Resposta do presldent.e do Sindicato ao pedido d·e convocação de assembléia geral extraordinária;
f) ofício dos trabalhadores, em 11-11-73, anunciando terem alcançado· o
quorum exigido pelos estatutos;
g) Ofício da Comissão dos Trabalhadores ao Delegado, após a intervenção;
h) Oficio do n<Jsso advogado à Ordem d.os Advogados do Brasil;
il Resposta do Senador Eurico Rezende, em nome do então Ministro do Trabalho, dizendo que a intervenção tinha ocorrido porque o nos·so advogado estava
sendo "processado" (slcJ e porque tinha transformado o Sindicato num "pandemónio" (doe. 6), em 9 folhas xer·ccopiadas do "Diário do Congresso Nacional"
de 21-11-73.
8 - Sentindo que o Senador Eurico Rezende, também tinha sido vítima
d~ Informações caluniosas que só beneficiavam o Grupo Abdalla, o nosso advogado endereçou longa carta àquele representante do povo capixaba, acompanhada de documentos, sendo toda a matéria transcrita no "Diário do Congresso
Nacional" do . dia 30-11-73, a pedido do Senador Franco Montoro, na seguinte
ordem:
a) a carta ao Senador Eurico Rezende;
bl Perus - doze anos em busca de justiça;
c) a palavra do Cardeal Mota;
d) ·apresentação da frente Nacional do Trabalho, pel'J episcopado paulista,
em 1968;
ei a solidariedade da Igreja;
f) distinções entre os três tipos de ação (cons·ervadora, violenta e nii.o violenta);
&:'l curl'iculum vítae do 1:osso advogado. (Doe. 7, em 7 folhas).

.-

l

--..-.I --

--------- - - -- 142-

9 - Infelizmente, a farta documentação não mudou a opinião da.s •autoridades da época, só nos restando esperar, pois sabemos que a verdade aparece com
o tempo, se os seus defensores persistirem na sua busca com firmeza permanente, sem ódio e sem medo, ma.s com entranhado desejo de alcançar justiça,
10- Aguardamos a mudança do Governo e o relatório da Junta Interventora,
composta de três funcionários probos, que em 18-3-74 apresentaram seu relatório em 8 folhas, aqui em xerocópias meio !legíveis. Mas pode-se claramente
ver que ·a Junta sequer mencionou a causa da denúncia, isto é, que a Diretoria
do Sindicato estava sendo ameaçada no "município de Perus" e na subsede
de Cajamar (Doe. 8),
11 - No entanto, o relatório apresentado não é definitivo, porque diz, m
última folha:
"Agora que a situação adminlstrativo-contábl! se encaminha para . a
normalidade, a Junta preocupa-se em esclarecer a atividade dos diretores afastados de sua.s responbllidades no manuseio dos bens do .sindicato, a.sslm como pretende responder ·oo que foi solicitado pelo Processo n.o 303,975/79, concernente ao Relatório apresentado por comissão
nomeada pelos Associados em assembléia de 15-1-73" (Doe,. 8) .
. 12 - Fica desde logo esclarecido que a "denúncia" que gerou a intervenção
é falsa, pois os interventores não falaram em qualquer ·"ameaça de·. agressão."
e muito menos de "ameaça de morte".
E sobre a apuração das contas do Processo n.o 303.975/73, foram os próprios
trabalhadores, pela Comissão que os representa que subscreve o presente ofício,
que repres-entaram contra o mau Presidente, baseados em dados concretos, como
se verá.
13 - Antes, permita, Excelência, ligeiro retrospecto, para apresentarmos
a ficha do nosw ex-Presidente:
a) como se sabe, mais de noventa por cento dos trabalhadores da Perus
participaram da pacífica e vitoriosa greve em 1962; o ex-Presidente, não;
b) em 1964, com apoio de Abdalla, foi o segundo interventor no Sindicato,
preparando a.s eleições em 19·65, elegendo-se Presidente, sem dificuldade;
c) graças ao bafejo que recebe de vários meios, mantinha-se na Presidência
até a data da intervenção, feita a seu pedido, para evitar a assembléia geral
extraordinária em novembro, como vimos;
dl em 1969 foram reintegrados no serviço os vitoriooos trabalhadores que
tinham p!Wticipado 'Cla: .g·l'eve. Naturalmente os tralbll!l:hadores apelidados de
"grevistas", não eram bem vistos pelo Grupo Abdalla nem pelo ex-Presidente;
e) o nosso advogado, dispensado quando da primeira intervenção, em abril de
1964, foi chamado de volta em setembro de 1965, procurando, com sua presença
e testemunho de concórdia, unir toda ·a classe trabalhadora, dividida desde 1962,
com a greve, divisão que só benef!cla\'a Abdalla;
. f) o ex-Presidente, rodeado de Diretores inexperientes e novos na categoria,
contratados em substituição aos "grevistas", tudo fazia para isolar os empregados
que retornaram ao serviço em janeiro de 19&9;
g) mas, como a verdade sempre aparece, o ex-Presidente sofreu o primeiro
Impacto, quando, numa atitude de "chefão", pretend.eu afastar o Diretor Ivam
Berbuf Suzart Machado da função, endereçando-lhe carta nesse sentido em
11-9-72:

.
'
....................................................................

"Até o dia 17, domingo próximo, quando se reunirá a Diretoria para
esse fim, para Isto não deverá nem comparecer à sede nestes dias, até
que fique resolvido o seu caso, como Diretor" (Doe. 9).
'

. -·

h) o nosso advogado, no princípio de 1973, procurando descobrir uma· solüção g·lobal para o problema .Abdulla, Ievuntou a bandeira. do confisco dos Bens,
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-143mas foi proibido. peJo Presidente, a falar em confisco, razão por que o nosso
advogado deu entrevista, esclarecendo que "não falava como advogado do Sindicato, mas qualquer advogado descomprometido".
i) o ex-Presidente, após a dispensa do nosso advogado, propôs à Comissão
Intervento:a Federal na Perus o recebimento dos salários do processo da greve,
abrindo mao dos juros e correção monetária, o que acarretaria prejuízo superior
a 70% para os trabalhadores.
·
14 - Tal modo de proceder, nitidamente em benefício de Abdalla, agravado
com a contratação da própria mulher como funcionária do Sindicato, levou os
lrabalhadores a uma assembléia geral extraordinária em 15 de janeiro de 1973,
quando foi formada uma comissão para apurar as contas, fatos já mencionado
nclma no Relatório da Junta Interventora.
15 - A Comissão era composta por 5 pessoas, dois contadores, um da própria
Federação a que está filiado o Sindicato, mais nosso advogado.
A conclusão unânime da investigação contábil deu como gasta, sem autorização, importância superior a Cr$ 2. 800,00, mas os trabalhadores, ainda numa
demonstração de que desejavam a recuperação do Presidente, concederam-lhe
prazo para repor aquela Importância, em assembléia realizada em 24-6-73, às
vésperas do confisco, antes d•a dispensa do nosso advogado.
16 - Sentindo que o ex-Presidente, apenas "afastado" e não destituído,
poderia voltar ao cargo, com proteção da Autoridade, os trabalhadores da Perus
resolveram, em 28-11-73, apresentar à DRT o Rel·atório que apurou as suas
contas, as quais, como certamente a Junta concluirá, deixam multo a desejar.
17- Aí então, Excelência, em síntese, os fatos que nos permitem encontrar
uma solução que nos livre da estranha Intervenção, cujos efeitos melancólicos
perd.umm não só ·entre os t.rabalhadores, mas nos meios trabalhistas de toda
São Paulo.
conclusão
Se lnexiste o clima de terror denunciado pelo ex-Presidente, não há razão
para os trabalhadores permanecerem privados da dlreção do seu Sindicato, razão
por que nos permitimos sugerir as seguintes alternativas:
Primeira - Convocação de tolia a Dlretorla e suplentes, bem como a da Co. missão de Trabalhadores signatária deste Ofício, pelo Sr. D·elegado do Trabalho,
para ver se é possível -aproveitar a mesma Dlretoria, ou parte ·dela.
Se aceita esta hipótese, os Diretores reconduzidos deverão convocar a assemLléia geral extraordinária para apreciar a demissão do nosso advogado.
Segunda - Eleição de uma Junta Governativa de trabalhadores, por assembléia da categoria, a ser convocada, para que os próprios trabalhadores assu. mam em breve a direção do seu Sindicato.
Primeira observação: em qualquer das hipóteses supra, os fiscais da DRT
naturalmente concluirão o exame dos livros do Sindicato.
Segunda observação: em qualquer das hipóteses supra, ou outra que termine
com a intervenção, esperam os trabalhadores que a partir da próxima segundafeira, dia 13 de maio corrente, V. Ex.a autoriza o Sr. Delegado a abrir a sede
à entidade sindical, das 19 às 21 horas, uma vez por semana, em Perus e Ca. jamar, para que os trabalhadores que quiserem se reúnam com nosso advogado,
na presença dos próximos interventores, pois nada temos a esconder.
O que nos causa mal-estar é termos uma sede e não podermos usá-la,
em virtude de intervenção que favorece o Grupo Abdalla, processado criminalmente, por iniciativa de uma assembléia do Sindicato.
Finalmente, acrescentamos que a dlsp·ensa d,o nosso advogado foi para lm.]1eclir que ele continuasse como assistente de acusação, no processo criminal
lnstaurado conka aquele industrial, o que não ocorreu, pois os trabalhadores,
vitimas, outorgaram-lhe mandato, em caráter par.tlcular, para aquele. fim.
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- 144 Na certe~a de que o novo Governo não referendará a infeliz intervenção,
mas procurará de pronto .sanar os seus maléficos efeitos, apres·entamos, em nome
dos trabalhadores, o renovado ·comp!'omisso de diálogo criador, que engrandece
as partes, em benefício do bem comum.
Deus guarde V. Ex.a e respectiva familia.
Pela Comissão de Trabalhadores. - (Assinaturas ilegíveis.)
COMP~CERAM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - José Esteves - Petrônlo Portella - Virgílio Távora - Dinarte Mariz - Luís de Barros - Jessé Freire - DOmício
Gondlm - Milton Cabral - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson
Campos - Arnon de Mello - Lulz Cavalcante - Teotónio Vllela João Calmon- Paulo Torres -Vasconcelos Torres- Benjamim Farah
- José Augusto - Carvalho P'lnto - Orlando Zancaner - Saldanha
Derzl- Celso Ramos - Daniel Krieger.
·O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Encaminhado à Mesa Projeto de
Lei que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
l!: !!do o seguln te
PROJETO DE LEI DO SENADO N. 0 39, DE 1974

Dispõe sobre a preferência para matrícula como estivador, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1.0 - Respeitadas as demais exigências legais, a matrícula dos estiva.dores será feita, em cada porto, na seguinte ordem de preferência:
a) filhos de estivador, maiores de 20 (vinte) anos;
b) operários reservas.
Parágrafo único - O critério estabelecido neste artigo será Igualmente aplicado no preenchimento das vagas decorrentes da ampliação dos quadros de
estivadores ou do cancelamento de matricula.
Art. 2. 0 - Os estivadores deverão ser convocados para a composição dos
termos ou turmas, por ordem rigorosa de inscrição na respectiva Capitania
dos Portos.
.
0
Art. 3. - No caso de impedimento eventual, o estivador poderá designar
filho maior de 20 (vinte) anos para suprir-lhe a vaga.
Parágrafo único - Na falta da designação prevista neste artigo, o estivador
será obrigatoriamente substituído por operário reserva.
Art. 4,0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Justificação
O trabalho portuário tem, no regime legal brasileiro, uma regulamentação
especial, correspondente à peculiaridade de sua execução, pois, como declara
Oliveira Vianna em seu livro "Instituições Políticas Brasileiras'', volume I, pág. 16:
"Embora não sejam as mais numerosas, são certamente aquelas cuja
estrutura juridlca consuetudinária é mais rica de normas, praxes, tradições e costumes peculiares, todos de pura criação sua, trazendo a marca
ecológica, por assim dizer, da terra e da massa que as compõem. Não é
só pela florescência de usos e costumes peculiares que elas se fazem
notáveis; mas, também, pelas Instituições sociais que .criaram para servir
à exação dessas· normas e tradições."
Dentre as normas apllcávels aos serviços da estiva a que mais destaca é,
sem dúvida, a da limitação do quadro de exercentes da profissão em cada porto.
Dita restrição, destinada a assegurar ao operário um min!mo de remuneração,
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- 145 cria, não obstante, uma série de problemas para os Interessados em ingressar
na categoria.
Paralelamente aos dispositivos à-e carâter permanente existente na CLT
outras p.ormas té~ sido editadas, visando a disciplinar o trabalho da estiva e
aceltaçao de matnculas como estivador. Entre estas últimas, merecem citação:
o Decreto-lei n. 0 9.462, de 15 de julho de 1946, dispondo sobre a naclonal!zacão
do trabalho de estiva e de docas e o Decreto n.O 29. 530, de 3 de maio de 1951,
regulando a preferência para matrícula de estivador.
O primeiro dos diplomas acima ref.eridos determinou que apenas braslleiros
ou equiparados- e só excepcionalmente estrangeiros - poderiam ser admitidos
em trabalhos de estiva. O segundo, estabelec·eu uma ordem de preferência para
o preenchimento das vagas ocorridas nos quadros de estivadores Incluindo: os
reservistas de 1.a Categoria das Forças Armadas, os filhos de estivador e, por fim,
os portadores de senha de trabalhador avulso. Previu, ainda, o aproveitamento,
mesmo como excedentes, dos ex-pracinhas desempregados que o requeressem.
Em 1951, o Decreto n. 0 30.078, de 19 de outubro, reformulou a orientação
do Decreto n.0 29.530/51 - por ele expressamente revogado - mantendo o direito dos ex-combatentes desempregados ao ingresso nos quadros da estiva, aumentados em 10% exclusivamente para esse fim. Limitou, todavia, a preferência
dos filhos de estivador a 50% das vagas e eliminou por completo a garantia de
inclusão dos portadores de senha de trabalhador avulso.
Finalmente, ao revogar o art. 2.0 do Decreto n. 0 30.078/51, o Decreto n.o 56.707,
de 10 de agosto de 1963, acabou de vez com a preferência dos filhos de estivadores, para ingresso na atividade paterna.
A proposição, uma vez transformada em lei, assegurará matrículas como
estivador: primeiro aos filhos dos Integrantes da categoria e, depois, aos operários reservas, mais conhecidos na gíria portuária como "bagrinhos". Ainda
mais, a preferência em questão é assegurada também para o preenchimento
dos claros decorrentes da ampliação dos quadros dos sindicatos de estivadores
ou do cancelamento de matrículas destes, por morte, abandono ou aposentadoria.

a

A preferência pelos filhos do trabalhador portuário atende, especialmente,
à conveniência de aproveitamento da prática do titular, fatalmente transmitida
ao descendente varão. Representa, outrossim, pequena comp.ensação ao primeiro
pelo enorme desgate físico, suportado não só em razão do esforço muscular,
senão também, pelo ambiente confinado e quente, como os porões dos navios
em que o trabalho é executado.
A existência dos reservas de estivador resultou da própria limitação dos
quadros da estiva em cada porto. Reconhecidos pelo próprio Ministério do Trabalho, os "bagrlnhos" só _trabalham quando Insuficiente o número dos mat~l
culados para a composlçao dos termos ou turmas, ou quando o efetlvo nao
responder à chamada ou se recusar a Integrar o grupo.
A efetlvação dos reservas vem sendo tratada desde longa data; a aprovação
das medidas, ora sugeridas, encerrará. portanto, uma luta de vários anos, com
algumas vitórias como por exemplo o parecer que se segue:
"Sempre que um estivador suplente (bagrlnho) provar que trabalha
efetlvamente há mais de seis meses, deverá ter ass·egurada sua matrícula,
como medida de justiça. Justifica-se a medida, pois se um estivadorsuplente trabalhar mais de seis meses num ano, é sinal evidente que é
necessário ao quadro, pois se não houvesse, de fato, falta de braço no
quadro d·e estiva, ele não trabalharia tal tempo". <Parecer do INPS, do
Trab. Lulz Valente de Andrade, no proc. n. 0 427.990/46 ap. pelo Dlretor
Geral do DNT, in CLT - Arnaldo Susseklnd.)
E a concessão de mandado de segurança aos "bagrlnhos" de Santos, garantindo-lhes o direito à sindicalização.
Não obstante, até o momento, apenas decisões judiciais ou entendimentos
administrativos reconheceram o direito de o reserva ingr.essar no quadro efetlvo.
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- 146 Legalmente, nada lhes consagra esse direito que é, precisamente o objetivo do
Projeto ora apresentado. ..
'
Em resumo, pois, a proposição não registra Inovações. Restabelece, somente
direitos anteriormente conferidos e inexplicavelmente suprimidos e consagra um
entendimento até agora apoiado em decisões administrativas e judiciais que, por
carência de texto 1egal expresso, nem sempre têm sido proferidas em favor da
sofrida classe dos "bagrinhos".
Para encerrar, o Projeto não trata expressamente da preferência dos excombatentes porque esta já está assegurada pela legislação em vigor e é atendida
independentemente do limite estabelecido para os quadros de estivadores.
Confiamos na aprovação do presente Projeto, que faz justiça a um grupo
de operários bastante sacrificado pelo tipo de trabalho que realiza.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1974. - lleitor Dias.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.!

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O Projeto lido será publicado e
remetido às comissões competentes.
Esgota-da ,a Hora do Expediente, vamos passar à

Item 1:

ORDEM DO DIA

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 7, de
1974 (n.O 1.09·5-B/72, na casa de origem), que altera a redação do item III
do art. 6. 0 da Lei n.o 5.081, de 24 de agosto de 1966, que "Regula o
exercício da Odontologia", tendo
PARECER FAV:ORAVEL, sob n.o 68, de 1974, da Comissão:
-de Saúde.
Em discussão o Projeto.
o SR. GUIDO MONDIN - Peço a palavra, Sr. Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) -Com a palavra o nobre Sr. Senador
Guldo Mondin.
o SR. GUIDO MONDIM- Sr. Presidente, o nobre Deputado mineiro, Navarro Vieira, apresentou o Projeto de Lei anunciado por V. Ex."' Esse Projeto altera
a redação do item III do art. 6. 0 da Lei n.o 5. 081, de 24 de agosto de 1966, que
regula o exercício da Odontologia. Aliás, o proponente é conhecido odontólogo em
Belo Horizonte.
Aqui no Senado, a d.outa Comissão de Saúde, examinando o Projeto, exarou
parecer favorável, através do seu Relator, o nosso nobre colega Fausto CasteloBranco. Como todos sabemos, o eminente Senador Castelo-Branco é médico.
Notei, pelo parecer que ali há, em profundidade, sent.!mento profissional, conhecimento profissional, tanto que diz no final: "Entendemos ... " - porque o Projeto,
Sr. Presidente, visa estender aos cirurgiões-dentistas a competência de fornecer
atestados no setor de sua profissão, para justificar faltas do empregado. Então,
diz, no parecer, o nobre Senador Fausto Castelo-Branco:
Entendemos que o fato mórbido a que se refere a Lei é amplo e complexo e que a sua constatação só pode tecnicamente dar-se por quem tenha
qualificação para fazê-la, no setor de sua atividade profissional. Ora,
esta qualificação não se pode negar a quem, como o cirurgião-dentista,
a possui atraJVés de conhecimentos a;dquirldos de maneira sistemática:
oo longo de um curso superior de duração de quatro anos, onde inúmeros fatos patológicos são estudados, ligados ao campo da Odontologia
e que devem constituir, sem dúvida, motivos justos para abono de faltas
ao trabalho.
Dando, se é da essência dos atestados oficiosos e administrativos a justificação de faltas ao serviço, e se a Lei já reconhece ao c!rurg!ão-dentis-
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- 147 ta a c·ompetência para fornec.er atestad.os sobre fatos mórbidos, a bem
de uma maior clareza da Lei, como seu maior requisito, não vemos qualquer inconveni-ente em que sejam acrescentadas as expressões propostas
no presente Projeto ao qual esta Comissão opina favoravelmente.
Entretanto, Sr. Presidente, antes de apresentar as razões, acl.ianto que a
Maioria votará contrariamente à proposição.
Veja, Sr. Presidente, que é do Decreto-lei n.o 6.905, de 26 de setembro de
1944, o parágrafo único do art. 2.0 :
"Para ter direito ao pagamento a que se refere este artigo, o empregado
deverá comprovar a enfermidade determinante do seu afastamento, o
que só poderá fazer por atestado passado por médico de instituição de
previdência social a que esteja fil1ado; por médico indicado pelo próprio
empregador; p':lr médico do sindicato a que pertença o empregado ou o
empregador; ou, finalmente, em falta desses, por médico a serviço de
repartição federal, estadual ou municipal, incumbida de assuntos de higiene ou saúde."
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, consigna-se que o0 empregado, quando
adoece, não pode saber se seu tratamento durará oito, vinte ou mais dias. Em
qualquer hipótese, procurará, preferentemente, o serviço médico do INPS ou o
médico da empr.esa, do sincl.icato ou de repartiçãoO pública. Com a abonação,
receberá do empregador os quinze primeiros dias e, do Instituto, a partir do
16.0 dia (Lei n. 0 3.807, d·e 26 de agosto de 1960, arts. 24 e 25).
A resolução n. 0 502.4, do INPS, de 22 de setembro de 1971, dispõe sobre
perícia médica:
"As perícias mécl.icas constam, normalmente, de exame médico pericial,
de preferência reallzad·o por médico de formação clínica, que poderá,
quando indispensável, valer-se de exames complementares e especializados e de investigações específicas sobre as condições de trabalho, tudo
sujeito a revisão por outro médico de hierarquia superior no corpo médico-perici-al."
Assim, o médico, encarregado de perícia, poderá "valer-se de exames c·omplementares ·e especializados".
É o que pretende o projeto. É o caso, por exemplo, de uma infecção dntária,
em que será convocado o cirurgião-dentista, que fornecerá o laudo de exame
especializado, nos precisos termos da vigente Lei n. 0 5.081, de 24 de agosto de
1966, art. 6. 0 , in verbis:
"Art. 6.° Compete ao cirurgião-dentista:
III - atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos
e outros."
A Proposição pretende acrescentar a esse dispositiYo a expressão: "inclusive,
para justificação de faltas ao emprego". Não há necessidade QU conveniência
em tal acrescentamento.
A faculdade de atestação de estado de saúde sempre foi do médico; nada
aconselha a alteração dessa norma. Desde que o médico pode valer-se de exames
complementares especializ•ados - e não poderia ser de outra fQrma -, de análises de laboratório, de exames por médicos da especialidade, como dos profissionais de Odontologia, não há razões para a transferência da atribuição - do
médico para Q dentista - de justificar falt.as dos empregados. O cirurgiãodentista atestará o estado mórbido, no setor de sua atividade profissional, e o
médico justificará as faltas, conforme dispõe a }eglslação vig.ente. Em outras
palavras: ao médico compete abonar oito, vinte ou trinta dias de faltas aQ
trabalho.
Ante o exposto, Sr. Presidente, a Maioria votará contra a proposição em
P.xame por este Plenário. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Continua em discussão a matéria.
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------------ ----- 148O Sr. Nelson Carneiro - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Nelson carneiro.
O SR. NELSON CARNEmo- Sr. Presidente, já havia convencido a Minoria
da unanimidade da douta Comissão de Saúde no seu parecer subscrito pelos
Senadores F-ernando Corrêa, Presidente; Fausto Castelo-Branco, Relator; Catt.ete
Pinheiro e Luís de Barros. Entretanto, a Minoria escutou a oração do nobre
SenadQr Guida Mondin, à procura de algum argumento que pudesse contrapor
à clareza do texto d.aquela comissão. Não o encontrou. O primeiro argumento
é que tais disposições existem em leis ordinárias, como citou S. Ex." Mas, exatamente essa é uma lei ordinária, que pode modificar aquelas anteriores. Também não serve de exemplo a resolução do Instituto Nacional de Previdência Social, por não ter o mesmo nível legislativo de uma lei votada pelo Congresso
Nacional.
Sr. Presidente, sobretudo no mérito, o que não parece certa é a argumentação do nobre Senador Guid.o Mondln. O que quer S. Ex."? Que o médico, no
caso de uma afecção dentária, ateste a incapacidade do trabalhador, de comparecer ao serviço, Yalendo-se da informaçãQ do cirurgião-dentista, que é o
especializado. Ora, o empregado ficará sujeito a dois exames. Para faltar ao
serviço, necessita, primeiro, procurar o médico do INPS, que é raro encontrar-se
no mesmo d.ia. Além disso, terá que ir a-:> cirurgião-dentista buscar atestado
especializado, quando o que se quer é que o cirurgião-dentista possa, no setor
dE: sua atividade profissional, atestar estados mórbidos e outros, inclusive para
justificação das faltas no emprego. Port.anto, o Projeto é justo, exato, real, de
acordo com o que ocorre no Brasil de hoje. É preciso fazer leis para a realidade
brasileira, e não para a utopia nacional. A Comissão de Saúde teve o cuidado
de examinar esse Projeto e fê-lo de tal forma que concluiu unanimemente
pela sua aprovação. A Minoria tem como orientação manter sempre, a não ser
em casos excepcionalíssimos, os pareceres das Comissões, quando eles não são
unânimes, como este, que se baseia em fundamentos que não f'Jram postos em
cl1oque, mas apenas aflorados os contrários pelo nobre Senador Guida Mondin.
Por esse motivo, a Minoria vota a favor do projeto, nos termos do parecer
da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Prossegue a discussão.
o sr. Fausto Castelo-Branco - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ·ao n'Jbre Sr.
Senador Fausto Castelo-Branco.
O Sr. Fausto Castelo-Branco - Sr. Presidente, respeitando o voto da nobre
Liderança, queria explicar que o meu parecer foi exclusivamente técnico. É que
nem sempre existe méd.ico <1nde há odontólogo, e, muitas vezes, encontramos
hemorragias agudas que necessitam, na hora, da presença do médico, ou, pelo
menos, que o atestado do médico seja levado pelo próprio dentista. Isto cai
num círculo vicioso, Sr. Presidente.
Por outr<1 lado, já não é a primeira vez que meus pareceres técnicos são
derrubados aqui pela nobre Liderança. Então, eu me pergunto a mim mesmo:
por que a Liderança não se faz presente nas Comissões técnicas, para que esses
fatos não ocorram? (Muito bem!J Agora, uma indagação, se os odontólogos têm
capacidaà.e para re·alizar as mais difíceis intervenções cirúrgicas, se eles são
cirurgiões-dentistas, pelos próprios nomes, e já vêm assinando os atestados oficiosamente, por que a Liderança não tem o cuidado de prever esses acontecimentos? E por que, depois que a Comissão técnica, composta de médicos - eu
fui o Relator, doa matéria, mas todos os integrantes são da maior responsabil!dade - deu um parecer cientifico e técnico, como o considero. A nobre Liderança ;-em derrubar o nosso parecer, embora tenha toda a liberdade para isso,
o que respeito.
O sr. Guido Mondin - Permite um aparte?
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- 149 O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO- Pois não.
O Sr. Guido Mondin - Há pouco, o nobre Senador Nelson Carneiro falava que devemos ter cuidado com a realidade. V. Ex.o. afirma que bom seria que
a Liderança acompanhass.e as discussões, o exame e o estudo das proposições
nas Comissões. Pergunto-lhe: na prática, isto é possível? Nós, que trabalhamos
nesta Casa, vivemos assoberbados de serviços. Então, segundo a realidade, os da
Liderança, tomam conhecimento na medida do possível, que não invalida o seu
estudo, o seu trabalho. Tudo observam. Naturalmente, não tem Importância que
esse estudo da Liderança se faça antes, durante ou depois dos trabalhos das
comissões. Quantas vezes nós, pertencentes a esta ou àquela Comissão, emitimos
pareceres, favoráveis ou não, que, mais tarde, são por nós, da Liderança, reexaminados, levando-nos aqui, no plenário, a proceder da maneira como o fiz, responsável hoje pela Liderança. De sorte, que tive o cuidado, meu caríssimo Colega
e amigo, de d.izer inicialmente que senti, no parecer, o carinho com que o profissional procedeu ao exarar parecer. Mas, conforme já anunciei, a Maioria será
contra o projeto.
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO - Se V. Ex." permite, acato e respeito
o voto da Liderança, mas com o meu protesto e o da Comissão técnica. Muito
úbrigado a V. Ex."
O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex." permite um aparte?
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO - Pois não.
O Sr. Amaral Peixoto - O parecer de V. Ex.", aprovado unanimemente pela
Comissão de Saúde, honra V. Ex.a É a realidade brasileira. Sabemos que, sobretudo no interior, muitas vezes não há um médico disponível, e se o cirurgiãodentista tem autoridade, como d.iz V. Ex.", até para fazer operações, por que
não pode atestar que o seu paciente está impedido de trabalhar? A única argumentacão que poderia ser invocada é que há casos em que o cirurgião-dentista
poderia dar esse atestado de faYor, mas não ignoramos também, que esse mesmo
perigo acontece com os médicos. Portanto, a Minoria acompanha o perecer da
O~m!ssão, e vota favoravelmente a esse Projeto, examinado e aprovado pela
Câmara dos Deputados, bem como pela liderança da ARENA naquela Casa.
O SR. FAUSTO CASTELLO-BRANCO - Muito obrigado a V. Ex."
o Sr. Fernando Cor;rêa (Com assentimento do orador.) - Nobre Senador
Guida Mondin, como Presidente da Comissão de Saúde, estou completamente
solidário com o voto do nobre Senador Fausto Castelo-Branco.
o SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Prossegue a discussão da matéria.
O Sr. Franco Montoro - Peço a palavra Sr. Presidente:
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO -Sr. PTesidente,. o debate é sempre útil, e este
acaba de mostrar o problema concreto. Há um Projeto examinado na Câmara
dos Deputados, pelas comissões, aprovado; vem ao se.nado, recebe pareceres
favoráveis das comissões competentes, Inclusive e principalmente, da comissão
específica, que é, no caso, a Comissão de Saúde, parecer fundamentado, unânime,
e agora reforçado por considerações brilhantemente aduzldas pelo Relator, o
nobre Senador Fausto Castelo-Branco.
Compreende-se, por outro lado, também, o problema da Maioria. A Liderança
recebeu informações contrárias ao Projeto. Informações que foram, de certa
forma, sintetizadas pela Liderança de forma objetlva, com as posslbll!dades de
que dispunha no momento, através das palavras brilhantes do nobre Senador
Guida Mondln.
Encontramo-nos, Sr. Presidente, então, diante do seguinte fato: esse esforço
realizado desde a apresentação do Projeto pelo parlamentar, o trabalho de todas
as Comissões, a votação unânime do Plenário da Câmara - Inclusive, como
destacava há pouoco o Senador Amaral Peixoto, a Liderança da ARENA votou
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- 150 também nesse sentido; sua vinda ao Senado, à Comissão de Saúde, que por
unanimidade lhe dá parec·er favorável; o debate do Plenário, tudo isso mostra
claramente que é justa a medida. Então, Sr. Presidente, no Intuito de aprov·eitar
o aspecto útil desse debate e de encontrarmos uma solução, parece-nos que a
fórmula normal de acertar o conflito que se estabeleceu, de se resolver a dificuldade seria que as razões recebidas pela Liderança dos órgãos de Administração,
Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência Social - que ainda não foi
Instalado - eventualmente. o Ministério da Saúde ou outros, poderiam ser reencaminhadas à Comissão de Saúde para seu exame. E, quem sabe, em fac·e dessas
razões, a Comissão de Saúde poderá manter o seu parecer, apresentar alguma
emenda que possa atender a sugestão a!! apresentada.
Penso que com esta fórmula salvaríamos o Projeto e respeitaríamos o ctever
da Liderança, que, evidentemente, tendo recebido informações contráriaa, não
pode votar favoravelmente à matéria. Nesse sentido, a solução talvez seja o
adiamento da votação ou o adiamento da discussão da matéria. Nesse intervalo
se poderá esclarecer o assunto, e as razões apontadas poderão ser examinadas
e afinal, chegarmos a uma decisão que atenda ao objetivo col!mado.
O Sr. José Lindoso - Permite-me V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer.
O Sr. José Lind'oso - Efet!vamente, a matéria me é, no seu aspecto específico. dl·fíci! de s1er apreciada. Eu, de Odonto'ogia, entendo pouco, sobretudo sendo um covarde diante das dores de dente ... Agora, o que desejo
ass'nalar a V. Ex.a e à C'asa é que, dentro da tradição da tramitação do processo
legislativo, temos etapas distintas. Os pareceres das comissões técnicas - e isso
e uma das prerrogativas e um dos pontos fundamentais mais sensíveis que as
comissões defendem - eles devem, efetlvamente, retratar a posição técnica do
assunto independentemente de qualquer conotação política. O problema da aprec'ação da conveniência político-administrativa cabe à Liderança. A Liderança é
que decide: porém, o fato de a Liderança decidir não significa um desapreço
nem ao Relator nem à Comissão técnica. É o que v. Ex.a desenvolve aí no seu
rac:ocínio, com brilhantismo e tranqü!lidade, que até me permito louvar; ..•
O SR. FRANCO MONTORO - Multo obrigado a V. Ex.a
O Sr. José Vndoso - ... é tramitação normal, não há nada de excepcional
n·em mesmo de polêmico, em assunto em que a Liderança coloca um problema
dentro de uma perspectiva de política administrativa para se opor a um projeto
que mereceu das comissões técnicas a a·preciação. o fato de nós nos pronunciarmos, nas comissões técnicas, dentro de ponto de vista técnico de um Projeto,
não nos vincula à obrigação de sustentar a mesma posição num ponto de vista
~minentemente político. Assim eu aprendi com as lideranças maiores e aqueles
que nos ensinam a at!v!dade parlamentar, no uso constante dos entreveras do
d·ebate e no manejo munic!oso dos regimentos. Dou o testemunho do maior
apreço ao Relator, o nobre Senador Fausto Castelo-Branco, à comissão técnica
e à Câmara dos Deputados, de que estamos exercitando o nosso poder de revisão,
nãc importando nossa palavra, absolutamente, em nenhuma diminuição, nenhum
desapreço à função que cada um exerceu na apreciação do Projeto, possibilitando,
no final, o .pronunciamento da Liderança. Era este o esclarecimento, numa homenagem ao trabalho da comissão técnica, que proclamamos de alta valia, ao
pronunciamento da Câmara dos Deputados, que reconhecemos realmente, de significação - porque a nossa atitude na Liderança não significa desapreço; é
rotina de trabalho adm!n!strat!vo, a que todos estamos acostumados.
O SR. FRANCO MONTORO - Diz V. Ex. a que rende sua hOmenagem às comissões competentes e aos ó1:1gãos do Congresso; pois, vamos levar esta homenagem
às suas conseqüênc~as normais.
A Liderança, diz V. Ex. a, toma as suas decisões sobre a conveniência ou_ niio
da aprovação da medida. É certo, mas é evidente que ao tomar estf!: decisao, a
Llderança se louva em razões. em argumentos, em fatos que lhe sao trazidos.
Por que não encaminhar essas razões, esses fatos, esses argumentos a essa
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Liderança a decisão é de todo o Congresso. Não é apena:s Liderança o único
órgão sensível à conveniência pública, ou do interesse público de uma ou de outra
medida.
É de boa índole democrática que esta convicção da Liderança seja partilhada
pelos demais órgãos. E, teremos, então, duas alternativas: ou as razões da
Liderança conrvencerão os Senad·ores que integra:m os órgálos competentes, e a
decisão será mais clara e conhecida de todos, ou não convencerão e, pelo contrário,
a comissão competente estabelecerá o seu contra-arrazoado, responderá as ponderações feitas e teremos, então, a manutenção do projeto. Há, ainda, uma .terceira
posição, que é a normal: talvez nas razões trazidas à Liderança e por esta encaminhada à comissão competente, haja algumas razões que mereçam atendimento.
Então, a solução é regimental, é uma emenda ou um substitutivo.
De qualquer maneira, o importante é que encontremos uma fórmula parlade não arquivar, definitivamente, um projeto que teve seus méritos
reconhecidos e proclamados por toda a Casa.
~ntar

As sugestões que me parecem viáveis são duas: uma seria requerer-se o
adiamento da discussão ou, pelo menos, o adiamento da votação da matéria para,
nesse intervalo, ser ouvida a Comissão e opinar sobre o assunto; ou então, a
apresentação de uma emenda ou de substitutivo, o que faria com que, automaticamente, a matéria voltasse à Comissão. Para garantir uma dessas medidas já
providenciamos um requerimento que estamos encaminhando à Mesa. A não ser
que a nobre Liderança da Maioria encontre uma solução melhor, parece-nos
que é de se tomar uma providência concreta ...
O Sr. José Lindoso -Essa seria, a meu ver, realmente, a medida regimental;
seria apresentar-se uma emenda, em plenário, para ser reexaminada a matéria
na Comissão competente.
O SR. FRANCO MONTORO - Exatamente.
o Sr. José Lindoso- Mas isso não significa que se venha a declinar das prerrogativas da liderança de examinar o assunto naquilo que lhe é pertinente; que é
o aspecto da conveniência administrativa, mas a responsabilidade de examiná-la,
no seu conjunto, em face daquilo que a emenda pode provocar como matéria
nova como fato novo no projeto.
O SR. FRANCO MONTORO - Vejo, Sr. Presidente, que as ponderações feitas
encontram o apoio e a compreensão da Casa. As medidas a serem tomadas permitirão que se faça um exame mais amplo da matéria e que s~ examine a possibilidade de aprovação de uma medida cuja justiça foi reconhecida por todos os
órgãos da Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
o SR. PRESID!ENTE (Antônio Carlos) - Continua a discussão da matéria.
O Sr. Fausto Castelo-Branco - Peço a palavra, Sr. Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - nobre Sr. Senador Fausto CasteloBranco já usou da palavra para discutir a matéria. Concedo a palavra a S. Ex.",
como Relator.
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO - Sr. Presidente, sugeri à nobre Liderança apresentar emenda que eu encaminharia à Mesa. No art. 1.0 acrescentarse-la ao proposto:
"Onde não existe médico na instituição ou local de atendimento seria,
então, aceitável o atestado do odontólogo."
Era esta a emenda que eu queria apresentar.
o Sr. Franco Montoro - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra, pela ordem, ao
nobre Sr. Senador Franco Montara.
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- 152O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, eu havia encaminhado à Mesa
um requerimento solicitando adiamento da discussão da matéria por 30 dias,
mas, diante da emenda que acaba de ser apresentada pelo nobre Senador Fausto
Castelo-Branco, esta medida ·é desnecessária. Está atendida por essa forma, e
da melhor maneira possível, mais condizente até com uma solução favorável do
problema, a questão que havíamos levantado. Peço que V. Ex." considere como
não-apresentado requerimento que havíamos encaminhado à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - V. Ex." será atendido.
Prossegue a discussão da matéria.
Sobre a mesa, Emenda ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 7, de 1974, que
será lida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lida a seguinte
EMENDA N.0 1

(de plenário)
Ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 7/74.
- .Acrescente-se ao proposto onde não exista médico na Instituição ou local
de atendimento.
Sala das Sessões, 7 de maio de 1974. - Fausto Castelo-Branco.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A Mesa considera a Emenda justificada pelo nobre Sr. Senador Fausto Castelo-Branco, não só quando a apresentou formalmente como também quando discutiu a matéria.
Assim, determina à Secretaria-Geral da Presidência que à Emenda sejam
juntados os dois discursos de S. Ex."'
O Sr. Adalberto Sena - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) -Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Adalberto Sena, pela ordem.
O SR. ADALBERTO SENA - Sr. Presidente, pelo que V. Ex." acaba de
declarar, deduzo que essa Emenda será examinada pela Comissão de Saúde.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Devo esclarecer a V. Ex."' que ainda
não encerrei a discussão; após encerrada a dlscusão despacharei a emenda.
O Sr. Adalberto Sena - Solicito, então, a V. Ex."' que, nessa ocasião, me
conceda a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - V. Ex.a será atendido.
Continua a discussão da matéria.
Se nenhum outro Sr. Senador desejar discuti-la, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Antes de despachar a proposição acessória, apresentada pelo nobre Sr. Senador Fausto Castelo-Branco, concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Adalberto
Sena.
O SR. ADALBERTO SENA - Sr. Presidente, pelo que deduzi das palavras
do nobre Senador José Lindoso, esse projeto foi examinado pela maioria, sob
o ponto de vista da conveniência administrativa.
Ora, Sr. Presidente, isso me parece um aspecto que escapa à competência
da Comissão de Saúde, uma vez que o próprio Líder da Maioria sustentou que a
Comissão de Saúde não podia exorbitar da sua competência. Sei que, aqui, no
Senado Isso não é uma regra uniforme. Multas vezes a Comissão de Justiça
resvala um pouco para o exame do mérito etc. outras comissões o têm feito
também. De modo que, perguntaria a V. Ex." se não haveria um outra comissão
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a que esse projeto pudesse ser também encaminhado e cujas atribuições fossem
mais cons·entâneas à análise desse aspecto administrativo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A Mesa acolhe e agradece a pre~
ciosa colaboração do nobre Sr. Senador Adalberto Sena.
De fato, já era intenção desta Presidência, após encerrada. a discussão, des~
pachar a Em·enda às Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social e
de Serviço Público Civil, pois que a alteração proposta pela Câmara diz respeito,
exa.tamente, à parte final do inciso da lei sobre o exercício de Odontologia e, em
essência, o que o projeto visa é acrescentrur entre as atribuições dos Odontólogos
aquela de abonar faltas a emprego.
Assim, acolhendo a sugestão do nobre Senador Adalberto Sena, encerro a
discussão da matéria, com a apresentação da Emenda, e despacho-a às Comissões
de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de Serviço Público Civil, para
que opinem sobre o Projeto e a Emenda; e à Camisão de Saúde, para emitir
parecer sobre a Emenda.
O SR. PRESIDENTE (Antônio carlos) Item 2:
Discussão, em turno único, do Parecer n. 0 119, de 1974, da Comissão
de Assuntos Re·gionais, sobre o Aviso n.o 004/74, do Ministro do Interior,
que encaminha, ao Senado Federal, os Relatórios Preliminares de Desenvolvimento Integrado, relativos aos Municípios de Anglcos, São Bento do
Norte e São José do Campestre, no Rio Grande do Norte, e Cuité, na
Paraíba, e o Plano de Ação Imediata de Barbacena, elaborados pelo
Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERJFHAU).
Em discussão o parecer.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria será arquivada.
É o seguinte o parecer aprovado:
PARECER N.0 119, DE 1974
Da Comissão de Assuntos Regionais, sobre o Aviso n.0 4174, do Minis~
tro do Interior, que encaminha, ao Senado Federal: 1) os Relatórios
Preliminares de Desenvolvimento Integrado, relativos aos Municípios de
Angicos, São Bento do Norte e São José do Campestre, no Rio Grande
do Norte, e Cuité, na Paraíba; 2) o Plano de 11\ção Imediata de Barbacena
- elaborados sob os auspícios do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU).
Relator: Sr. Dinarte Mariz
Pelo Aviso GB/GM/N.O 004, de 21 de janeiro último, o Ministro do Interior
pede a atenção do Senado Federal para os Relatórios Preliminares de Desenvolvimento Integrado ref·erentes aos Municípios de Anglcos, São Bento do Norte,
São José do Campestre e Cuité e para o Plano de Ação Imediata de Barba.cena,
Minas Gerais, real!zados com financiamento do Serviço Federal de Habitação
e Urbanismo - SERFHAU.
O encaminhamento de tais estudos a. esta casa do Congresso vem sendo realizado a partir de 1970, "obj etivando a divulgação das informações, indicações e
recomendações neles contidas". Tem sido útil essa diretriz; o Senado Federal,
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- 154 em decorrência dela. acompanha a obra que o SERFHAU financia com a finalidade de revelar a realidade dos Municípios brasileiros e sugerir as providências
necessárias ao desenvolvimento econômico de cada qual.
Angicos - Depois de analisar a situação do Município de Angicos (Rio
Grande do Norte), o Relatório Preliminar do SERJF1HAU apvesenta as "hipóteses
de d-esenvolvimento e medidas de ação Imediata'', salientando, preliminarmente:
- O Município de Anglcos está localizado na zona .fisiográfica centronorte formando com três outros Municípios a microrreglão homogénea do sertão
de Angicos. Seu clima é S·emi-árldo, quente, com chuvas no período do verãooutono, seco e salubre com intensa evaporação. Estas particularidades climáticas
são responsáveis pelas secas constantes que, por sua v·ez, contribuem para o
agravamento do baixíssimo padrão de vida da população do Município. A este
fator de ordem natural, aliam-se outros fatores fundamentais para determinar
o entrave no desenvolvimento econômico do Município. Tais fatores, característicos não só do Município de Anglcos mas de grande parte do Estado do Rio
Grande do Norte, e porque não dizer do interior de quase toda a Região Nordeste,
são o baixo nível de ·escolaridade, das precárias condições de higiene e saúde e
a quase Inexistência de assistência técnica à produção. T-endo em vista esta
realidade, as medidas de ação imediata a serem propostas, visam a combater,
de forma dlreta e Imediata, ·estes entraves, proporcionando a persp-ectiva de
sacudir o Município de Angicos, da lentidão de seu desenvolvimento.
Salienta, ainda, o Relatório que "Angicos é um Município cujas atlvldades
econômlcas se baseiam fundamentalmente em produtos derivados do setor primário".
- Todo o sistema de produção do Município está ligado ao complexo A:lgodão + Gado + Cultura de subsistência. O produto que assume uma maior importância dentro do sistema de produção é o algodão arbóreo, em função do qual
se desenvolv·e o conjunto das outras ativldades. Esta Influência marcante se
observa, principalmente, em relação às lavouras de subsistência pois a mão-deobra fixada na produção do algodão, desenvolve paralelamente a cultura de
subsistência, visando não só o autoconsumo, mas também alguma comercialização. Finalmente, a bovinocultura funciona dentro do sistema como um fator
de diversificação da produção.
O Relatório apresenta sugestões relativas à agricultura, à pecuária, à infraestrutura, aos financiamentos bancários, à higiene e saúde e à educação, indicando as seguintes "medidas de aplicação imediata": a criação de sistema de
estocagem, estudo para viabilidade de construção de médios e/ou grandes açudes,
estabelecimento de um sistema de irrigação, estudos sobre possibllidad·es de culturas apropriadas para a região, Instalação de um pequeno frigorífico, fornecimento de sementes selecionadas, financiamento para agricultura, construção e
melhor distribuição de poços artesianos, revisão do sistema de financiamento
dos Bancos oficiais, melhoria das condições das estradas intermunlcipais, manutenção de comando móvel de orientação em saúde pública, dotação orçamentária
para construção de fossas, Instalação de rede de esgotos, melhoria de nível do
ensino primário, merenda escolar, reformulação do curriculo e calendário escolar
do ensino primário.
São Bento do Norte - No tocante a São Bento do Norte, Estado do Rio
Grande do Norte, o Relatório do SE~U. depois do exame da situação, diz:
- Como as hipóteses de desenvolvimento são levantadas no decorer do
trabalho, limitamo-nos, neste currículo, a descrever e justificar as medidas
de ação necessárias e intimamente, relacionadas às mesmas. É necessário ressaltar que o arcaísmo dos meios ·e o primitivismo dos objetos de trabalho utilizados
na atlvidade pesqueira, fundamental para a economia do município, aliada às
precárias condições infra-estrutura, ao baixo nível de escolaridade e as péssimas
condições sanitárias do :_nunicípio, levou-nos_a propor um conjunto d~ medidas
de ação im-ediata que vao d·esde a construçao de trapiche e instalaçao de um
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frigorífico, como medidas essenciais básicas para o desenvolvimento económico,
até a construção em lal'ga escala de fossas residenciais, cuja quantidade mínima
existente é um dos agent.es geradores de sérios problemas de saúde."
As sugestões apresentadas, como de ação imediata, são estas: instalação de
fábrica de gelo e frigorífico, conclusão do proj.eto de instalação de salga, criação
d·e cooperativa de pescadores, instalação de núcleo de orientação à cooperativa,
construção de trapiches, financiamento de barcos pesqueiros, paviemntação de
estrada de ligação com a Ca:pital do Estado. melhoria das condições das estradas
intermunicipais, inc-entivos à industrialização/comercialização da ova de_ peixe,
incentivo à cultura do caju, fornecimento de sementes selecionadas de algodão
arbóreo, incentivo à produção do agave, melhoria das condições de produção e
comercialização da pecuária bovina, instalação d·e núcleo de orientação à produção agropecuária, l'evisão do sistema de financiamento dos Bancos oficiais,
ampliação da dotação orçamentária destinada ao Posto de Saúde, manutenção
de comando móvel de orientação em saúde pública, dotação orçamentária para
a construção de fossas, instalação d·e rede de esgoto/água (sistema proposto,
captação, elevação, d-esinfecção, res·ervação, adução) ·e contenção de dunas.

São José do Campestre - O Rela:tório pertinente ao Município de São José
do Campestre, após localizar os problemas que entravam o desenvolvimento
municipal, a:presenta as seguintes medidas de aplicação imediata: construcão de
poços tubulares, melhoria do sistema de esgoto, término das obras do matadouro,
construção de casas populares, asfaltamento da Estrada RN-25 (trecho que ligará Tangará à divisa do Estado da Paraíba), criação de um posto agropecuário,
at!vação da maternidade local, construção de uma estação repetidora de TV,
reabertura de posto de saúde, criação dos cursos técnicos e pedagógicos no Ginásio Com-ercial, expansão da rede .escolar rural, eletrificação rural, apetieiçoamento do sistema de açudagem, ampliação do convênio com a casa do Estudante
de Campestre em Natal convênio com o Funrural para funcionamento da Maternidade, capacitação do pessoal do setor d:e saúd-e, criação de um Conselho Municipal e instalação de uma agência bancária.
Cuité - O Relatório Preliminar de Cuité (Paraíba), ao apresentar as hipóteses de desenvolvimento, focalizou: a implantação de pequenas agroindústrlas
para quebrar o esquema da monoprodução; o desenvolvimento de forrageiras
para a prática de economia consorciada, agropecuária, sobretudo, através do incentivo de plantação de algaroba; aumento d-a produtividade do algodão herbáceo e mudança no sistema de comercialização do produto; ampliação das
finalidades da Cooperativa de Crédito Rural de Cuité Ltda; incentivo à criação
do gado caprino. Quanto ao que considera providências de aplicação imediata,
o Relatório aponta: criação de patrulha mecanizada, ampliação da rede escolar,
criação de postos de saúde descentralizados, ampliação e capacitação do pessoal,
sistema de açudagem descentralizado. construção de tanques, ampliação da rede
de galerias pluviais, calçamento da área do mercado público, conclusão das obras
do matadouro, urbanização d-a cidade, convênios com grgãos estatal~ para ~apa
citação de mão-de-obra, criação de parque de diversoes, interl!gaçao ~elefonica
com a zona rural do município, reabertura do curso normal e criaçao de um
curso técnico industrial.
Barbacena - o Plano de Ação Imediata de Barbacena é composto de dois
volumes. No primeiro é feito o diagnóstico mpnicipal: estudos básicos, situação
e importância regional economia local, condiçoes sociais, espaço urbano, gov·erno
local. O segundo consta do Plano de Diretrizes (perspectivas e estratégia de
-desenvolvimento, Partido Urbanístico, programa de ca.pacitação administrativa e
diretriz·es de ação gov.ernam-ental) e do Plano de Ação (demonstrativo da despesa por programas, segundo os subprogramas; demonstrativo d~ despesa por
unidade Orçamentária, segundo os Projetas e Atividades; formularias de detalhamento dos Projetas e At!vidades, e Balanço dos recursos).
Estudo sério, o Plano de Ação Imediata de Bar])acena salienta que a avaliação das perspectivas de desenvolvimento foi real~zada no estudo .da evolução
económica municipal de forma a id-entificar-se, alem das caractensticas prln-
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- 156 cl:pa!-s da economia em seu conjunto, os fatores propulsores e obstaculizantes
que atuam sobre cada um dos. setores de atlvldades que a compõem. E frisa:
- Tal estudo, traduzido no diagnóstico municipal, evidenciou que a economia barbacenense, vista no seu todo, apresenta, nas suas próprias deficiências
estruturais e na quase total ausência de lnter-complementariedade setorial, as
causas maiores dos :problemas que a tem afligido.
Mais adiante, afirma que "dentro dos fatores locais passíveis de serem aproveitados na tarefa de transformação estrutural da economia e no seu desenvolvimento, al!nham-s·e'•: as excelentes condições ecológicas do município, a vantajosa localização e a envergadura urbana, a tecnologia existente para produção
de rosas, o nível atual dos fluxos turísticos, comerciais, o nível atual de desempenho dos serviços educacionais e de saúd·e, a capacidade empresarial. Assim,
o plano abrange os campos econômico, social, urbanístico e administrativo,
englobando Projetes e Atividades a serem executados com vistas a supel."ar os
:problemas críticos.
Ante o expos·to, reconhecemos a alta valia dos trabalhos executados com
financiamento do SERFHAU, no campo do planejamento económico dos nossos
municípios, e opinamos pelo arquivamento do presente Aviso n.0 4/74.
Sala das Comissões, em 18 de abril de 1974. - Clodomir Milet, Presidente Dinarte Mariz, Relator - Ruy Carneiro - Wilson Campos - José Guiomal"d
- Saldanha Derzi.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Está esgotada a matéria ccmstante
da Ordem do Dia.
Há oradores inseri tos.
Concedo a :palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a 29 e 30 de
abril último, o eminente Senador Amon de Mello, em dois sucessivo.s, substanciosos e aplaudidos discursos prestou c·ontas a esta Casa da missão que dela
recebera para representá-la na última Assembléia das Nações Unidas. S. Ex.n
mostrou-se particularmente Impressionado com a repulsa manifestada pela ONU
em relação ao colonialismo português. E parecendo-me que nesta questão de
colonialismo a Organização das Nações Unidas age com dois peso.;; e duas medidas, tive a afoiteza de pedir licença àquele eminente colega e conterrâneo para
um aparte, nos seguintes termos:
"Quero lembrar a V. Ex.a que a Letónia, a Lituânia, a Estônla simplesmente desapareceram do mapa como nações livres, ocupadas que
foram pela potente União Soviética, e a ONU, até hoje, não deu sequer
um bocejo de lamento em relação ao fato."
Conseqüência deste breve aparte, Sr. Presidente, é a carta, também multo
breve, mas multo eloqüente, que passo a ler, e que me foi enviada pelo Sr. J. E.
Petraltis, do Rio d Janeiro, datada de 3 de maio de 1974, nos seguintes termos:
J. E. Petraitls
Rio de Janeiro,
Rua Irlneu Marinho 30, apt. 1.101
Rio de Janeiro, 3-5-74
Exmo. Sr. Senador
Luís Cavalcanti
Senado Federal - Brasília - DF.
Mui prezado Senhor Senador,
No O Globo do dia 1.0 d-este mês I! que o Sr. mencionou minha pátria - a Lituânia - como um país ocupado e criticou a ONU por não
dar "sequer um bocejo de lamento" contra esta ocupação pela URSS.
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- 157 Em meu nome, como também em nome de meus patricios que moram
nesta cidade maravilhosa (neste país maravilhoso) agradeço-lhe de todo
coração este gesto nobre.
Poucas são as vozes que se erguem em defesa dos povos escravizados
na Europa.
Um pequeno povo (s.emibâ.r·baro) na Africa merece mais atenção
do que um povo, que tem uma cultura antiga e que mostrou, nos poucos
anos de liberdade, que merece esta independência.
Se todos políticos a:gissem como o Senhor, nossa ca:usa teria ma!s
chances de êxito.

Porém nós só confiamos em Deus que não vai deixar que nosso
povo continue escravizado.
Atenciosamente - J. E. Petraitis.
Não tenho nenhum comentário a aduzir à carta que acabo de ler, Sr. Presidente e Srs. Senadores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) nador Amaral Peixoto.

Concedo a palavra ao nobre Se-

O SR. AMARAL PEIXO'rO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, evito ocupar a
tribuna para registrar o desa:parecimento de amigos e correligionários do meu
Estado. Só o faço em casos excepcionais, como ora ocorre.
Faleceu, ontem, em Friburgo, Dr. Demerval Moreira Barbosa, quarenta anos
dedicados à população da região serrana do Estado do Rio. Era o médico dos
pobres, dos ricos, dos colégios, dos conventos, a todo mundo atendia.
Passava os dia:s no seu consultório e, à nol:te, muita:s vezes, saía de· ca:sa,
alta madrugada, dirigindo seu automóvel, para socorrer um colono numa fazenda,
num pequeno vilarejo ou s.té mesmo no município próximo.
Este homem extraordinário, há muito tempo, era tentado pela política. O
Partido Social Democrático, que tive a honra de dirigir e ao qual el.e era filiado,
procurou fazer com que aceitasse sua candidatura à deputação federal. E sempre recusou. Agora, no fim da vida, já enfraquecido, sentiu nec.essidade de parar
um pouco aquele trabalho lnces.sante ·e concordou em ser candidato do Movimento
Democrático Brasileiro às eleições de 15 d.e novembro.
Ele faleceu, ontem, em Nova Friburgo e foi enterrado hoje, pela manhã. Uma
grande perda a população daquela cidade serrana, à qual sou ligado por tantos
laços, porque lá passei a minha mocidade, tendo estudado no seu velho Colégio
Anchieta.
Trazendo esse triste e doloroso acontecimento ao conhecimento do Senado,
presto uma homenagem a um varão digno de todo o respeito, da nossa admiração,
da nossa amizade.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDEN'rE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montare, para uma comunicação.
O SR. FRANCO MON'rORO -Sr. Presidente, Srs. Senadores, é de justiça que
o Senado da República preste sua homenagem de respeito à figura do Ministro
Raphael de Barros Monteiro, que acaba de falecer em São Paulo, no dia 3 de
maio último.
S. Ex." foi uma das grandes figuras da magistratura paulista e brasileira.
Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o Min.
Barros Monteiro advogou inicialmente no foro paulista. Prestou concurso par~\

.

"...

. ...

-----·--- 158 ingresso na Magistratura do Estado, classificando-se em primeiro lugar, sendo
nomeado juiz substituto de Penapolis, de onde foi removido para Jaboticabal.
A seguir foi Juiz de Direito Titular das Comarcas de Santo Anastácio, Penapo!is
e Olímpia, de onde foi promovido para o cargo de Juiz Adjunto da Capital.
Foi Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Civil da Capital, ascendendo,
então, ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São
Pauli>, em novembro de 1949. Nessa condição, ocupou todos os cargos diretivos
da Justiça Eleitoral do Estado de São Paulo.
Em 1964, foi eleito primeiro Vlce-Pr·e:idente do Tribunal de Justiça, e no
biénio seguinte, presidente da mesma Corte de Justiça. Dessa posição, em julho
de 1967, foi alçado ao cargo de Ministro do Suprem() Tribunal Federal. Até outllbro do ano próximo passado exerceu a Presidência do Tribunal Superior Eleiroral.
Foi ainda presidente da Associação Paulista dos Magistrados e professor de
Direito Processual Civil da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer.
O Sr. Eurico Itezende - Desejo associar-me, em nome da Maioria, à manifestação de pesar constante do seu pronunciamento. convivi, em termo.:; profissionais como em termos sociais, com o ilustre desaparecid·O. Realmente, o
Ministro Raphael de Barros Monteiro sempre reuniu todas as qualidades para o
melhor desempenho da sua nobre função judificante. Honrou a Justiça de São
Paulo, dignificou o Pretória Excel:o. Além da cintllância da sua cultura e da
s11a impressionante capacidade de trabalho, ele sabia, .sem prejuízo da sua im:parcia!ldll;de e da sua isenção, conciliar os seus deveres judiciários com o exercício dos seus afetos particulares. Era uma figura humana de rara formosura.
Trata-se, assim, de mais uma ausência saudosa no Supr.emo Tribunal Federal.
E invocando aqui um conc·eito lapidar do ilustre S<!nador Ney Braga, podemos
dizer, perfilhando esta homenagem, com relação ao Ministro Rafael de Barros
Monteiro: "Deus o conhecia, e muito bem".
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex.", que trouxe ao
conhecimento da Casa alguns aspectos da personalldade desse ilustre e brllhante
Ministro do Supremo Tribunal Federal.
O Sr. Amaral Peixoto - Permite-me, V. Ex.", um aparte?
O SR FRANCO MONTORO -

Ouço V. Ex."

O Sr, Amaral Peixoto - V. Ex." fala com toda autoridade, como paulista e
como membro eminente da Minoria, mas não posso deixar de, ne.ste momento,
trazer o meu testemunho, a minha admiração e a minha saudade a este grande
juiz que tanto honrou a magistratura brasileira, sobretudo no Superior Tribunal
Eleitoral. Presenciamos a sua atuação digna por tod·os os modos e merecedora
do respeito dos dois Partidos que se defrontam nos prélios políticos do Brasil.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex.n A melhor demonstração do valor e da superioridade com que se conduziu nas elevadas funções de Juiz, o Ministro R11;phael de Barros Monteiro está nesta homenagem que
lhe é :prestada por ambos os partidos. V. Ex.", falando em nome do MDB e o
Senador Eurico Rezende em nome da ARENA, associam-se a esta homenagem,
que se transforma, assim, numa homenagem de todo Senado.
A vida de Raphael de Barros Monteir·o foi realmente um exemplo de dedicação à causa do Direito e da Justiça. As homenagens que lhe foram prestadas por
sua família, por seus amigos, por seus colegas e por seus alunos junta-se, neste
momento, a homenagem unânime do Senado da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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Não há mais oradores inscritos.

Antes de encerrar os trabalhos, esta Presidência convoca os Srs. Senadores
para uma sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com
a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 18, de 1974,
n. 1. 747-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que dá nova redação aos arts. 1.0 e 2. 0 da Lei n.0 5.506, de 8 de outubro de 1968, que concedeu aos funcionários do .extinto Território do Acre o direito de retorno aos serviços da União, tendo
PARECER, sob n.0 s 105 e 106, de 1974, das comissões:
- de Serviço Público Civil, favorável;
- de Finanças, favorável.
0

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 21, de 1974,
n. 1.807-B/74, na casa de origem), de ir.iciativa do Senhor Presidente da. República, que altera a constituição e a competência do Conselho Monetário Nacional e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 s 120 e 121, de 1974, das Comissões:
- de Econonüa; e
- de Finanças,
0

Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 25 minutos.J
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57.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 7 de maio de 1974
(Extraordinária)
PRESIDtNCIA DO SR. ANTONIO CARLOS
As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Britto - J,osé Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Gosta - Clodomir Milet José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio
Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves
- Dinarte Mariz - Luís de Barros - Jessé Freire - Domício 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 - Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro
- Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho
Pinto - Franco M<mtoro- Orlando Zancaner - Benedito Ferreira Emival Caiad.o - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italívio Coelho
- Saldanha Derzi - Accioly Filho - Mattos Leão - Octávio Cesário
- Antônio DarlOs - Celso Ramos - Leno!r Vargas - Daniel Krieger
- Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessão.
o Sr. 1,0-Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA
Restituindo autógrafo de Projeto de Lei sancionado:
- N. 0 167174 (n. 0 216/74, na origem), de 7 de maio de 1974, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n. 0 12/74 (n. 0 1. 741-B/74, na Casa de origem), que concede pensão especial a Maria da Cruz Gouv-eia, filha de Delmiro Augusto da
Cruz Gouveia (Projeto que se transformou na Lei n. 0 6.038, de 7 de maio
de 1974).
De agradecimento de remessa de autógrafos de Decretos Legislativos:
- N. 0 168174 (n.o 217/74, na origem), de 7 de maio d.e 1974, referente ao Decreto Legislativo n. 0 30, de 1974, que aprova o texto do Decreto-lei n.o 1.315,
de 1.0 de março de 1974.
- N. 0 169174 (n.o 218/74, na origem), de 7 de maio de 1974, referente ao Decreto
Legislativo n.o 31, de 1974, que aprova o texto do Decreto-lei n. 0 1.317, de 12
de março de 1974.
o SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O 'Expediente lido vai à publicação.
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- 161 Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo sr. 1.0 -Secretário.
ll: lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 40, de 1974
Introduz parágrafo único no art. 71 do Código de Processo Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Acrescente-se ao art. 71 d>O Código de Processo Civil (Lei n.o 5.869,
de 11 de janeiro de 1973) o seguinte parágrafo único:
"Art. 71 - ............................................................ .
•

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

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

Parágrafo único - Se o denunciante for o réu, o prazo para a contestação começará a correr depois que o denunciado se manifestar ou que
se esgotar >O prazo para o seu comparecimento."
Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Justificação
1. Por ocasião da tramitação do Projeto do Código de Processo Civil no Senado, tive oportunidade de apresentar emenda semelhante, visando suprir
omissão existente.
A emenda não foi aceit.a, o que teve como conseqüência a criação de sérias
dúvidas, não só para os advogados, como para os juízes, a respeito da oportunidade em que IJ réu denunciante deverá contestar a ação.
De fato, diz o art. 71:
"A citação do denunciado será requerida, juntamente com a do réu, se
o denunciante for o autor; e, no--praoo para contestar, se o denunciante
'
for o réu."
Ora, a lei é omissa, não esclarecendo se o réu deverá c-ontestar e denunciar
ao mesmo temoo ou se fará a denúncia, o que suspende o processo (art. 72),
aguardando o jirónunciamento do denunciado para contestar.
2. No Código de Processo Chi! anterior, h avia um caso semelhante, que provocou recursos e jurisprudência divergente, no caso das exceções de suspeição
e de incompetência (art. 182, I).
Dizia o Código revogado que tais exceções deveriam ser levantadas nos
mesmos autos, acarretando a suspensão da causa, mas não esclarecia se o excipiente deveria contestar no prazo da !e!, ou aguardar a decisão da exceção
nara fazê-lo.
Houve casos em que, na omissão da lei, o réu excepcionou nos primeiros
três dias do prazo da contestação (art. 182), contestando, em seguida, dentro
dos dez dias. Tribunais houve que interpretarem a entrada da contestaçá"J como
renúncia à exceção oposta, o que provocou graves conflltos e prejuízos às partes.
A titulo de ilustração da nossa tese, vamos citar alguns arestas elucidativos.
Na obra de Alexandre de Paula, a respeito da interpretaçá"J do CPC pelos
Tribunais, podemos ler, dentre outros, os seguintes acórdãos:
"A declinatória deve ser apresentada dentro de três dJas do prazo para
a contestação e suspende o andamento do processo, até que a mesma se
decida. Com ela, não se oferece a contestação, porque isso importaria o
reconhecimento e aceitação do juizo preferido pelo autor, ou excepto"
(Ac. unânime da 2.a Cam. do TJ do Estado do Rio de Janeiro, em 4-4-1963,
in op. cit., vol. 29 pág. 519, Agravo n. 0 14.318).
"Tend10 o réu apresentado exceção de incompetência do foro e, mais
tarde, contestado a ação e oferecido artigos de reconvenção, o seu pro-

..
1:'-

•
l

••

-

·-

•1'1

..•..

_

[

•Ir
•

••--••u··~~--~~-----------

- 162cedlmento só poderá ser Interpretado como renúncia da defesa ind!reta,
que é a exceção, por preferir, desde logo, a defesa direta que é a contestação, pouco importando para o caso a afirmativa de que a contestação fora apresentada "ad· ~:autelam". A exceção pode ser renunciada,
ensina CHIOVENDA, porque se trata de direito de impugnação (Instituições de D. P. Civil I, pág. 473). Ao passo que a contestação, uma vez
recebida, fixa o litígio no próprio juízo escolhido pelo autor, estabelecendo um quase contrato em virtude do qual cada uma das partes tem
o direito de exigir que a demanda prossiga tal como fora e que seja ultimada por julgamento do juiz cuja competência foi aceita ou fixada"
(AFONSO FRAGA, Instituições do Processo Civil do Brasil, I, pág. 275).
Pelo exposto, é de se entender renunciada a exceção de incompetência
apresentada a fls. 46" (Op. clt. III, n.o 4. 744).
3. Em sentido diametralmente oposto a tais acórdãos, existem numerosos outros,
dos quais citaremos apenas dois, para tomar bem patente o conflito, que se
quer evitar, no caso do art. 71 do vigente CPC:
"34.898 B. 2. A reconvenção oferecida pelo réu-excipiente não prejudica a exceção declinatoria fori oposta tempestivamente, embora como
preliminar da contestação" (Ac. un. do Trib. de Just. do Espírito Santo,
em 20-3-64, no Agravo n.0 2. 021, ln op. clt., pág. 517) .
"4723. Vê-se nos autos que os réus se Insurgiram contra o foro escolhido
pelos autores. Não o fizeram em exceção declinatoria fori, e sim na própria contestação. O juiz acatou o ponto de vista dos agravados e decidiu
pela competência do foro por eles Indicado. No agravo interposto, QS
recorentes sustentam que a exceção deveria ter sido abordada e processada de conformidade com o preceituado no art. 182, I, do já citado
diploma legal e não englobad.amente com a contestação. Improcede a
alegação, visto como o texto em estudo não precisa forma especial e
nem Impede exclusão ou privilégio de qualquer matéria. Limita-se a exigir que o incidente seja <lposto nos três dias seguintes ao da citação.
Assim, pode ele ser abordado, como no caso presente, em preliminar, na
própria 'Contestação, dentro daquele tríduo ... " (Ac. unânime da 2.a Cam.
da Trlb. de Just. da Paraíba, em 3-3-1947, no Agravo n.0 905, no Arquivo
Judiciário, 82/219 - ALEXANDRE DE PAULA, pág. 1348).
E assim por diante.
4. O conflito é patente e soo irrecusáveis os males que t.ais contradições trazem
à boa administração da Justiça, suscitando uma série de recursos, Inclusive o
extraordinário, para a instância suprema.
Ora, no caso deste Projeto, há uma situação semelhante que urge eliminar.
que a omisão no texto legal, que não esclarece se o réu deverá contestar e
denunciar ao mesmo tempo, ou se fará a denúncia (que suspende o processo,
conforme disposto no art. 72), deixando a contestação para mais tarde.
Por Isso, o parágrafo único que se quer incluir dirime completamente a
questão, tornando absolutamente claro que, na hipótese de ser o réu o denunciante, ele noo é obrigado a contestar o pedido imediatamente, mas deverá aguardar
que o denunciado se manifeste, ou que se esgote o prazo para fazê-lo. Só então
começará correr o prazo da contestação.
Acreditamos que o projeto, se aprovado, aprimorará o texto do novo Código
de Processo Chil, extirpará quaisquer dúvidas ou controvérsias a. respeito. contribuirá para maior celeridade dos processos e tornará mais pronta e eficaz a
prestação jurisdicional devida pelo Estado.

É

Jl: com tais objetivos e com. tais propósitos que submetemos a. proposição
ao estudo dos doutos da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das sessões, em 7 de maio de 1974. - Nelson Carneiro.
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Art. 71 - A citação do denunciado será requerida, juntamente com a cl.o
réu, se o denunciante for o autor; e, no prazo para contestar, se o denunciante
for o réu .
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(A Comissão de Constituição e Justiça.)

o SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O projeto de lei que acaba de ser
lido será publicado e remetido às comissões competentes.
Concluída a leitura do Expediente, passa-se, na forma regimental, à

~·

1!1

ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 18, de
1974, (n.o 1. 747-B/74, na Casa de origem), de Iniciativa do Senhor
Presidente da República, que dá nova redação aos artigos 1.o e 2.0 da
Lei n.o 5.506, de 8 de outubro de 1968, que concedeu aos funcionários do
extinto Território do Acre o direito de retorno aos ·serviços da União,
tendo
PARECERES, sob n.os 105 e 106, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público Civil, favorável;
- de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Se nenhum dos nobres Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou en·
cerrar a discussão. (Pausa.)
Encerrada.
Passa-se à votação.
Os Srs. Senadores que concordam com o projeto de lei queiram permanecer
sentados. <Pau~)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 18, de 1974
(N,o 1. 747-B/74, na Casa de origem)

'r

•

Ir

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'ÓBLICA)

·Dá nova redação aos arts. 1.0 e 2.0 da Lei n.0 5.506, de 8 de outubro
de 1968, que concedeu aos funcionários do. extinto Território do Acre o
direito de retorno aos serviços da União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Os arts. 1.0 e 2. 0 da Lei n. 0 5.506, de 8 de outubro de 1968, passam
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1.0 - É concedido aos funcionários do antigo Território do Acre
o direito de retorno aos serviços da União, mediante transferência para
órgão da Administração Direta e das Autarquias, com os cargos que
ocupam.
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§ 1.0 - A transferência será operada por decreto, após a manifestação
favorável do órgão Central do Sistema de Pessoal Civil do Poder Executivo
da União e a ·do Estado do Acre.
§ 2. 0 - Quando as atribuições dos cargos ocupados pelo pessoal de
que· trata este artigo resultarem incompatíveis com as atividades dos
órgãos em que se pretenda efetuar a transferência, poderão tais cargos,
no ato que operar a movimentação, ser transformados em outros
adequados à lotação, desde que não haja majoração de vencimentos e
seja respeitada a habilitação profissional exigível.
Art; 2.0 - A transferência de que trata esta Lei processar-se-á em
razão do cargo ocupado pelo funcionário à data da promulgação da
·Constituição do Estado do Acre, respeitadas as promoções a que tenham
feito jus na respectiva série 'de classe e observado o disposto no § 5.0 do
art. 9.o da Lei n.O 4.070, de 15 de .junho de 1962, não se considerando
quaisquer acréscimos de vencimentos· ou reclassificações efetivados sob
a responsabilidade do referido Estado.
Parágrafo único - A despesa correspondente à movimentação
passará a ser atendida pelo órgão a que se incoprorarem o cargo e
servidor." ·
Art. 2.0 ....;. Esta 'Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.··
O SR. PRE$IDiENTE
(Antônio
Carlos).
. ..
.
. Item 2
'·
Discussão, em-turno único, do PrOj!ltO de Lei da Câmara n. 0 21, de
1974 (n.0 1.807-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República;· que altera a constituição e a competência do
Conselho Monetário Nacional e dá outras· providências, tendo
PARECERES FAVORAIVEIS, sob n.a; 120 e 121, de 1974, das Comissões:
·
·
- de Economia; e
-'- de Finanças;
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Se nenhum dos nobres Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou
encerrar a discussão. (Pausa.)
'

'•.

'•

Ericerráda~

Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que concordam com o projeto queiram permanecer sentados.
·
·
(Pausa.)
Está aprovado.
O projeto vai à sanção:
É o seguinte o projet~
áprovado:
'
'
'.
.
PROJETO .DE LEI DA' CAMARA ..
N.0 21, de 1974
'

..

(N.o 1.807-B/'14, 1111 casa de origem)

(DE INICIATIVA ·DO··

:sÊNHoQ; PRESIDENTE

DA REPÚBLICA).

Altera a constituição e a competência do Conselho Monetário Nacional
e dá outras providências.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O. caput do art. 4. 0 .da Lei n.0 4.595, de 31 de dezembro de 1964,
passa a vigorar com· a seguinte redação:
"Art. 4. 0 - Compete ao Conselho·Monetárlo Nacional, segundo diretrlzes estabelecidas pelo Presidente da República."

~
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- 165Art. 2. - ·As atribuições relativas à ·política nacional do abastecimento,
enunciadas nos. arts. 2.0 e• 3.0 da .Lei Delegada n.o 5, de 26 de dezembro de 1962,
e transferidas para a competência do Conselho Monetário- ··Nacional . pelo art.
2.o do Decreto n. 0 65.769, de 2 de dezembro de 1969, serão exercidas conjuntamente
pelos Ministros de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, da Fazenda,
dos Transportes e da Agricultura, sob a. coordenação .d·este,._último .e. de acordo
com as diretrizes que forem .estabelecidas pelo Presidente. d~ República.
Art. 3.0 - o Conselho Monetário Nácional será integrado pelos seguintes
·· ·
membros:
I - Ministro de Estado da Fazenda, como Presidehté;·
II - Ministro de Estado do Planejam'erito e Coordenação Geral, que será o
Vice-Presidente e substituirá o Presidente em seus impedimentos eventuais;
III - Ministr~ d_e Estado da Indústria e do Comércio, que substituirá o VicePresiderite em seus impedimentos eventuais;
IV - Presidente do Banco Central do Brasil;
V- Presidente do Banco do Brasil S/A;
VI - Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Económico;
VII -Presidente do Banco Nacional da Habitação;
VIII- Três membros nomeados pelo Presidente da República entre brasileiros
de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos económico-financeiros,
com mandato de cinco anos.
§ 1.0 - O Conselho deliberará por maioria de votos, com a presença, no
mínimo, de seis membros, cabendo ao Presidente o voto de qualidade.
§ 2.0 - Os demais Diretores do Banco Central do Brasil participarão das
reuniões do Cons-elho Monetário Nacional, sem direito a voto.
§ 3. 0 - O Presidente do Conselho Monetário Nacional poderá convidar para
participar das reuniões, sem direito a voto, outros Ministros de Estado, assim como
repr·esentantes de entidades públlcas ou privadas.
Art. 4.0 - O Conselho Monetário Nacional reunir-se-á ordinariamente uma
vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do
s-eu Presidente.
Art. 5. 0 - O Banco Central do Brasil será administrado por um Presidente
e cinco Diretor-es, nomeados pelo Presidente da República, escolhidos entre brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos económicofinanceiros, sendo demisível ad nutum.
Art. 6.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia, Não há oradores inscritos.
Lembro aos nobres Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado
para uma Sessão a realizar-se hoje, às 19 horas, no Plenário da Câmara dos
Deputados e destinada à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n.0 34,
de 1974 (CN).
Nada mais havendo que tratar, vou declarar encerrada a presente Sessão,
designando para a próxima Sessão Ordinária do Senado, a realizar-se amanhã,
a seguinte
ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer n. 0 117, de 1974) do Projeto de Resolução n. 0 16, de
0
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- 166 1974, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar uma operação de
empréstimo externo destinado à execução do Projeto de Aproveitamento Múltiplo
do Vale do Rio Ribeira.

z
pa!Ssará a ser atendida pelo órgão a: que se Incorporarem o Clllrgo e
nos termos do art. 297 do Re,glmento Interno), do Projeto de Lei do Senado n.0 8,
de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a Legislação da
Previdência Social e dâ outras providências, tendo
PAREOER, sob n.O 46, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela Inconstitucionalidade.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 45 minutos.)

''""'
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58.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
-em 8 de maio de 1974
PRESID:l!:NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 14 hora.s e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Pa.ssarinho - Renato Franco - Alexandre COsta Clodomir Milet- José Sarney- Fausto Castelo-Branco- Helvídio Nunes -Wilson Gonçalves - Luís de Barros - Ruy Carneiro -Paulo Guerra- Arnon de Mello -Augusto Franco - Leandro Maciel- Lourival
Baptista - Antônio F-ernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos
Lindenberg - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Benjamim Farah Danton Joblm - Nelson Carneiro - Gustav.o Capanema - José Augusto
- Magalhães Pinto - Franco Montara - Benedito Ferreira .:..: Osires
Teixeira - Fernando Corrêa -- Italivio Coelho - Saldanha Derzi Accloly Filho - Mattos Leão - Otávio Cesário - Antônio Carlos Celso Ramos - Lenoir Vargas - Daniel Krleger - Guida Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores. Hav.endo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
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EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPOBLLCA

Submetendo ao Senado nome indicado para cargo cujo provimento depende
de sua prévia .aquiescência:
MENSAGEM N.0 170, DE 1974
(N.• 219/74, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros
do Senado Federal:
I
De conformidade com o árt .. 42 · (item III) da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo
fazer, do Senhor Egberto da Silva Mafra, Ministro de Primeira Cla.sse, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República Federal da Alemanha, nos termos do art. 21 do Decreto n.O 71.534,
de 12 de dezembro de 1972.
Os mérito.s do Embaixador Egberto da Silva Mafra, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa Informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 8 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
CURRICULUM-VITAE DO
EMBAIXADOR EGBERTO
DA SILVA MAFRA
Nascido em Nlteról, Estado do Rio de Janeiro, em 14 de agosto de 1917. Bacharel em Clêncla.s Jurídicas e Sociais, pela Faculdade Nacional de Direito da
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- 168Universidade do Brasil. Diplomado pelo Instituto Rio-Branco, no.s Cursos de
Italiano e História Diplomática.
- Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1945.
- Terceiro Secretário da Missão junto às Nações Unidas (ONU), 1947 a 1950.
- Membro da Delegação do Brasil à II Sessão da Assembléia-Geral das Nações
Unidas (ONU), Nova Iorque, 1947.
- Membro da Delegação do Bra.sll ao Comitê Interino da Assembléia-Geral da
ONU, Nova Iorque, 1947.
-

Membro das Delegações do Bra.sll às III e IV Sessões da Assembléia-Geral
da ONU, Nova Iorque, 1948 e 1949.
Promovido a Segundo-Secretário, por merecimento, 1950.
Segundo-Secretário da Missão junto às Nações Unidas, 1950.
Membro da Delegação do Brasil à Conferência Especial de Assistência Técnica da ONU, Nova Iorque, 1950.
Segundo-Secretário da Embaixa.da em Assunção, 1950 a 1952.
Encarregado de Negócios em Assunção, 1951 e 1952.
Auxiliar do Chefe do Departamento Económico e Consular, 1953.
Delegado-Suplente do Brasil à Reunião do Comitê Plenário da ComiSSão Económica para a América Latina (CEPAL), Santiago, 1954.
Membro da Comissão de Inquérito do Processo n. 0 2/1954.
Segundo-Secretário da Embaixada em Bruxelas, 1955 a 1958.
Encarregado de Negócios em Bruxelas, 1955, 1956 e 1958.
Membro da Delegação do Brasil à XII Sessão da Assembléia-Geral da ONU,
Nova Iorque, 1957.
Segundo-Secretário da Embaixada em Parl.s, 1958 a 1959.
Promovido a Primeiro-Secretário, por ant!güidade, 1959.
Primeiro-Secretário da Embaixada em Paris, 1959 a 1961.
Assessor do membro brasileiro da Comissão de Codificação do Direito Internacional, X Sessão, Genebra, 1959.
Assessor do membro brasileiro da Comissão de Codificação do Direito Internacional, IX Sessão, Genebra, 1960.
Membro da DeJ,egação do Brasil à II Conferência da ONU sobre o Direito do
Mar, Genebra, 1960.
Membro da Delegação do Brasil à I Conferência Internacional de Plenipotenciários sobre Relações e Imunidades Diplomáticas, Viena, 1961.
Auxiliar do Secretário-Geral de Política. Exterior, 1961 a 1963.
Membro da Comissão de Elaboração do Anteprojeto de Regime Interno da
Secretaria de Esta.do das Relações Exteriores, 1961.
Membro da Comissão de Elaboração das Ta.belas de Representação, 1961.
Membro da Comissão de Elaboração do Relatório do Ministério das Relações
Exteriores, 1961.
Conselheiro, 1961.
Chefe do Gabinete do Subsecretário de Estado, 1962.
Membro da Delegação do Brasil à XVII Sessão da. Assembléia-Geral da. ONU,
Nova Iorque, 1962.
Membro da Delegação do Brasil à XVIII Sessão da Assembléia-Geral da ONU,
Nova Iorque, 1963.
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- Subchefe do Gabinete do Ministro de Ebtado, 1963.
- Promovido a Ministro de Segunda Cla&3e, por merecimento, 1963.
- Ministro-Comelheiro da Embaixada em Bonn, 1964 a 1966.
- Representante do Brasil nas Solenidades Ocmemorativas do "Dia IberoAmericano", Hamburgo, 1964.
- Encarregado de Negócios em Bonn, 1964 e 1965.
- •Ministro-Conselheiro da Embaixada em Santiago, 1966 a 1969.
- Encarre.gado de Negócios em Santiago, 1966, 1967, 1968 e 1969.
-Delegado do Brasil à Reunião da CEPAL, 1967.
- Chefe da Divisão das Nações Unidas, 1969.
- Delegado-Substituto do Brasil à XXIV sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas, Nova Iorque, 1969.
- Assessor Especial do Ministro de Estado das Relações Exteriores para Assuntos Portugueses, 1969.
- Secretãrio-Geral-Adjunto para Assuntos da Europa Ocidental, 1969 a 1971.
- Membro da Seção Brasileira da Comissão Mista de Cooperação Científica e
Tecnológica do Acordo Geral entre Brasil e Alemanha, 1970.
- Membro da Comissão de Elaboração do Projeto de Constituição e Normas de
Funcionamento da Delegação do Ministério das Relações Exteriores no Estado da Guanabara, 1970.
- Participante do Encontro Anual de Chanceleres nos termos do Acordo de
Amizade e Consulta Brasil-Portugal, Lisboa, 1970.
- Vice-Presidente da Seção Brasileira da Comissão Mista de Cooperação Científica e Tecnológica, Bonn, 1971.
- Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento, 1972.
- Membro da Delegação do Brasil à Segunda Reunião da Comissão Mista TeutoBrasileira de Cooperação Científica e Tecnológica, Brasília, 1972.
- Membro da Delegação do Brasil à Terceira Reunião da Comissão Mista TeutoBras!leira de Cooperação Científica e Tecnológica, Bonn, 1973.
- Chefe do Departamento da Europa, 1973 e 1974.
Secretaria de Estado aas Relações Exteriores, em
Octavio Rainho Neves, Chefe da Divisão do Pessoal.
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de 1974.-

(A Comissão de Relações Exteriores.)

OFíCIO
DO SR. PRIMEIRO-SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
- N.o 95, de 7 de maio de 1974, comunicando a aprovação da emenda do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 19, de 1974 (n.o 1. 728-F/73, na Casa
de origem), que dispõe sobre a disponibilidade e aposentadoria dos membros da
magistratura federal e dã outra.l providências. (Projeto enviado à sanção
em 7-5-74).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Hã oradores inseri tos.

O Expediente lido vai à publicação.

Concedo a palavra ao nobre Senador Arnon de Mello,
O SR. ARNON DE MELLO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, pela terceira
vez ocupo esta tribuna para tratar da posição de Portugal face às colônias da
Africa.
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-170Já referi as medidas tomadas sobre o assunto pela Assembléia Geral da ONU
1960, quando foi aprovado o Proj.eto de Resoluçã·o conc·ernente à concessão
de independência aos territórios não-autónomos. E já também fale! dos movimentos de libertação apoiados pelas Naçõeõ Unidas, há treze anos existentes nos
territórios portugueses da Africa, ·e dos .esforços e díspêndlo.s de Portugal para
combatê-los.
Hoje, ocupo-me das nossas relações com Portugal e com a Africa. desde
pouco depois da nossa descoberta, quando do continente negro recebemos os
recursos de mão-de-obra para desenvolvimento da nossa economia.
de~de

Portugal

Somos historicamente ligados a Portugal, ao qual nos unem laços de toda
ordem e os mais profundos. F-omos de.:cobert-os por ele, por ele colonizados. A
vinda para o Rio de Dom João VI e sua Corte deu-nos condições de Metrópole
e fez-nos Reino. Foi Dom Pedro I, filho de Dom J.oã-o VI, quem proclamou a
nossa Independência, e por sessenta e s·etE: anos existiu aqui o Império que ele
fundou e o filho, Dom Pedro II, manteve até 1889.
N-ossa língua é a que Portugal nos trouxe, como a nossa religião é a católica, que dele herdamos. Já disse. por mais de uma vez, que lhe devemos os valores essenciais da nossa formação nacional, mercê, sobretudo, de "sua capacidade única de perpetuar-~e em outros povos, dis.solvendo-se neles" e, "ao mesmo tempo, comunicando-lhes tantos dos seus motivos essenciais de vida e tantas
das suas maneiras mais profundas de ser", como ressalta Gilberto Freyre em
"Casa Grande & Senzala". Pôde realmente o português realizar, aqui, sua maior
obra e, mesmo com a nossa Independência, continua bem presente entre nós,
a ponto de não se saber "onde acaba o Brasil e começa Portugual".
Ligações Profundas

São profundas, sem dúvida, nossas ligações históricas com Portugal. Por
mais profundas, entretanto. elas não nos impediram de lutar pela nossa independência, que conquistamos nos começos do Século XIX.
Portugal compreendeu o nosso anseio de liberdade, e três anos depois firmou conosco um tratado de amizade, reconhecendo que a nossa decisão não
·
significava negá-lo mas engrandecê-lo, engrandecendo-nos.
Foi o que se deu realmente, pois conservamos a Monarquia e ao próprio
herdeiro do trono português proclamamos nosso Imperador. Assim agimos ao
longo do tempo, e a prova está em que aqui velo f.estejar a data do sesquicentenário da nossa Independência o próprio Presidente da República de Portugal,
Almirante Américo Tomás, trazendo ainda os d·espojo.s de D. Pedro I para ficarem no Museu de Ipiranga, à margem do rio de onde ele deu, em 1822, o grito
de "Independência ou Morte". E mais: de acordo com a lei, brasileiros e portugueses, cidadãos filhos de P.ortugal e do Brasil, têm hoje igualdade de direitos
para votar em candidatos a postos eJ.etivos aqui ou lá. Gilberto Freyre diz bem:
"Sei que politicamente são duas Nações ou dols E3tados. Ma.s c·omo não sigo o
"Politique d'abord" do velho Maurras, vejo com olhos de estudante já antigo
de Sociologia que social e culturalmente Portugal e o Brasil são um povo só.
uma só cultura enriquecida por dif·erenças regionais mas não comprometida por
elas".
Conteúdo Moral

Sr. Presidente, nossa Independência não nos fez esquecer jamais o que devemos a Portugal, ·e com ele sempre t.emos estado solidários, mesmo na Organização das Nações Unidas, onde sua posição colonialista cada vez mais o desprestigia. Embora sejamos signatários da Carta de São Francisco, anticolonialista,
temos ali. por amizade a Portugal, nos abstido de votar ou votamos contra projetas de resolução que lhe cond·enam a atitude. Evidentemente, se, do ponto de
vista doutrinário, somos contra o colonialism-o, contra o colonialismo também
nos cumpria ser onde quer que ele se apresentasse. Haveremos. aliás, de concluir que, tomá.s~emos esta at!tud·e. prestaríamos melhor serviço a Portugal,
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- 171porque o ajudaríamos a desatar o nó da sua posição em defesa de um instituto
anacrónico e superado. Nosso comportamento não tem beneficiado maiormente
Portugal, e a nós mesmos nos prejudica. Pais exportador, reconheçamos que,
por motivos óbvios, o futuro nos aponta o caminho da Africa, e este, no entanto,
nos é dificultado pelo no.;so apoio ao Governo português.
Temos não há dúvida, todos os deveres de solidariedade para com Portugal,
mas, repita-se, solidariedade tem conteúdo moral, é participação para o acerto,
e não nos parece que a posição colonialista de Portugal esteja certa, nem de
acordo com a realidade d·os novos tempos nem, por isso mesmo, com os seus
próprios ln teresses.
Africa
De outro lado, Srs. Senadores, está a noss·a História cheia de marcas da
Africa. Angola, que Diogo Cão em 1485 fez conhecida e só em 1974 se tornou
capitania, logo cedo começou a fornecer-nos escravos, ligando-se, assim, economicamente ao Brasil. Os holandeses, que invadiram e ocuparam o nosso Nordeste
e para explorá-lo careciam de escravos, também com esse fim invadiram e ocuparam Angola, partindo de Pernambuco, e por sete anos (1641-1648), a manti'veram sob seu domínio. Com a ajuda da população carioca, Salvador Correia
de Sá e Benevides formou, então, uma esquadra que, saindo do Rio em 1648,
libertou Angola. Dada a sua localização em relação ao Bras!l, nos séculos XVII
e XVIII esteve ela subordinada ao Governo Geral na Bahia ou ao Vice-Rei
no Rio de Janeiro. De 1658 a 1666, foi governada pelos bras!le!ros, João Fernandes Vieira e André Vida! de Negreiros, que comandal"am os nordestinos na luta
contra os holand·eses também expulsos de Pernambuco. Quando da nossa Independência, em 1822, Angola quis ficar conosco, e seus Deputados às Cortes de
Lisboa nem foram a Portugal, preferiram vir para o Brasil. A nossa Independência talvez houvesse reduzido à vontade de Portugal para desenvolver Angola.
Estagnada desde então, mantida como colónia portuguesa graças a tratados de
garantia firmados com a Inglaterra, somente depois da Segunda Grande Guerra,
tem ela sua situação melhorada. Mais tarde, devido aos movimentos de libertação ali surgidos, Portugal a transformou em província ultramarina e promove
hoje o seu desenvolvimento.
Moçambique, conhecida de Portugal no século XV mercê de Pedro de Covilhã
e Vasco da Gama que, em 1490 e 1498, respectivamente, lá chega11am, também
tem ligações com o Brasil. De lá recebemos grande número dos escravos que
nos povoaram. O brasUeiro José Lacerda e Almeida foi em 1753 seu Governador.
Semelhanças
Srs. Senadores, fabulosa foi, na realidade, a contribuição da Africa para
nossa formação e desenvolvimento. Recordo que, em 1•939, !ntegre!r, como representante da imprensa brasUeira, juntamente com 20 jornalistas de Lisboa e do
Porto e de vários países europeus, a comitiva do Marechal Carmona, Presidente
de Portugal, em sua visita às colónias portuguesas da Afr!ca. Pude, então, verificar in loco o multo que lhe deV'emos. Visitava -· dizia eu àquele tempo - as
raízes do Bras!!, tais as parecenças que lá encontrei com as coisas existentes
aqui, sobretudo no Nordeste e nas áreas onde os africanos mais atuaram. Eram
muitas as semelhanças que nos aproximavam em matéria de casa, cozinha,
costumes, instrumentos de trabalho, danças, cantigas, quanta coisa!
Agroindústria do Açúcar
O desenvolvimento económico do Bras!l, na base da agroindústria do açúcar,
reclamou desde cedo a mão-de-obra que o índio nómade não nos podia dar nem
a Metrópole a possuía ·em quantidade suficiente para fornecer-nos na medida
das nossas necessidades. Logo então se voltaram os colonizadores para a Africa.
Já a bula pontifícia de 1440 autorizara Portugal a fazer o comércio de negros, e
em decorrência dela foi fundada a Companhia de Lagos, que proporcionou ao
Infante D. Henrique fazer-se pioneiro, como príncipe cristão, na ut!Iização de
escravos africanos. Assim, já em 1531, ao que se supõe, entraram no Bras!! os
prim·eiros negros, trazidos por Martim Affonso de Souza.
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- 172 Em 1538, a capitania de São Vicente recebia africanos da Guiné para seus
engenhos de açúcar. Cinqü,enta anos depois, em 1585, era de 14.000 o núme_!:"o
de negros da Guiné, de São Tomé, de Moçambique, que Integravam sua populaçao
de 57. DOO habitantes.
João Lúcio de Azevedo, em seu livro Épocas de Portugal Econômico, refere
estatística de 1630, segundo a qual Pernambuco Importava por ano 4.000 escravos
africanos, que trabalhavam nos 23 engenhos de açúcar ali existentes com uma
produção de 1.297. 500 arrobas.

Tráfico
"Nos primeiros anos da existência da Companhia do Grão-Pará, - diz Oliveira Martins - a importação de africanos no Brasil chegou a 100.000 cabeças
por ano d'as quais de 22 a 43. DOO com destino ao Rio de Janeiro.
De 17,59 a 1803, os registras coloniais dão, saídas de Angola para o Brasil,
642. DOO negros ou de 14 a 15.000 por ano.
De 1817 a 1819, a média da exportação para o Brasil era de 22. 000, e apesar
da cessação legal do tráfico, ainda em 1839 saíam 35 carregações de escravos
por Angola."
Molinar! informa que d·e 1807 até a proibição do tráfico, com o estabelecimento dos cruzeiros, em 1819, o Brasil recebeu 680.000 africanos escravos; as
colónias espanholas, 615.000; outros pontos da América, 562.000, e 337.000 se
perderam em viagem, num total de 2.194.000.
De 1819 a 1847, ao Brasil chegaram 1.122. DOO; às colónias espanholas,
831.000; perdidos em viagem, 688.000, e capturados pelos cruzeiros, 117.000 num total d'e 2. 758. DOO. Quer dizer que, de 1807 a 1847, a Africa foi despovoada
em 4. 952. DOO de seus filhos.
Para. serem exportados, os negros eram caçados, "utilizando-se por vezes os
mais ferozes antropófagos, os Jagas "como cães de caça", que no dizer de Luiz
Mendes de Vasconcelos, Governador de Angola em 16·17, "devem ser mais os que
comem que os que entregam vivos por ser 'esta a sua mais ordinária comida
(Alfredo Felner - "Angola" - citação de Ernesto Ennes "As Guerras nos Palmares''). ·
Como Bichos
Escravizados, eram embarcados como bichos, "marcados e carimbados a
ferro em brasa nas costas, no peito •e nos braços como gado ou mercadoria para
não se confundirem uns com os outros", "algemados, muito deles presos dois a
dois pelo pescoço numa dupla canga de madeira", fazendo a viagem da. Costa
da. Guiné a Pernambuco em 13 a 20 dias, mal aUmentados e entulhados em porões infetos, sem ar e sem luz, o que ocasionava a morte de 50% a 70% deles.
"Um navio de escravos - narra Oliveira Martins - era um espetáculo asqueroso e lancinante. Amontoada no porão, quando o navio
jogava batido pelo temporal, a massa de corpos negros agitava-se como
um formigueiro de homens, para beber avidamente um pouco desse ar
lúgubre que se escoava pela escotilha gradada de ferro. Havia lá no seio
do navio balouçado pelo mar, lutas ferozes, gritos, uivos de cólera e
desespero. Os que a sorte favorecia, nesse ondear de carne viva e negra,
aferravam-se à luz e olhavam a estreita nesga do céu. Na obscuridade
do antro, os infelizes, promiscuamente arrumados a monte, ou caíam
inânimes num torpor letal, ou mordiam-se, des·esperados e cheios de
fúrias. Estrangulavam-se, esmagavam-se: a um saíam-lhe do ventre as
entranhas, a outro quebrav.am-s.e-lhe os membros nos choques dessas
obscuras batalha;s. E a massa humana, cujo rumor selvag-em saia pela
escotilha aberta, revolvia-se no seu antro afogada em lágrimas e em
Imundície."
"Quando o navio chegava ao porto d·e destino, numa praia deserta e
afastada - continua Ol!veira Martins em "O Brasil e as Colónias Por-
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tuguesas" - o carl"egamento desembarcava e, à luz clara do sol dos
trópicos, aparecia uma coluna de esqueletos cheios de pústulas, com o
ventre protuberante, as rótulas chagadas, a pele rasgada, comidos de
bichos, com o ar parvo e esgazeado. Muitos não se tinham em pé: tropeçavam, caíam e eram levados aos ombros como fardos.''
O sofrimento e martírio dos africanos, mercê do tráfico e da escravidão,
sensibilizaram poetas da grandeza de Castro Alves e mereceram de escritores
como Joaquim Nabuco imorredoras páginas de literatura política, desdobradas
na ação do homem público e agitador social, ambos, o poeta e o escritor, filhos
da aristocracia ao tempo dominante.
Castigos e humilhações
AqUi chegados, depois de viagem tão hedionda, o que encontravam os africanos eram maus tratos inomináveis, humilhações de toda a ordem que os
degradavam como pessoa humana, castigos os mais terrív·eis; o tronco, o chicote,
o açoite, trabalhando às vezes presos por correntes de ferro. As próprias mulheres
"excediam os homens no requinte da barbarida<ie; e o n·egro sofria o que não
sofria o cão nem o macaco, beijado e embalado nos braços das crioulas".
João Lúcio de Azevedo, ainda em seu livro "ltpocas de Portugal Económico",
afirma: "Houve senhor que lançou algum na cald·eira fervente ou fez passar na
moenda da cana, esmagado por vingança ou castigo". Tais atrocidades os levavam,
a muitos escravos que sobreviviam, ao suicídio, quando não os inutilizava para
o trabalho em virtude dos aleij ões e das enfermidades sobrevindos com as surras
atrozes e o depauperamento or.gâni'Co. Freqüentemente, o capitão do mato, empreitado para dar caça ao negro fugido, o encontrava pendido de um galho de
árvore, a corda arrochando-lhe o pescoço e sustendo-lhe o corpo.
Quilombo dos Palmares
Mas os negros também se revoltavam. E porque os sabiam capazes disso é
que se extremavam os senhores nos castigos cruéis que lhes infligiam, imaginando que pelo terror os manteriam sempre submetido. Puro engano. Entre as
insurreições de africanos que marcam a história da escravidão no Brasil, citam-se
a de São José do Maranhão em 1772 e a do Quilombo Carlota em Mato Grosso em
1770.
Menos por ser alagoano do que pela alta significação dele, refiro-me mais
longamente ao Qullombo dos Palmares, que Oliveira Martins considera "o. mais
belo, o mais heróico de todos os exemplos históricos de protesto do escravo".
"É uma Tróia negra, e a sua história uma Ilíada" - diz o grande escritor por~p~.
.
Vale a pena sem dúvida recordá-lo. Quarenta negros da Guiné, fugidos dos
castigos, fixaram-se em 1630 na Serra da Barriga, em União Alagoas, e aí fundaram a República dos Palmares.
"Fortificaram-se. Como os romanos, raptaram· as sabinas, índias e mestiças
dos arredores. Principiaram por viver da razzia das plantações próximas, do saque
dos fazendeiros.
Assim viviam os romanos. Palmares era o asilo dos escravos fugitivos, como
t:ambém o fora Roma e os conselhos medievais. Crescendo em número, constituíram-se em sociedade; tinham um rei, o Zumbi, um cristianismo copiado de
jesuíta, e leis que foram escritas por um Numa preto. A medida que prosperavam, abandonavam a pilhagem, fazendo-se agricultores. Lavra.,·am e comerciavam; e os fazendeiros dos arredores, vendo-se livres do incõmod.o antigo de
vizinhos tão hostis, tratavam agora com a cidade nascente, vendiam-lhe fazendas e armas. Assim as nações se formam, e Palmares merecia já este nome,
quando, reconquistado e pacificado o norte do Brasil, o governo resolveu submeter a República (1695).
Tinha ela então quatro QU cinco milhas de circuito, porque não atingira
ainda a idade em que as repúblicas se tornam conquistadol"as. O recinto era
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- 174fortificacl.o por uma paliçada alta, à moda das aringas ou mocambas da Africa. Dentro havia as plantações, um rio com águas abundantes, frondosas bananeiras, campos de milho e mandioca. A população contava mais de vinte mil
pessoas, das quais oito ou dez m!l em armas esperavam os agressores.
Caiu a república dos Palmares, destruída pelas armas portuguesas, mas
caiu epicamente como uma Tróia de negros voltados à vida bárbara. Vencidos,
mortos, esmagados pela força, rotas as fortificações, aberto de par em par aos
invasores o ninho da sociedade nascente, os palmarinos não se submeteram,
suicidaram-se. O Zumbi, com os rotos destroços do seu exército, precipitou-se do
alto de um penhasc'J, e os cadáveres dos heróis vieram rolando despedaçados
cair aos pés dos portugueses vitoriosos. Os prisioneiros, voltados à condição m!seranda, suicidavam-se, trucidavam os filhos e as mulheres. E quando lhes retiraram todos os meios de se matarem, deixaram-se acabar à fome."
Contribuição Africana
O desespero, Sr. Presidente, resultava dos tratos e castigos sofridos pelos
africanos, os quais eram realmente atrozes, desumanos, insuportáveis.
Havia, portanto, fatores de sobra para reduzir-lhes, os africanos escravos, a
capacidade física e a produtividade. Mas, ainda assim, eles nos deram, além
da c-:>ntribuição da sua cultura e do seu sangue, um extraordinário coeficiente
de energia humana para o nosso progresso material, através do trabalho na
:;groindústria do açúcar, na mineração, no plantio e colheita do café, e mesmo
em setores e misteres que exigiam maior grau de inteligência e preparo.
Em "Cultura e Opulência do Brasil", Antonil testemunha: "os escrav-:>s
são as mãos e os pés do senhor de engenho, porque sem eles não é possível
fazer, conservar e aumentar fazenda nem ter engenho 'Corrente".
Oliveira Martins, à página 53 do seu livro já citado, afirmava que "sem
os negros o Bras!! nã-:> teria existido e sem escravos nação alguma começou".
Joaquim Nabuco reconhece que a Africa nos deu "um povo, construiu o
país".
Sylvio Romero acentua que no Bras!! "quem não é mestiço no sangue ou
na pele -:> é no espírito".
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E Gilberto Freyre destaca, em seu maior livro já citado, que "na formação
do bras!leiro, considerada sob o ponto de vista da nutrição, a influência mais
salutar tem sido a do africano, quer através dos v'aliosos alimentos, principalmente vegetais, que, por seu intermédio, nos vieram da Africa, quer através
C.O seu regime alimentar, melhor equilibrado, pelo menos no Brasil, durante
a, escravidão".
"Não seria criada a economia brasileira, não seria escrita a história da civilização brasileira - diz Artur Ramos - sem o concurso do trabalho do negro,
lavrando o solo, explorando as minas, desbravando as terras virgens do Novo
Mundo."
Escravidão - Alencar e Rui
E diga-se, em homenagem à verdade, que bras!leiros ilustres, como José
dt! Alencar, grande escritor e homem público, d,efendiam como indispensável
à Nação a permanência da escravidão. contrapondo-se ao projeto da Lei d<J
Ventre Livre, do grande Visconde do Rio Branco, Alencar discorda do abolicionismo porque "sem a escravidão o negr.o não poderia viver. Para Alencar,
a condição de escravo era a sua estabil\dade na vida".
"Sacrificais - clamara na Câmara dos Deputados José de Alencar
para os abolicionistas - os interesses máximos da Pátria à veleidade
da glória, Entendeis que llbertar é unicamente subt:rair ao cativeiro, e
não vos lembrais de que a l!berdade concedida a essas massas brutas
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é um dam funesto, é o fogo sagrado entregue ao ímpeto, •ao arrojo
de um novo e selva;gem Prometeu."
"Sois os heróis do extermínio, os Eróstratos da Nação brasileira."
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Rui Barbosa, entretanto, defendia o fim da escravidão e, finda esta, afirmava em discurso na Bahia: "Nós éramos um povo acorrentado a um cadáver: o
cativeiro. O melo século da nossa existência nacional demarca um período de
infecção sistemática do País pelas influências sociais e oficiais interessadas na
perpetuidade desse regime de uma vida abraçada à podridão tumular. Agora que
o tempo acabou de dissolver essa aliança sinistra, vamos encetar a cura da
septicemia cadavérica, do envenenamento do vivo pelo morto''.

.

Número de escravos

Senhor Presidente em quatro séculos do tráfico, calcula-se, segundo Artur
Ramos, que o Brasil recebeu entre 4 e 15 a 10 milhões de escravos. Em 1930,
Roquete Pinto estimava em 5.600.000 o número de negros entre os 40 milhões
de habitantes da nossa população da época, assim distribuída: brancos, 31%;
mulatos, 22% caboclos, 11%; negros, 14%; índios, 2%. Em 1959, ainda tínhamos
61,8% de brancos; 26,6% de pardos; 11,0% de negros; 0,6% de amar·elos; e 0,2%
de indígenas.
Se se acrescentar a esse número o dos af.ricanos que morreram aqui, logo
ao chegar, ou na longa e horrorosa travessia atlântica, pode-se fazer idéia do
muito que perdeu a Africa em população, com o tráfico de escravos somente para
o Brasil, e do muito que contriubiu para a nossa formação.
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Tristeza

Prof-undamente ligados à Africa, como profundamente ligados a Po.rtugal, é,
pois, com imensa tristeza que assistimos à luta armada que se trava entre Portugal, que nos descobriu e colonizou, e Moçambique, Guiné e Angola, de onde
recebemos tantos dos africanos que trabalharam a nosso economia e, através da
miscigenação, formaram o nosso tipo étnico. Doem-nos na própria carne as perdas e os sofrimentos decorrentes dos combates sangrentos que lá se travam,
pois é gente da nossa gente que se sacrifica. Se outras nações - européias,
asiáticas, americanas do norte e do sul - sofrem com tais lutas, imaginem nós,
brasileiros, cujas nascentes se encontram em Portugal e na Africa.
Portugueses no Brasil e na África

Nos começos do século XJVI, transplantaram-se portugueses e africanos para
o ter·ritório brasileiro, de população rarefeita, integrada de índios nômades e
avessos ao trabalho. E portugueses e africanos se erigiram depois em baluartes
da nossa Independência, ao lado dos brasileiros descend·entes deles e dos autóctones.
Ainda no Século XV foram os portugues.es para a Africa e a encontraram
povoada com uma população, cuja cultura datava de m!lênios, o "negro, como
diz Gilberto Freyre, superior ao índio e até ao português, em vários aspectos
de cultura material e moral. Superior em capacidade técnica e artística",
Espalhado por várias partes do mundo, Portugal, a esse tempo, com população de cerca de um milhão e meio de habitantes, não dispunha de elementos
humanos suficientes para expandir-se nas novas terras que descobria. E Angola,
Moçambique e Guiné, além de vítimas do tráfico, não se povoaram de europeus
e longo tempo passaram num impiedoso marca-passo em matéria de progresso.
Acelerar a História

Agora, também pleiteiam, como o Brasil há 150 anos, a sua independência,
Reconheçamos-lhes o direito a tal aspiração, que defendem ainda com mais
razões, porque - além de Portugal não ter realizado na Afr!ca a mesma obra
que no Brasil, e a população autóctone de lá ser multo maior do que a indígena
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- li6 que aqui encontramos -, os tempos são outros e o Mumlo moderno jâ condenou irrecorrivelmente o colonla!l.smo. Realmente, a autodeterminação dos
povos é hoj•e objetlvo universal. Fez-s.e a divisão da Africa em 1977, mas de lâ
par.a câ, depois das duas grandes guerras mudlals, tantos acontecimentos se
verificaram, tanta mudança ocorreu, que o colonialismo se tornou, de fato, um
anacronismo.
E se Portugal, como EStado-Membro da ONU, precisa submeter-se às exigências da Carta de São Francisco, pr·eclsa também, de outro lado, atender à
História, a cuja evolução tanto serviu. Nos v·elhos tempos, foi ele pioneiro pioneiro da conquista dos mares, pioneiro das descobertas - e não é possível
que agora, nos novos tempos, adote posição de retardatârio, a querer parar
inutilm~nte a História quando todos procuram acelerâ-la.
Se a França, Bélgica, Holanda, Itâl!a, Alemanha e o próprio Império Britânico, tão amplo que nele "nunca o sol se escondia", aceitaram o principio da
autodeterminação dos povos, submeteram-se às determinações da Carta e aquiesceram à independência dos seus territórios, é realmente estranho e incompreensível que Portugal se mantenha intransigentemente contra a emancipação
de Angola, Moçambique, Guiné e Cabo Verde.
Fiel ao passado
Declararam Salaza·r, hâ alguns anos, e mais recentemente, quando Ministro
dos Negócios Estrangeiros de Portugal o Sr. Rui Patrício que as fronteiras do
Brasil se estendem à Europa e à Africa, até onde vão os territórios portugueses,
o que significa a nossa Identificação com o seu pais. Podemos, então, como
amigos e como Interessados no assunto, dizer com autoridade que aspiramos
ver todos esses territórios com a Independência que nós alcançamos hâ século e melo, e que esperamos que P'ortugal considere m·elhor a situação e acolha
os nossos apelos e os do Mundo. A História nos ensina que são os interesses do
Pais na projeção do futuro que hão de conduzir e orientar aqueles que dispõem
temporariamente do Poder. E os intereses de Portugal não coincidem com a
resistência à História, e o que requerem é o respeito às suas determinações,
vale dizer que o interesse de Portugual está em ser fiel a ela, o que significa ser
fiel a si mesmo, ao seu passado pioneiro e ao seu futuro.
Ademais, os africanos lutaram de armas nas mãos, na Segunda Grande
Guerra Mundial, pela libertação das Nações colonizadoras, e é justo que, finda
a guerra, vitoriosos como seus senhores, também se julguem no direito de se
tornarem independentes.
Posição do Brasil
Leopold Senghor, Presidente da República do Senegal, homem de Estado
e homem de letras, assim se exprimiu ao visitar o Brasil há alguns anos:
"Penso que o Brasil tem um grande papel na solução da independência
das colônias portuguesas. Portugal e Brasil poderiam estabelecer uma
espécie de comunidade, em cujo:; quadros aquelas colônias teriam outorgada a sua independência."
Sr. Presld·ente e Srs. Senadores creio falar em nome do povo e do Governo
brasileiro ao dizer que Portugal nos tem a seu lado para realizar esses ideais.
Somos uma sociedade multirracial que geográfica, histórica e etnicamente
se liga a Portugal, à Afrlca e até mesmo à. Asla. Somos o único País do mundo
em tal situação, o que nos dá condições de relacionamento com os países euroafro-asiáticos e aumenta nossa responsabilidade perante o Mundo.
No caso das colônlas portuguesas, temos por Igual interesses a defender:
os valores portugueses que lá estão também aqui se encontram; e os valores
africanos compuseram a nossa Infra-estrutura.
Por outro lado, se o Brasil está decidido, como sempre o afirma, a prestigiar
a ONU, não pode distanciar o ato que hoje pratica da palavra que empenhou e
tomar atitude divergente ou ser omisso quando se trata de cumprir dispositivo da
Carta de São Francisco.
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Opinião pública brasileira
Sobre o assunto, recorro a velhos recortes de jornais brasileiros que espelham a nossa opinião pública, há vários anos já formada. Eis o que disse
O Estado de S. Paulo em 24-4-61:
"A luta pela libertação de Angola - tal como acontecerá amanhã na
Guiné e em Moçambique - integra-se no processo de emancipação do
Continente Africano. Nenhuma força, nenhuma promessa, n·enhuma negociação política poderá deter os homens que a desencadearam antes de
atingido o objet!vo que perseguem: a independência. A questão está
colocada em termos irreversíveis. Para o Brasil Ignorar essa realidade
equivaleria voltar as costas à História."
E o Jornal do Brasil, do Rio:
"Urge que Portugal compreenda a realidade. Nada lhe aproveitaria que
o Brasil se dispusesse a enfrentar a seu lado a luta suicida contra o
fluxo das forças da História. o Brasil, que pode ajudar a Portugal como
vem ajudando, é um Brasil forte, prestigiado, respeitado na comunidade
Iatino-ame·ricana, e não um Brasil isolado, marcado pelo ferrete da causa
colonialista, um Brasil resignado a perecer ao lado dos portugue&es na
luta inglória pela sobrevivência do instituto da escravidão entre os Estados. O nosso País tem excelentes condições para ser o mediador entre
Portugal e os países africanos, se for possível uma abertura pacifica para
a solução do problema colonial português, através da evolução tranqü!la
de Angola, Moçambique e Guiné Portuguesa para a autonomia. É nessa
estrada S·egura que deveremos caminhar unidos.''
"Que acene Portugal para as colónias africanas com uma esperança de
independência, e as portas estarão abe·rtas para a constituição de uma
futura comunidade, que seja um grupo de nações livres e orgulhosas de
suas raízes lusitanas."
Colaboração
Sr. Presidente, srs. Senadores, longamente discorri sobre a situação de Portugal nas suas relações com as colónias da Africa e com o Brasil, na sua projeção histórica e nas suas repercussões atua!s, assim como referi sua posição
na ONU, cuja Carta não se julgou obrigado a cumprir na parte das exigências
que faz aos países administradores de territórios não autónomos.
Narrei fatos passados para melhor compreensão do pr.esente. Minhas considerações constam do relatório que meus companheiros do Congresso Nacional,
integrantes da delegação brasileira à XXVlii Assembléia Geral das Nações
Unidas, me incumbiram de fazer, concluído em março último. Quando preparava dito relatório, surgiu o livro do General Antonio de Sp!nola, e, em decorrência dele, explodiu o movimento armado que derrubou o regime há 46 anos
vigorante em Portugal.
Quais os rumos que tomará esse país amigo? Não sabemos. Sabemos, no
entanto, Sr. Presidente, que a raiz do movimento que explodiu em Lisboa está
na Africa, no empenho do povo português em parar com a luta armada que
ali se trava.
Brasileiros, acompanhamos com profunda emoção e interesse os acontecimentos de Portugal, dispostos a dar-lhe toda colaboração na busca da melhor
solução para o seu futuro. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Benjamim Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Presidente, Srs. Senadores o término do
maior conflito entre os povos, e conseqüentemente a vitória dos aliados, vem S·endo
comemorado na Guanabara, com a devida consideração.
Sem falar na honrosa presença do Senhor Presidente da República naquele
Estado, acompanhado de altas autoridades, para as respectivas homenag·ens realizaram-se também, manifestações inclusive nesta Casa e em outras Casas le-
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--------------------------------- 178gislativas. A. Associação dos Ex-Combatentes do Brasil programou para a Semana
da Vitória, comemorada de 2 a 8 do corrente mês, diversos atos dignos de menção
honrosa. Assisti a algumas dessas solenidades, notadamente a do dia 4, junto
ao túmulo do Soldado Desconhecido. E nesse mesmo dia, em Bonsucesso. com
a colaboração da 10.o. Região Administrativa na pessoa do digno Dr. Antônio Vilardo, assistimos, na Praça das Nações, a outro ato solene, quando desfilaram os
seguintes educandárlos:
- Escola Berlim
- Escola Rui Barbosa
- Escola Ordem e Progresso
- Escola Carneiro Ribeiro
- Escola Walt Disney
- Ginásio Clóvis Monteiro
- Colégio D. João VI.
Ali se achavam as representações do Exército, Aeronáutica, Marinha, Corpo
de Bombeiros e Polícia Militar, além da grande multidão reunida em torno do
Busto do Marechal Mascarenhas de Morais, cuja memória foi reverenciada com
o maior entusiasmo cívico.
Registro que entre as autoridad.es, ex-Combatentes, heróis da guerra, esteve
também o eminente brasileiro Marechal Oswaldo Cordeiro de Farias, uma das
grandes figuras de soldado e de cidadão que honrou a FEB e honra a nossa Pátria.
No dia 6 rumamos para a Base Aérea de Santa Cruz, onde fomos recebidos
fidalgamente pelo Comandante Coronel Menezes e oficialidade. Numa praça daquela Base foi prestada significativa homenagem ao 1.0 Grupo de Caça, que pela
sua bravura e competência tanto se destacou no teatro das operações na Itália,
abrindo mais um capítulo de heroísmo e bravura para os que desejam um mundo
de justiça, liberdade e compreenção.
O ato foi simples, mas de profunda significação, pois se realizou diante de
um aparelho junto ao qual uma placa traz a seguinte inscrição:
"Este avião simboliza a coragem e o patriotismo de uma geração de
brasl!eiros que enalteceu a Força Aérea Brasileira. nos céus da Itália e
cuja grandeza é por ele aqui perpetuada. Ministro da Aeronáutica Brigadeiro-do-Ar Eduardo Gomes; Comandante da s.o. Zona Aérea MajorBrigadeiro João Adll Oliveira; Comandante da Base Coronel-Aviador
Paulo Costa.
Santa Cruz, 22 de a:bril de 1966. Avião F-47 - 4107."
Ao discurso do Coronel Newton Andrade Melo, Presidente da Associação dos
Ex-Combatentes do Brasil, Seção do Estado da Guanabara, respondeu com significativas palavras o Tenente-Coronel Resende, comandante do 1.0 Grupo de Caça.
Senhor Presidente, não são poucos os elogios, os registras e as citações que
nos dão conta da Força Expedicionária Brasileira, que teve d·estacada ação na
Itália; essa FEB gloriosa que a 28 de abril de 1945 aprisionou a 148.o. Divisão de
Infantaria alemã, remanescente da 9o.a. Panzer e o remanescente de uma divisão
italiana. Isso se deu graças aos combates de Collechio e Fornuovo, onde foram
presos dois generais, vários oficiais e milhares cre soldadlos alemães e italianos.
Muitos foram os feitos dos brasileiros nessa guerra e dele devemos ter o mais
profundo orgulho. E para honra nossa esta Casa do Congresso é presidida por
um desses heróis, o Marechal Paulo Torres.
Os feitos da FEB, da FAB e da Marinha devem ser sempre lembrados, pois
aí está um manancial de exemplos de abnegação e bravura pela Pátria e pela
humanidade. Muitos morreram para que nós pudéssemos viver.
E não somente há uma dívida permanente de gratidão do Brasil e do mundo
à nossa FEB, mas não devemos negligenciar diante daqueles que desapareceram
em face dos que voltaram, pois que uns e outros são dignos do nosso respeito e
da nossa admiração. Precisamos, Isto sim, saber proclamar que essa luta constitui
um exemplo, uma advertência e um compromisso de todos os que querem e zelam
pela dignidade da criatura humana.

- 179 O Presidente da Associação dos Ex-Combatentes do Brasll, Seção do Estado
da Guanabara, me hourou com a seguinte carta alusiva à nossa presença em
Santa Cruz:
"Rio de Janeiro, 6 de maio de 1974
Prezado amigo Senador Benjamim Farah
Mando ao eminente amigo o discurso que proferi esta manhã na
Bas.e Aérea de Santa cruz, quando nossa Associação homenageou o 1.0
Grupo de Caça, de tão gloriosas tradições.
A cerimônia fez parte de nosso programa de comemorações da Semana de Vitória, iniciada no dia 2 - que assinala a rendição incondicional dos exércitos alemães aos aliados, dos quais fazia parte a Força
Expedicionária na Itália - e a terminar no dia 8, que é a data do término da guerra em toda a Europa.
Agradeço uma vez mais a presença honrosa do eminente Senador
naquele ato, numa prova de que Vossa Excelência continua mantendo
o mesmo espírito cívico que sempre norteou sua carreira de homem
público.
Respeitosamente, Cel. R/1 Newton C. de Andrade Mello, Pr.esidente."
Dou conhec!mento à Casa do discurso do ilustre Coronel Newton de Andrade
Melo, bem assim da circular do General Plínio Pitaluga, Pr·esidente do Conselho
Nacional da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil. Esses dignos oficiais pertenceram à FEB e os seus pronunciamentos são merecedoras da nossa atenção.
Deles dou conhecimento ao Senado para que figurem em nossos Anais. Ei-los:
"No extenso programa de comemorações da Semana da Vitória preparado
pela Associação dos Ex-combatentes do Brasil, Seção da Guanabara, procuramos
exaltar os feitos brasl!eiros na II Grande Guerra em todos os quadrantes da
luta: em terra, nQ ar e no mar. Nossa iniciativa tem o sentido de pregação cívica, convencidos que estamos de que o passado das nações é tão importante quanto seu futuro. É de mister manter acessa a pira da tradição, do culto aos heróis,
dos fastos legados por outras gerações. Fazê-lo não é estac!onar no tempo; é
isto sim, reavivar forças e convicções, buscando-as na mais lídima das fontes
que é a própria história pátria.
É com essa pureza de intenções, Senhores oficiais e praças da Base Aérea de
Santa Cruz e do 1.0 Grupo de Caça, que estamos diante de vós para pl'estar honras à Unidade da Força Aérea Brasll·eira que escreveu, nos céus da Itália, páginas
tão belas de eficiência: militar e heroísmo que delas s•e orgu haria qualque·r país
do mundo, E vos confesso que participar deste ato, como ora faço, constitui um
privilégio, uma dádiva do destino para quem desde cedo apredeu a adm!rar a
Aviação brasileira. Menln\l ainda, acompanhei, junto ao Cam]lo dos Atonsos, os
esforços gigantes:cos dos pioneiros que buscavam estruturar no Brasil a nova
Arma já provada na I Grande Guerra mas incipLente em nosso país. Eu os vi
voar velhos Breguet .e Moran·e-Saulnier, sobras daquele conflito; eu conheci os
Nieuport-Delage, os Vultee, os Curtiss e finalmente os Boeing, que me parec·eram
então dominadores definitivos dos ar.es. Mas eu também os vi morrer gloriosamente em acrobacias audaciosas ou em simples acidentes, simples e injustos, a
poucos metros do cllão, em dias festivos da antiga Escola de Aviação Mllitar.
Esses pioneiros constituíram os primeiros heróis de minha imaginação infantil.
Mais tarde. quando da escolha da Arma na Escola Militar do Realengo o cadete
que aspirava ser aviador decidiu por outro caminho porque, para julgar-se, adotau os valores físicos e espirituais com que convivera na infância; mediu a si
próprio com os parâmetros daqueles super-homens e perdeu. Decorridos tantos
anos, estr-eitaram-se os laços sentimentais que me ligavam à Força Aérea, pela
qual continuo nutrindo admiração e respeito.
Não creiais, todavia, que me trouxe aqui o sentimentalismo. Sou o 'ntérprete,
inábil, embora, dos 22.000 consórcios da entidade que congrega veteranos de todas
as Forças Armadas, desses mllhares de homens que sentiram na carne e na mente os horrores da guerra. Crede, ao revés, que todos eles conhec·em os feitos do
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seu arrojo, de seu desprendimento, de seus esforços sobre-humanos para cumprir missões, malgrado a precisão dos canhões antiaér·eos de 88 e 20 milímetros.
E sabem, em particular, da data magna que constitui motivo de orgulho para
quem veste ou vestiu farda em nosso país: o 22 de abril de 1945. Permiti-me que,
a propósito, relembre o que escreveu o Coronel Ariel w. Nielseen, Comandante do
350.0 Regimento de Caça dos Estados Unidos, ao qual se subordinava o Grupo
brasileiro:
"Ao Comandante do XXII Comando Aerotático do Exército dos Estados Unidos:
Proponho-vos seja o 1.0 Grupo de Gaça Brasileiro citado pelos relevantes feitos realizados no conflito armado contra o inimigo, no dia
22 de abril de 1945, de acordo com a Circular n. 0 33 do Ministério da
Guerra, datada de 22 de dez,embro de 1944, e com a circular n.0 89, do
Teatro de Operações da Africa, datada de lO de julho de 1944.
O que realizaram naquele dia representa por si só motivo para esta citação; entretanto, desejo ressaltar seu espírito de sacrifício, desde o
momento em que entraram em combate. Engajando-se na luta, na
época da maior oposição antiaérea aos caças-bombardeiros, foram suas
perdas constantes e pesadas, e poucas as substituições. Com o efet!vo cada vez mais diminuto, seus pilotos voavam, mais, expondo-se ao
perigo com maior freqüência. Em multas ocasiões, como Comandante
do 350.0 Regimento de Caça, retive aqueles pilotos, quando queriam
voar mais, pois acreditava que haviam transposto o limite de suas poss!b!l!dades. A perícia e a coragem demonstradas nada deixaram a desejar, destacando-se o excelente trabalho de interdição e coordenação
dos alvos na área de combate.
Em minha opinião, os ataques à região de San Benedetto neste 22 de
abril de 1945 prepararam o caminho para a cabeça-de-ponte montada
pelos aliados no dia seguinte, Cada ataque foi bem planejado e executado, excedendo o L0 Grupo de Caça; apesar das rigorosas ~rdas, a
todos os outros Grupos do XXII comando Aerotát!co. A superioridade
do pessoal de vôo e excelente qualidade do pessoal de terra determinaram o sucesso das operações aéreas.
Creio estar refletindo o sentimento de todos os que conheceram o trabalho do L0 Grupo de Caça Brasileiro, recomendando-o à Citação da
Unidade, não só pelo alto mérito quanto pela carinhosa lembrança dos
brasileiros na comemoração dos esforços neste Teatro de· Operações."
Creio haver dito tudo para justificar a entrega desta placa de honra a tão
gloriosa Unidade. Mas não esquecemos aqueles bravos moços que pereceram no
Panamá e na Itália. Entretanto, não viemos aqui para chorá-los, senão para engrandecê-los. Se me permitissem parafrasear a s·entença do General Douglas MacArthur proferida no Congresso Aber!cano, quando de seu retorno da Coré!a em
1951, eu diria que os heróis nunca morrem; suas figuras apenas se desvanecem
pouco e pouco diante de nós e se afastam lentamente na direção do futuro, que é
sua morada definitiva. Definitiva e duradoura como a história da Pátria.
Se assim é, nada impede que por momentos os convoquemos para esta cerimônia.:
- Tenente John Richardson Cordeiro e Silva
- Tenente João Maurício Campos de Medeiros
- Tenente Aurélio Vieira Sampaio
- Aspirante da Reserva Frederico Gustavo dos Santos
- Tenente Luiz Lopes Dornelles
- Tenente Dante Isidoro Gastaldon!
- Tenente Oldegard Olsen Sapucaia
- Tentente Waldir Pequeno de MeEo
- Tenente Rolando R!ttmeister,
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A palma d-e flores que vamos d,epositar agora no solo histórico desta Base Aérea e diante do monumento que eterniza o lendário nome "Senta a Pua", não
guarda conteúdo fúnebre. Pelo contrário, vejam-se nelas coroas de louros destinadas a cingir as fontes dos heróis que acabam de responder o nosso chamamento nas vozes d-estes ex-combatentes de terra e do mar.
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Oração proferida pelo Cel. Newton C. de Andrade Mello, no dia 6 de mala
de 1974, na condição de Presidente da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil,
Seção da Guanabara.
Presentes o Comandante da Base Aérea de Santa Cruz Cel. Av. Laura Ney Menezes; o Tenente-coronel-Av. Carlos Rubens de Resende, Comandante do 1.o Grupo de Caça; o Senador Benjamim Farah, o representante do Governador do Estado, autoridad·es militares e ex-combatentes braslleiros, franceses, belgas e poloneses, com suas condecorações e estandartes."

L

••

CONSELHO NACIONAL DA ASSOCIAÇAO DOS EX-COMBATENTE DO BRASIL
Rio de Janeiro, 3 de maio de 1974
Circular n.0 014;74-PRES.
Assunto: Data da Vitória, 8 de maio de 1945/1974
Prezado Companheiro:
Está o mundo comemorando o dia 8 de maio de 1945, término do maior conflito entre os povos civilizados, desencadeado pelas forças totalitárias representadas p-elo nazi-faclsmo.
Durante muitos anos, ainda, serão necessários para os estudos as interpretações das causas e conseqüências dessa hecatombe que imolou milhões de vidas humanas. Por séculos e séculos, serão apreciados todos os ll$pectos que envolveram os povos na defesa de princípios eternos, de dignidade humana, liberdade, conceitos políticos e religiosos, contra a imposição fanática de uma filosofia dominadora e desumana.
Hoje, passadQs vinte e nove anos, período pequeno para a história, ainda
sentimos as conseqüências nefastas dessa tragédia.
De 1945 para cá, o mundo não encontrou a paz e a harmonia tão necessárias
à evolução da humanidade, e conflitos localizados ~ervern de indícios de que,
infelizmente, ainda estamos distantes dos melhores dias de entendimento universal.
o Brasil está presente com as suas Forças Armadas e o seu povo em defesa
de.sses princípios e dando urna demonstração insofismável e clara do valor de
sua g,ente, contribuindo de maneira modesta, mas efet!va, para a derrota daquela$ forças que se apresentaram vitoriosas e invencíveis.
Apesar de todas aquelas dificuldades que retardaram a nossa partidpação
com forças mais expressivas, ape,sar da neutra,lidade d,os homens que dirigiam
o destino da terra, homens vítimas da deturpação. do medo, homens imbuídos
de uma filosofia de estado novo, apesar de tudo iseo, foi possível levar as nossas
Forças Armadas e o nosso povo para as fileiras das nações aliadas marcando,
assim, a presença do Brll$il, como o único País da América Latina que participava, ativamente, dessa conflagração.
O Conselho Nac!onal da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, que tem
a responsab!l!dade de manter dentro do seu Estatuto, o culto às tradições, vem,
neste momento, apresentar ao.s companheiros a sua fé inabalável dos valores
eternos do povo brasileiro e reverenciar a memória daqueles companheiros do
Exército, da Aeronáutica, da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante, tombados em defesa do Brasil.
Neste momento, o Conselho Nacional da Associação dos Ex-Combatentes do
Brasil faz mais um apelo a todos os Ex-Combatentes f!liados, no senti<io de ser
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-182mantida a união, tão indlspensá vel à defesa dos seus valor·es e para que no
futuro, o nosso exemplo sirva de modelo aos homens que terão a responsabilidade de manter, defender, perpetuar os princípios básicos da democracia e da
honra da Pátria.
Saudações Expedicionárias. - Plínio Pitaluga, Presidente.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Milito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Goncedo a palavra ao nobre Senador
Osires Teixeira. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Sarney. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
C-oncedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, está sendo
anunciado que o Governo da República se preocupa com a reforma do Poder
Judiciário. Essa iniciativa só pode mer.ecer aplausos para quem conhece a realidade brasileira.
Realmente, além das prerrogativas constitucionais que devem ser devolvidas
aos Magistrados, há aspecto da maior relevância a ser ressaltado. Ainda na Câmara dos Deputad·os me coube presidir uma comissão de estudo de emenda constitucional, que foi relatada pelo Deputado Henrique de La Rocque, a qual visava
assegurar recursos à Uni'ão para assistir aqueles Estados mais necessitados, para
que pagassem condignamente os seus Magistrados, a fim de que pudessem, livres
de qualquer influência, exercer a sua nobre mis.são.
Acredito que a preocupação do Governo Federal, a que se alia o Supremo
Tribunal Federal, d·eve ser também esta: a de socorrer os Estados necessitados,
para que os Magistrados recebam remuneração condigna. Por exemplo, há Estado.s onde a remuneração é tão insignificante que há alguns anos ocorreu um
episódio que ficou regi~trado nas crónicas do humorismo nacional: determinado
Magistrado do interior brasHeiro escreveu a um Deputado - e foi divulgado largamente - pedindo que este lhe obtivesse o lugar de carteiro da sua comarca,
porque o funcionário federal encarregado da entrega das cartas recebia mais
do qu.e o Juiz de Direito da comarca, e a ele interessava uma remuneração capaz de atender às necessidades de sua família. De modo que a minha presença
rápida nesta tribuna é para solicitar ao Sr. Min~tro da Justiça ...
O Sr. José Lindoso- Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra.
O Sr, Lindoso - V. Ex.a. diz, aliás, que a sua presença nessa tribuna é rápida e encerra um apelo para o problema da reforma do Poder Judiciário. Naturalmente V. Ex.a. tem em mente a visita e o diálogo que o Presidente Geisel
travou com o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Eloy da Rocha
quando, visitando o Supremo, manifestou a necessidade e a disposição de colaborar com a reforma do Poder Judiciário. A Mai·oria quer associar-se às observações de V. Ex.a. Nós, que milltamos como V. Ex."' na advocacia, precisamos fazer
com que a nossa voz ecoe no sentido de que o P.od·er Judiciário não se encerre
simpJ.esmente num alto Poder com s·ede na Praça dos Três Poderes mas também, como V. Ex."' refere, que se estenda aos sertões e Estados distantes.
Recordo-me que havia, na minha província, um grupo de juizes que propugnava, s·empre, pela federalização da Justiça, aliando-se, assim, a todo o espirita
informativo do princípio da Federação. Mas, no fundo, o que desejavam efetivamente era a melhoria das condições materiais da Justiça: melhor remuneração
- uma remun.eração que correspondesse à dignidade do cargo de juiz. E é a
esse apelo que nos queremos associar, no discurso de V. Ex,a. No Amazonas distante, lá, naquelas comarcas longínquas, o juiz não tem casa; lembro, também,
aqui, que um dos pontos altos do governo Danllo Areosa, há quatro anos passados, foi organizar, em alguns municípios - porque o Estado é pobre - forum e

- 183 residência para juízes, a fim de emprestar dignidade ao e~ercício do cargo de
juiz, porque através do Direito ele se faz instrumento da paz e da ju.:;tiça nas
comunidades, às quais engrandec,em. Que o Judiciário - que encontra tanta
generosidade e disponibilidade num <·entido maior de responsabilidade do Presidente Geisel - diligencie globalmente no trabalho :Para a reforma do Poder
Judiciário na grande dimensão de vê-lo global, em todas as latitudes, em todos
os aspectos.
Era o aparte - e peço perdão por ter-me alongado nele - mas o assunto
me diz tanto na consciência e no coração como diz a V. Ex."
O SR. NELSON CARNEIRO - o aparte de V. Ex:.a ilustra e engrandece as
paLavras que aqui pronunclo.
Sr. Presidente, conheço dramas de juízes que vivem no interior do Brasil,
e a melhor prova é a evasão de muitos deles dos Estados, para o da Guanabara,
onde há melhor remuneração, assim que se a;bre um concurso. Geralmente, o.>
candidatos são juízes de outros Estados.
O Sr. José Lindoso - Exato!
O SR. NELSON CARNEmo - Eles vão procurar no Estado da Guanabara
remuneração suficiente para sustentar a própria família.
Ainda hoje, o ilustre Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
me dizia que, entre os candidatos à.s vagas de Juízes de Brasília, grande é o
número de juízes dos Estados.
Por que acorrem para aqui? Porque não encontram no seu Estado, no interior do seu Estado, a remuneração necessária, condigna, para eles e família, a
fim de que possam exercer com lisura, com elevação e com presteza o seu mister.
Todos nós que vivemos em Estados com esse drama conhecemos a extensão
dele e estamos certos de que o Senhor Presidente da República, em harmonia
com o Presidente do Supremo Tribunal Federal, conhecedores ambos como o
Sr. Ministro da Justiça, dessas dificuldades, na refonna do Judiciário há de levar
em conta esse apelo, para uma ajuda aos Estados que necessitam, em favor de
uma remuneração condigna para os seus magistrados.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard ...;_ Flá!vio Britto - José Esteves - Petrônio Portella
Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Dinarte Mariz - Jessé
Freire - Domício Gondim - Milton Cabral - João Cleofas - Wilson
Campos - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Eurico Rezende João Calmon - Vasconcelos Torres - Carvalho Pinto - Orlando Zancaner - Emival Caiado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, projeto de lei que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N. 0 41, DE 1974
Determina ,a aplicação mínima de 20% da renda líquida da Loteria
Esportiva nos municípios de procedência da receita.

o

Oongresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Acrescente-se ao art. 3,0 dll Decreto-lei n.o 594, d,e 27 d.e maio de
1969, o parágrafo seguinte:
"Parágrafo único ·- Será também observado na programação de que
trata artigo critério de aplicação, mediante convênio com as Prefeituras,
de, no mínimo, vinte por C·ento da r,enda líquida nos municípios de procedência da receita."
Sala das Sessões, 8 de maio de 1974. - Franco Mont(}ro.
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-------- 184Justificação
A ser feita oralmente. ·
LEGISLAÇ,\0 CITADA

DECRETO-LEI N. 0 594, DE 27 DE MAIO DE 1969
Art. 3.0 - A renda líquida obtida com a exploração da Loteria EspQrtiva Federal será, obrigatoriamente, destinada a aplicações de caráter assistencial, educacional e aprimoramento físico e será distribuída de acordo com programação
expedida pelo Poder Executivo, observadas a.s seguinte3 taxas:
a) 40% (quarenta por cento) para programas de assistên<:ia à família, a
infância e à adoJ.escência, a cargo da Legião Brasileira de Assistência;
b) 30% (trinta por cento) para programas de educação física e atividades
esportivas;
c) 30% (trinta por cento) para programas de alfabetização.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Franco Montara, para justificar da tribuna o projeto.
O SR. FRANCO MONTORO (Para justificar projeto) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, encaminhamos à Mesa ProjetQ de Lei que determina a aplicação
mínima de 20% da renda líquida da Loteria Esportiva nos municípios de procedência da r.eceita.
Para atingir esse objetivo, determina o art. 1.0 do Projeto de Lei: "Acrescente-se ao art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 594, de 27 de maio de 1969" - que dispõe sobre
a Loteria Esportiva - "o parágrafo seguinte:
Parágrafo único - Será também observado na programação de que trata o artigo critério de aplicação, mediante convênio com as Prefeituras,
de, no mínimo, vinte por cento da renda liquida nos municípios de procedência da receita".
Acompanha o projeto texto da lei mencionada.
Esta matéria, Sr. Presidente, representa uma reivindicação insistente dos
municípios brasileiros.
Est:i havendo uma concentração cada vez maior de poderes e de recursos,
em mãos dos órgãos centrais. Os Estados perdem a sua autonomia, e os municípios são ainda mais sacrificado:: perdem a .sua autonomia política e financeira
e vêem profundamente prejudicada a sua autonomia administrativa.
O caso da Loteria Esportiva é um exemplo desta concentração de recursos
retirados dos mmúcíp!os, que perdem grandes somas, todas as semanas. Serviços
prestados pelos órgãos centrais, que teoricamente deveriam atingir também os
municípios. representam a aplicação maior das receitas da Loteria Esportiva.
Temos em mãos, Sr. Presidente. o estudo apresentado a um dos Congressos
de Municípios, pela Càmara Municipal de Marilia. Neste documento, dizem os
vereadores da cidade:
"Se tomarmos como exemplo o caso da cidad~ de Marília, teremos o seguinte resultado: em média semanal, o número de cartões perfurados na
cidade é de dez mil e a cidade tem uma população de oitenta mil habit.:mt.cs. Calculando-se <'111 três cruzeiros a média geral por cartão, obtl'r-se-:\ uma cifra t.otal de trinta mil cruzeiros por semana, o que equivaleria a cent.o e \•inte mil cruzeiros mensalmente. Assim. '>emos que
no fin:ll de um a.no o caplt.a.l que d~ixa o Município, sem retorno. é
ba$t.antc elevudo.''
No mesmo sentido. se t<'m manifestado outras Prefeituras. Congressos de
Munldpios, r<':1112ados cm y:\rios Estados do B:-a:;il, Assembléia.;: Legislath·as et.c.,
t~1dos tt-111 rciYindlcndo o ret.orno de pe!o menos. uma parte dest.a !mp<lrt.áncia
para ,, pr,ipr!-.1 município. Trat.a-se de fort.al.:c.:r ns bases da :-1nçiio. O Munlci-
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pio é a célula fundamental. Dizia, numa feliz expressão, o General Juarez Távora: "Não há Nação forte com municípios fracos, porque nenhuma corrente é
mais forte do que a força dos .seus elos".
É o que acontece com o município. Ezsa evasão de recursos que as comunidades municipais vêm sofrendo precisa ser corrigida, e uma das maneiras de
realizar essa correção é fazer com que retorne ao município pelo menos uma
parte da arrecadação que lhe é retirada.
Não há quem não deseje o fortalecimento dos municípios. Por !.:so, não se
pode contestar a val!dade, a Importância, a necessidade pública da medida proposta.
Sr. Presidente, já apresentamos, há alguns anos, projeto semelhante que
foi objeto de tramitação estranha: na Comissão de Constituição e Justiça recebeu parecer favorável e unânime pela CQnst!tuc!onal!dade e juridic!dade, e, na
justificação do !lustre Relator, Senador Jo.::é Augusto, se destacava também a
conveniência e o Interesse social desse fortalecimento do município, através de
devolução automática de recursos nele arrecadados.
Na Comissão de Economia, entretanto, o projeto recebeu parecer contrário,
e a Mesa, numa interpretação estrita, contra a qual nos insurgimos na época,
determinou o arquivamento do projeto, porque recebera parecer contrário da
única Comissão que se havia manife.,tado sobre o mérito, a Comissão de Economia, onde, data venia, se apresentavam razões que positivamente não correspondiam à final!dade, ao ~entido e ao objet!vo do projeto. Na Comissão de Economia
se dizia que o projeto !ria fortalecer os municípios ou os Estados fortes, e prej udlcar os Estados fracos.
Ora é evidente que isso não ocorre. Trata-se de medida de justiça distributiva,
de fazer com que retorne ao município uma parcela daquilo que lhe foi retirado,
sem qualquer discriminação.
Neste momento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, reúne-se, em São Paulo,
na cidade de Campinas, o Congresso de Municípios, em que, p.ela lB.a vez, seus
participante.;; .se debruçam sobre os problemas das comunidades municipais de
nossa terra.
Pareceu-nos oportuno, nesta ocasião, reapre.sentar o projeto com nova do·
cum.entação, decorrente da longa série de pronunciamentos de Câmaras Munlc!pals e Assembléias de tQdO o Brasil, desde o Estado do Pará até o Rio Grande
do Sul, demonstrando que a medida não visa ao beneficiamento de Estados ou
municípios ricos e poderosos. Tenho em mãos a moção da Assembléia Legislativa paraense, aprovando um voto de solidariedade ao projeto que determina
apl!cação mínima de 20% da renda líquida da Loteria Esportiva nos municípios
de origem".
Acrescenta a justlflcat.iva da Assembléia Legislativa do Pará:
"Justifica-se, e é da maior importância a descentralização em favor dos
municípios. A aplicação desses recursos financeiros devidos a encargos
relativos à ~!stêncla públ!ca, esportes, educação, que pesam sobre os
orçamentos municipais, poderá ser favorecida com essa verba que será
devolvida aos municípios, através dos convênios a que se refere a lei."
Outras Assembléias Legislativas e Câmaras Munlcipai.s de todo o Pais se
manifestaram favoravelmente à medida.
Neste sentido. Sr. Presidente, a medida proposta no projeto parece-nos Inteiramente justificada, como exigência de justiça distributiva, como exigência
de um desenvolvimento nacional harmónico e como Instrumento de correção dos
desequilíbrios entre o.s grandes recursos dos órgãos centrais e a fraqueza financeira dos municípios !nterioranos.
Concluo, Sr. Presidente, lembrando uma frase de um dQS telgramas que
recebi, vindo de um dos municípios do Interior: "Gigante com pés de barro".
É o que ameaça o Brasil. Isto é, a concentração de recursos nos órgãos centrais, de um lado, e do outro o enfraquecimento, o d·epauperamento das
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- 186 bases da vida nacional, que são as comuntdadês municipais. Não permitamos
que se r·eal!ze essa triste profecia de uma Câmara Municipal do Interior, não
permitamos que o Brasil se transforme num "gigante de pés de barro". Vamos
dar âs bases da Nação, que são os municípios, os r·ecursos necessários para que
realizem os fins de interess.e público e de promoção do bem-estar da população
que lhe são fixados pela Constituição e pelas leis. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O projeto justificado oralmente pelo
Senador Franco Montara será publicado e despachado âs Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças.
Terminado o período destinado ao 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. 0 128, de 1974) do Projeto de Resolução n.0 16,
de 1974, que autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar uma
ope•ração de empréstimo externo destinado à execução do P'roj eto de
Aproveitamento Múltiplo do Vale do Rio Ribeira.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou ence·rrar
a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Encer.rada a discussão, a redação final é considerada d·efinitivamente aprovada, nos termos do art. 362 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n. 0 16, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N.o
, DE 1974
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a realizar uma operação
de empréstimo externo destinado à execução do Projeto de Aproveitamento Múltiplo do Vale do Rio Ribeira.
O Senado Federal. resolve:
Art.1.0 - É o Governo do Estado de São Paulo autorizado a realizar, diretamente, uma operação de empréstimo externo no valor de até US$ 50,000,000.00
(cinqüenta milhões de dólares) de principal, cujos recursos serão destinados à
construção de bBirragens constantes do Projeto de Aproveitamento Múltiplo do
Rio Ribeira.
Art. 2. 0 - A operação de empréstimo realizar-se-à nos termos aprovados
pelo Poder E~ecutivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, acréscimos,
prazos e demais condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro
de empréstimos da espécie, obtidos no exterior, obedecidas as demais exigência.:;
dos órgãos encarr.egados da execução da politica econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n. 0 188, de 17 de abril de
1974, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na dia subseqüente.
Art. 3.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publlcação.
O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) -Item 2:
Discussão, em primeiro turno <apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos da art. 297 do Regi'llento Interno), do Proj.eto de
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- 187Lei do Senado n.O 8, de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro,
que altera a Legislação da Previdência Social e dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n.0 46, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. 1. 0 -Secretário.
É Ilda a seguinte:
EMENDA N.0 1 (de plenário)
Ao Projeto de Lei do Senado n.0 8, de 1974.
Dê-se ao art. 1.0 a seguinte redação:
"Art. 1.0 - As empresas que dispuserem de 20 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 reabilitação ou readaptação profissionais, na forma que o regulamento desta lei estabelecer.
§ 1.0 - O disposto no artigo aplica-se ao ingr.esso de empregados regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho na admlnistracão federal centralizada ou autárquica.
·
0
§ 2. - O Instituto Nacional de Previdência Social emitirá certificado
Individual deferindo as p•rofissões que poderão ser exercidas pelo segurado reabilitado ou readaptado profisslona'mente."
Justificação
Determina nosso Regimento Interno:
"Art. 9.0 - Sempre que a Comissão de Constituição e Justiça considerar
qualquer proposição, deverá indicar, precisamente, se o vício é da totalidade ou apenas parcial, mencionando, nesta última hipótese, o dispositivo incriminado.
§ 1.o - Quando o parecer for pela inconstitucionalidade, não se admitirão:
a) votos com restrições;
b) manifestações sobre o mérito.
§ 2.o - Tratando-se de inconstitucionalidade parcial, a Comissão, se
julgar conveniente, oferecer-lhe-á emenda supresslva ou substitutiva,
esco!mando-a do vício.
§ 3.o- Se em Plenário for apresentada emenda 'saneadora da inconstitucionalidade Cart. 265, § 2.0 ), a Comissão, ao se pronunciar a respe~to,
deverá declarar, com pr.ec!são se a aprovação da. emenda escolmara a
proposição do vício originário.''
Data venia do substancioso parecer do ilustrado Relator da matéria na
douta comissão de Constituição e Justiça, não nos parece ressentir-se a proposição em causa de vício de inconstitucionalidade.
De fato, em sua parte conclusiva, diz o parecer em causa:
"Se, por esses motivos, o projeto mereceria converter-se em lei, P9r
outro, é d·e lamentar que suas disposições, embora aparentemente nao
tragam nenhum obstáculo jurídico-constitucional, confHtem 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
d·etermlnados perc·entuais de vagas destinadas a servidores reabilitados ou
readaptados profisisonalmente.
Ora, se a Constituição em vigor declara da competência exclusiva do
Presidente da R-epública a Iniciativa das l-eis "que disponham sobre servires públicos da União ... ", não resta a menor dúvida de que o ~ 1. 0 do
a.rt. 1. 0 esteja eivado de manifesta Inconstitucionalidade, pelo que deve
ser rej·eltado."
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- 188 Sem dúvida está consagrado o entendimento do caráter abrangente das
expressões "se•rvidores públicos" entre os quais estariam compreendidos não apenas os funcionários, mas todos os que prestam serviço à Administração Pública
e, conseqüent.emente, entre eles, os empregados regidos pela Consolidação das
Leis do Trabalho.
Contudo, sem discrepância, a conceituação de funcionário público, consoante
nosso direito positivo, a jurisprudência de nossos tribunais e a doutrina, é a
contida no art. 2.o da Lei n.o 1. 711, d·e 28 de outubrfo de 1952, nestes termos:
"Para os .efeitos deste Estatuto, funcionário é a pessoa legalmente
investida em cargo público; e cargo público é o cliado por lei, com
denominação própria, em número c·erto e pago pe'os cofres da União."
Obviamente, o candidato a cargo públ!co, tal como o aposentado, não é de
modo algum, funcionário público.
O primeiro pretende ingressar no s·erviço públ!co e o segundo dele se afastou.
A seu turno a Consolidação das Leis do Trabalho assim define o empregado:
"Art. 3.0 - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste
e mediante salálio.
Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego
e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e
manual.''
Inelutavelmente 3.ntes de concretizar-se o vínculo empregatício, do mesmo
modo que após sua ~escisão não existe a figura do empregado e, evidentemente,
nem a de servidor, quando se tratar de serviço público.
É precisa e exatamente na mesma fração de tempo em que se estabelece o
vínculo empregatício que surge a figura do empr.egado, seja ele trabalhador de
empresa privada ou servidor da Administração Pública centralizada ou autárquica.
Aliás, para efeitos previdenciários, as pessoas de direito público interno que
admitem empregados são consideradas empresas, nos termos do seguinte dispositivo da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n. 0 3.807, de 26 de agosto
de 1960, com a redação dada pelo art. 1.0 da Lei n.O 5. 890, de 8 de junho de
1960):
"Art. 4.0 - Para os efeitos desta lei, considera-se:
a) empresa - o empregador, como tal definido na Consolidação das Leis
do Trabalho, bem como as repartições públicas, autárquicas e quaisquer
outras entidades públicas ou serviços administrados, incorporados ou concedidos pelo poder público, em relação aos respectivos servidores incluídos
no regime desta lei;".
De todo o exposto conclui-se que a proposição não cuida direta ou indiretamente, próxima ou remotamente, implícita ou expl!citamente de servidores
públicos da União e de nenhuma das demais matérias que compõem o item v
do art. 57 do texto constitucional, assim concebido:
"Art. 57 - É da competência exclusiva do Presidente da Repúbl!ca a
iniciativa das leis que:

............................ .......................................... .
'

V - disponham sobre servidores públ!cos da União, seu regime jurídico,
provimento de cargos públicos, estab!l!dade e aposentadoria de funcionários civis, reforma e transf.erência de mll!tares para a !natividade;".
Limita-se, inquestionavelmente, a proposição a disciplinar o ingresso de contratado pela legislação do trabalho no serviço público, cingindo-se a regular a
disponibllidade de vagas.
Com fundamento, pois, na norma regimental e para tornar mais claro o
objetivo do projeto, redigimos a presente emenda, o. fim de que os altos objetl-
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- 189vos daquele, tão bem caracterizados no seguinte tópico do parecer da Comissão
de Constituição e Justiça, possam, como devem, ser atingidos:
"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 esse que, de fato, se tomaria
mais significativa se a medida fosse posta em prática não só p·ela iniciativa privada, como também pelo P<Jder Público, que a cada dia amplia
a utilização de servidores sob o regime da CLT, tanto na administração
direta, quanto na descentralizada."
Sala das Sessões, em 8 de maio de 1974. - Nelson Carneiro.

•

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Em discussão o projeto e a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-los vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão, a matéria volta à Comissão de Constituição e Justiça
para que, nos termos do Parágrafo único, do Art. 298, do Regimento Interno, declare expressamente se a emenda corrige a inconstitucionalidade argüída.
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Carlos.
O SR. ANTôNIO CARLOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, tema de sucessivos pronunciamentos que fi!l: na Sessão Legislativa de 1973, a inclusão de
Santa Catarina no Programa dos Corredores de Exportação é providência que, a
cada dia, mais s·e impõe como condição essencial do desenvolvimento econômico,
especialmente no setor agrícola de meu Estado e das regiões vizinhos dos Estados do Paraná e do Rio Grande do Sul.
A justa reivindicação, para cujo atendimento venho empenhando todo meu
esforço, foi objeto de apreciação - no que toca à sua viabll!dade técnica e econômica - por parte de diversos órgãos e entidades, entre os quais me permito
destacar o Estado Maior das Forças Armadas. O debate da questão suscitou, no
que toca ao terminal do corredor, algumas controvérsias. Chegou-se mesmo a
uma colocação- inteiramente sem propósito, já que baseada em puro sentimento
d·e bairrismo -, segundo a qual se pretendeu dividir a opinião pública catarinense
em torno de uma hipotética discriminação que estaria presente nas entrelinhas
das manifestações que produzi desta tribuna. Cuidava-se de transmitir à opinião
pública de meu Estado a convicção falsa de que, com o propósito de prejudicar
os portos de São Francisco do Sul e Imb!tuba, me fixara na defesa de um corredor que tivesse. como única saída, o porto de Itajaí.
Sobre ser intempestiva e inoportuna, vez que a decisão relativa à escolha do
ancoradouro mais adequado é, sobretudo, técnica, vem de receber, aquela colocação, golpe definitivo.
É que, Sr. Presidente, em fins de março passado, realizou-se, em São Francisco do Sul, reunião da Federação dos Associações Comerciais e Industriais de
Santa Catarina - FACISC - e, ao apreciar o tema dos "Corredores de Exportação" para o Estado, os participantes do conclave resolveram endereçar memorial
ao Exmo. Sr. Ministro dos Transportes, General-de-Exército Dyrceu Araújo Nogueira, no qual afirmam estar unidos quanto à indicação do Porto de São Francisco do Sul, como sendo o que dispõe de melhores condições naturais a que se
promovam as melhorias necessárias para sua transformação em porto graneleiro de exportação. A proposição contou com total apoio da Associação Comercial e Industrial de Itajaí, cidade que dispõe também de um porto, tido até então
como "rival" dos partidários do ancoradouro da baía de •Babitonga.
Essa definição da Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina, com a solidariedade de suas filiadas de Itajaí e São Francisco do
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- 190Sul, assegurou, por outro lado, o reconhecimento das excepcionais condições de
Itajaí para ser o porto d·e carga geral e não excluiu a hipótese. já V·ent!lada pelo
Ministério dos Transportes, de s.e enquadrar no sistema o Porto de Imbltuba.
Assim, parece-me que a infraestrutura de um corredor de exportação em Santa Catarina por imperativo de ordem geográfica, não estabelece a obrigatoriedade rígida 'em um só porto e de um sistema de transporte terrestre único. Multo
pelo contrário: com seu território alargando-se para leste, especialmente após o
degrau das serras Geral e d<J Mar, o bom senso está a aconselhar que todo e qualquer sistema de transporte, partindo da fronteira com a República Argentina e
atravessando os vales dos rios das Antas, Chapecó, do Peixe e do Canoas, deve,
necessariamente, na serra, seguir três caminhos para atender à região Sul, o vale
·jo Itajaí e a região Norte, sem desprezo da indispensável ligação com a Capital,
Florianópolis.
Critérios técnicos hão de estabelecer as prioridades para a realização dessas
ligações que, no campo rodoviário, se traduzem nas estradas BR-283, BR-470, BR282 e BR-475- sendo que as BR-470 e 282 já estão em fase adiantada de execução- e, no setor ferroviário, no prolongamento da Estrada de ferro D. Tereza
Cristina até Lages, no restabelecimento da Estrada de Ferro Santa Catarina, já
incluída no Plano Nacional de Viação -por iniciativa parlamentar - e no reequipamento da Estrada de Fer.ro São Francisco - Porto União.
Essas providências, que consultam a realldad·e catarinense, são aquelas que
vão tornar a inclusão de Santa Ca:ta·rina no Programa dos Corredores de Exportação.
A par dessas considerações, desejo reavivar os apelos que tenho f·eito sobre
o assunto, pois a implementação do Programa dos "Corredores de Exportação",
em Santa Catarina, se faz necessária e urgente. Demonstra-o a situação dos fiIrados à Cooperativa Central Mista do Meio Oeste Catarinense Ltda., com sede no
município de Vldeira. Congregando outras 15 Cooperativas espalhadas pela região
que compreende, ainda, os municípios de Caçador, Campos Novos, Capinzal, Concórdia, Joaçaba, Curitibanos, Lages, Mafra, Porto União, Canolnhas e Joinvile, a
Cooperativa conta com uma expectativa excepcional em relação à safra de soja:
esperam exportar cerca de 500 mil sacos daquele produto. E pretendem fazê-lo,
justamente, através do porto de São Francisco do Sul. Contudo. Sr. Presidente, os
produtores encontram-se receosos diante da capacidade do Porto mencionado,
quer seja em termos de armazenamento - cerca de 24 mil toneladas, é o de que
se dispõe atualmente -. quer no que toca aos equipamentos de embarque, antiquados e insuficientes. Estima-se que, em determinado período, estarão para ser
embarcadas cerca de 200 mil toneladas de soja e, com a capac!dade de armazenamento citada, é fácil prever um sério congestionamento que se refletirá, certamente, em prejuízo para os exportadores e para o País.
É, pois, com reiterada confiança que Santa Catarina espera sejam superados
os problemas que acabo de aflorar incluída no Programa "Corredores de Exportação"- obedecidas as peculiaridades de sua geoeconomia.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Helvídio Nunes.
o SR. HELVIDW NUNES- Sr. Presidente, Srs. Senadores, dois acontecimento:~ lutuosos, envolvendo tradicionais famílias p!aulenses, verificaram-se, recentemente, em Pernambuco e no meu Estado.
Refiro, de início, o falecimento ocorrido em Teres!na, no dia 27 de abril próxilno pretérito, de dona Antónia Medeiros de Noronha Pess·oa, normalista, e que
pela segunda vez, com descortino, probidade e cônscia das elevadas responsabilidades que a comunidade lhe conferiu, exercia as funções do cargo de Prefelta do
município de Monsenhor Gil.
Casada com o Sr. Antonio Noronha Pessoa, comerciante, político e homem de
visão, mãe de família exemplar, dotada de peregrinas virtudes morais, expressão
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- 191 maior da sociedade que dirigia, wbrevivem-lhe além do esposo, os filhos Dr. Antonio Noronha Filho, conceituado médico em T·eresina, Dr. Raimundo Noronha
Pessoa Neto, engenheiro de grande reputação na capital do Estado, Paulo Medeiros de Noronha, acadêmico de medicina no Rio de Janeiro, José Medeiros de
Noronha, estudante de engenharia em Fortaleza, Maria Lídia de Noronha e Luis
Medeiros de Noronha, residentes em Fortaleza .e Teresina, respectivamente, onde
cursam humanidades.
?refeita de Monsenhor Gil no quatriênio de 1.0 de janeiro de 1967 a 1.0 de janeiro de 1971, dona Tainha, como era conhecida na intimidade, desenvolveu intensa atlvidade administrativa, sobrelevando referir os especiais cuidados nas
áreas de educação, saúde e transportes, sem falar nas obras que deram nova dimensão à paisag·em citadina.
Nas eleições realizadas em novembro de 1972, pela segunda vez dona Antonia
Medeiros de Noronha Pessoa foi convocada a chefiar os destinos do município
de Monsenhor Gil, no exercício do qual, e com a eficiência costumeira, veio a
desaparecer quando era submetida, em Teresina, a delicada interv·enção cirúrgica.
Esposa e mãe exemplar, a atividade política constituía-lhe pesado ônus, que
sempre desempenhou com o único objetivo de servir à comunidade que, a exemplo do Piauí inteiro, particularmente chora e pranteia a perda irreparável.
O segundo evento, ocorrido em Recife, no dia 29 de abril último, envolve o
falecimento aos trinta e sete anos de idade, do Dr. Antonio Angélico de Oliveira
Lopes, engenheiro, casado com dona Neusa Lopes, filho do estimado casal Pedro
de Oliveira Lopes e Santana Araújo de Oliveira Lopes, que desfruta, mercê das
mais altas qualidades morais, de largo conceito na sociedade picoense.
Ao lado dos amantissimos esposa, três filhos menores e pais, sobrevivem-lhe
os seguintes irmãos: Cristina de Oliveira Lopes, comerciante. resid·ente em São
Paulo; Maria Virgínia. professora, casada com Francisco Tabajara Vasconcelos,
alto funcionário estadual, residente em Teresina; José Gaudêncio de Oliveira
Lopes, professor da Universidade Católica de Recife; Maria Inês, professora, casada com o bancário Isaac Vilas Boas, residente em Teresina; Dr. Luis Henrique
de Oliveira Lopes, engenheiro-agrônomo, residente em Pernambuco; Ana Raimunda, professora. casada com o bancário Francisco Xavier, residente em Teresina; Pedro de Oliveira Lopes Filho, professor de Física, residente em Recife;
Maria Bernadete, professora de Filosofia; e a estudante Beatriz de O'iveira Lopes.
Concluídos os estudos básicos, o Dr. Antonio de Oliveira Lopes serviu por
vários anos ao Exército Naciona:l. A par do exercício de suas atividades profissionais, passou a freqüentar a Escola de Eng·enharia de Recife, onde fez brilhante
curso e se especializou em eletricidade .
Mais tarde. chefiou no Piauí, com jurisdição em parte do Estado do Maranhão,
a Companhia de Eletrificação do Nordeste - CERNE, subsidiária da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, oportunidade em que prestou relevantes serviços àquela área.
Ult!mament·e integrado na equipe da Companhia Hidrelétrica do São Francs~co- OHESP. ilustre extinto servia em Paulo Afonso. missão no desempenho
da qual se destacou pela inteligência e capacidad·e realizadora.
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Surpreendeu-o a morte, que a todos também atingiu, sobretudo à família,
aos admiradores e amigos, que em uníssono choram o prematuro falecimento.
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Sr. Presidente e Srs. Senadores, é verdade que, na expressão de festejado
autor, todos os gêneros de felicidade se assemelham; cada infortúnio, porém,
tem o seu cará ter particular.
Nos dois eventos lutuosos de que dei notícia, é certo que os familiares da Prefeita Antonia Medeiros de Noronha Pessoa e do Dr. Antonio de Oliveira Lopes foram particularmente feridos. Mas é verdade, também, que todos quantos tiveram
a ventura de conhecê-los e de com eles conviver guardarão, para sempre, a memória do bem que souberam projetar.
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- 192Os exemplos que legaram, a dignidade de comportamento, na vida públ!ca
como particular, que transmitiram, tudo conduz à certeza de que as sementes que
semearam produzirão muitos e sazonados frutos.
É certo que poderiam, mais tempo lhes houvesse sido concedido, produzir
mais. Os desígnios divinos, todavia, são inescrutâveis.
Daí porque. ao fazer os dois tristes registras no Senado Federal, quero reiterar as condolências prestadas, que guardam, envolvem a expressam os sentimentos mais nobres da alma do Piauí. (Muito bem!l
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Não hâ mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão.
Convoco os Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinâria a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte:

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n. 0 136, de 1974 (n.o 171/74, na origem, de 24 de abril de
1974), pela qual o Senhor Presidente da Repúbl!ca submete ao Senado a escolha
do Sr. Celso Antônio de Souza e Silva, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à União das
Repúbl!cas Socialistas Soviéticas.
Estâ encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 50 minutos.)
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59.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 8 de maio de 1974
(Extraordinária)
PRESIDÊNCIA DO SR. PAULO TORRES

Às 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Jo.;:é Guiomar:! - Geraldo Mesquita - Flávio Britto
- José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas :Passarinho
- Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet - José Sarney
- Fausto Castelo-Branco - Petrônio P.ortella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waidemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luis de Barros - Jessé Freire - Domício Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos
- Arnon de Mello - Luiz Cavalc:mte - Teotônio Vilela - Augusto
Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes Heitor Dias- Rluy Santos - Carlos Lindenberg- Eurico Rezende- João
Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torres Benjamim Farah - Danton J-obim - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema- José Augusto- Magalhães Pinto- Carvalh-o Pinto- Franco
Montoro - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Emival Caiado Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italivio coelho - Saldanha Derzi
- Accioly Filho - Mattos Leão - Otávio Cesário - Antônio Carlos Celso Ramos - Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guida Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de pres·ença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senador.es. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido p·elo Sr. 1. 0 -Secretário.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO N. 0 65, DE 1974
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, requeremos a transcrição nos
Anais do Senado, da Ordem do Dia baixada pelo Sr. Ministro do Exército, General Dale Coutinho, pela passagem do aniversário do "DIA DA VITóRIA" que
transcorre hoje.
Sala das Sessões, 8 de maio de 1974. - Lourival Baptista - Antônio Carlos.
- Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O requerimento lido será despachado
ao exame da Comissão Diretora.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n. 0 136, de 1974 (n. 0 171/74, na origem, de 24
de abril de 1974), pela qual o Senhor Presidente da República submete
ao senado a escolha do Sr. Celso Antônio de Souza e Silva, Ministro de
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___,_ --·--- --------·--------- 194 Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
A matéria constante da pauta da Ordem do Dia, nos termos da alínea h do
art. 405 do Regimento Incemo, 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 50 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Lembro aos Senhores Senadores que
o Congresso Nacional está convocado para uma Sessão a realizar-se hoje, às 19
horas, no plenário da Câmara dos Deputados, e destinada à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n.O 28, de 1974-CN.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a pr·esente Sessão, designando
para a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 22, de 1974
(n.o 1. 753-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que dispõe sobre a retribuição do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias do Quadro Permanente da Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da
União, e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 s 126 c 127, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público Civil, e
- de Finanças.
2

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 19, de 1973,
de autoria do sr. Senador Franco Montara, que dispõe .sobre o exercício da profissão de ortoptista, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n. 0 s 88 a 93, de 1974, das Comissões:
-de Constituição e Justiça - 1.0 pronunciamento: pela constitucionalidade e
juridicidade do projeto; 2. 0 pronunciamento: pela constitucionalidade e juri-.
dicidade do Substitutivo apresentado pela Comissão de Educação e Cultura;
- de Educação e Cultura, favorável, nos termos do Substitutivo que apresenta;
- de Saúde, favorável, nos termos do Substitutivo da Comissão de Educação e
Cultura, com a subemenda que apresenta de n.o 1-CS;
- de Legislação Social, favorável, nos termos do Substitutivo da Comissão de
Educação e Cultura, com a subemenda que apresenta de n.o 2-CLS;
- de Serviço Público Civil, favorável, nos termos do Substitutivo da Comissão
de Educação e Cultura, com a subemenda que apresenta de n. 0 3-CSP.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 55 minutos.)
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60.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,

em 9 de maio de 1974
PRESIDi':NCIA DOS SRS. PAULO TORRES E ADALBERTO SENA

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre costa - Clodomir Milet - José Sarney - Fausto Castelo-Branco
- Helvídio Nunes - Dinarte Mariz - Ruy Carneiro - Arnon de Mello
- Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Augusto Franco - Leandro Maele! - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy
Santos - Carlos Lindenberg - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Danton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema- Magalhães Pinto
- Franco Montoro - Orlando Zancaner - Fernando Corrêa - Italívio
Coelho - Saldanha Derzi - Accie>ly Filho - Mattos Leãe> - Antônio
Carlos - Celso Ramos - Lenoir Vargas - Daniel Kr!eger - Guida
Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
Sobre a mesa, projetas de lei, que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 42, DE 1974
Altera a letra "a" do art. 6.0 do Decreto n.0 ·69 .450, :de 1.0 de novembre de 1971, que regulamenta o art. 22 da Lei n.0 4.024, 1de 20 de dezembro de 1971, que regulamenta o art. 22 da Lei n.0 4.024, de 20 de dezemde 1968, e -m outras providências.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - A alínea a do art. 6. 0 do Decreto n.o 69.450, de 1.0 de novembro
de 1971, passa a vigorar com a seguinte reãação:
"Art. s.o - .
a) aos alunos do curso noturno que comprovarem, mediante carteira
.profissional ou funcional, devidamente assi~ada, Ol.! outro documento
hábil, que exercem emprego remunerado em Jornada 1gua1 ou superior a
6 (seis) horas;"
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Justificação
De aco1.1do com e> art. 22 da Lei n. 0 4.. 024, de 20-12-61 <Fixa as dlretrizes e
bases da Educação Nacional), é obrigatória a prática da educação física nos
cursos primário e médio, até a idade de 18 anos.
Por seu turno, a Lei n.O 5.540, de 18-11-68, que fixa normas de organizaçãe>
e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, preceitua em seu art. 40, letra c, que as instituições de ensino superior devem estimular as atividades de educação cívica e de desportos, mantendo, para o cumprimento desta norma, orientação adequada e Instalações especiais.
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- 196Ao regulamentar as citadas disposições destes d·ois diplomas legais, o Decreto n. 0 69.450, de 1.0 de novembro de 1971 considerou a carteira profissional
ou funcional o único documento compr-obatório do exercício, pelo aluno, de
emprego remunerado em jornada igual ou superior a seis horas, para o fim de
isentá-lo da obrigação de participar das atividades físicas programas pelos estabelecimentos de ensino.
Não previu, porém, este decreto a existência de inúmeros alunos que prestam serviços de natureza remunerada nas embaixadas e legaçõ.es estrangeiras,
bem como em empresas, na forma prevista no parágrafo único do art. 6. 0 da
Lei n. 0 5. 692, de 11-8-71, que fixa diretrizes e bases para o ensino de 1.o e 2.0
graus.
Como se sabe, as embaixadas estrangeiras admitem em seus quadros servidores de nacionalidade brasileira, l.egalmente autorizooos, não sendo de praxe,
porém, a assinatura em suas carteiras profissionais, comprovadora do vínculo
empregatício e da jornada de trabalho. Limitam-se as autoridades das referidas embaixadas ou J.egações a atestar ou declarar os fatos solicitados pelos interessados.
o mesmo ocorre com relação aos estagiár.ios que, de conformidade com a
mencionada Lei n.0 5 .692, realizam sua habilitação profissional em regime de
cooperação com as empresas, uma vez que suas obrigaçõ·es e serviços, mesmo
sendo remunerados, são os que constam apenas do convênio feito com o estabelecimento a que pertence.
O presente projeto visa tão-somente a assegurar a esses alunos que prestam
serviço em jornada igual ou superior a seis horas a isenção prevista no art. 6. 0
do Decreto n.o 69.450.
Sala das Sessões, 9 de maio de 1974. - Nelson Carneiro.
LEGISLAÇAO CITADA
DECRETO N.
•• o • • • • o • • • • • • • o. o • • • • • •

69.450, DE 1.0 DE NOVEMBRO DE 1971
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Art. 6.
Em qualquer nível de todos os sistemas de ensino, é facultativa a
participação nas ativida.des físicas programadas:
a) aos alunos do curso noturno que comprovarem, mediante carteira profissional ou funcional, devida.mente assinada, exercer emprego remunerado em
jornada igual ou superior a seis horas;
b) aos alunos maiores de trinta anos de idade;
c) aos alunos que estiverem pre.>tando serviço militar na tropa;
d) aos alunos amparados pelo Decreto-lei n. 0 1.044, de 21 de outubro de
1969, mediante laudo do médico assistente do estabelecimento.
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(As Comissões de Constituição e Justiça e de Educação e Cultura.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N. 0 43, DE 1974

Altera os arts. 1.0 , 2. 0 e 8. 0 da Lei n.0 1. 944, de 14 ;de agosto de 1953,
que torna obrigatória a iodetaçã.o do sal ·de cozinha !destinado a consumo alimentar nas regiões bocígenas do País.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Os arts. 1.0 , 2. 0 e 8. 0 da Lei n. 0 1.944, de 14 de agosto de 1953,
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1. - Nas áreas bocígenas do Pais, a venda do sal refinado, grosso
ou moido, para consumo aUmentar, só será permitida quando devidamente iodetado, excluído o destinado à indústria e à pecuária."
"Art. 2. 0 - Para os efeitos desta Lei, compreende-se por todetação a
adição de iodo a níveis de 30 mg a 50 mg por quilograma de cloreto de
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1971sôdio, mediante quantidades equivalente e íntima mistura com um
dos seus compostos: iodeto de sódio ou iodeto de potássio."
"Art. 8. 0 - - O Instituto Nacional do Sal procederá, semestralmente, à
fiscalização, nas f,ontes produtoras, dos níveis de iodetação estabelecidos
no art. 1.0 desta Lei, incorrendo na multa de até 5 (cinco) vezes o
maior salário mínimo da região, que será cobrada em dobro, no caso
de reincidência, os infratores daquela prescrição. Independentemente
das sanções penais cabíveis.
Parágrafo único -- Desta penalidade, poderão recorrer os interessados
dentro em 15 dias, para o Instituto Nacional do Sal, que julgará o recurso, ficando, entretanto, o produto retido como garantia do pagamento da multa.''
Art. 2.0 - - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
J'ustificação
Cerca de nove milhões de brasileiros sofrem, atualmente, de bócio endêmico, em decorrência da carência crónica de iodo em seu regime alimentar.
O cretinismo endêmico provocado pela deficiência de iodo alastra-se em
extensas áreas do território nacional, chegando a atingir até 0,1% de todas as
crianças nascidas numa determinada localidade.
Os altos índices de bócio e de cretinismo endêmico se devem, sobretudo,
segundo o Dr. Geraldo Antônio Medeiros Neto à quase inexistência de iodo no
sal caseiro e ao consumo nas cidades mais pobres do interior de sal grosso nãorefinado.
Este ilustre cientista, autor da conhecida obra "Bócio e Cretinismo Endêmico" -Estudo da Ação de TRH - Substância Sintetizada no cérebro, no Hipotálamo - Antes e Após Terapêutica com óleo iodado, preconiza a necessidade
de se aumentar a quantidade de iodo a níveis que variam de 30 mg a 50 mg por
quilo de cloreto de sódio e que se torne obrigatória, também, a adição do iodo
no sal grosso.
Com maior incidência nos Estados de Goiás. Mato Grosso e Minas Gerais,
a despeito de a Lei n.0 1. 944/53 obrigar que o sal destinado à alimentação deva
conter 10 mg de iodo rpor quilo de sal, o bócio endêmico continua atingindo índices elevados, principalmente no meio rural.
.
Consoante o depoimento daquele grande sanitarista, dezesseis anos depois
da vigência daquele diploma legal, em cidades do interior de São Paulo e de
Goiás foi-lhe dado observar inúmeras a-mostras de sal "ditas iodadas" que não
continham nenhuma grama de iodo, enquanto outras amostras acusavam "uma
quantidade insuficiente" (em média 4 mg por quilo de sal). Obtivemos esses resultados, declarou o Dr. Geraldo Antônio Medeiros ao J'ornal do Brasil, através
de análises do conteúdo de iodo em laboratórios especiais dos Estados Unidos.
"A conclusão, então, assevera o ilustre médico, é que a população de cidades
sujeitas à carência de iodo permanece com bócio por falta desse elemento. Fundamentalmente lhes é negada a vantagem que a lei manda ou prescreve".
Outro ponto que tem merecido especial atenGão dos sanitaristas e a que,
também, se referiu o Dr. Geraldo Medeiros, é a falta de fiscalização periódica
destinada a controlar e, por fim, elimino.r a end-emia do bócio.
Supomos mesmo que o descumprimento dos preceitos contidos na Lei
n.o 1. 944/53 se deve, em grande parte, ao fato de as multas previstas no art. 8. 0 ,
correspondentes a valores monetários do ano de 1940, se terem diluído ao longo
desses 34 anos, perdendo todo e qualquer sentido punitivo.
Urge, pois, para que a exigência legal da iodetação seja eficaz, que a lei
comine penalidades expressas por significativo valor pecuniário.
O projeto altera, assim, o o.rt. 8. 0 da Lei n. 0 1. 944, com o obj etivo de atuo.lizo.r o regime das penulido.des.
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198Referindo-se aos crimes contra a saúde pública, o conhecido penalista
italiano V. Manzlnl assim se expressa: "Outra figura criminosa é a das fraudes
industriais ou comerciais nos gêneros de primeira necessidade ou em outros
objetos, do uso dos quais pode derivar grave prejuízo à vida ou à saúde das
pessoas maxime em se tratando de substâncias alimentares ou medicinais. Estas fraudes constituem um dos argumentos ao qual devem voltar-se, com a mais
viva solicitude, os cuidados do legislador. É, em verdade, um dos delitos mais
torpes e ao mesmo tempo dos mais funestos, aquele de quem não hesita em
envenenar as fontes da vida das populações, subministrando-lhes produtos alimentares, os quais, por interesseiras adulterações, são imediatamente nocivas
ou não ,contêm as qualidades nutritivas e reparadoras ;que 1seu nome e seu preço
prometem. E a necessidade da repressão é tanto maior, quanto mais nesta matéria a arte da fraude fez rápidos progressos e, profanando as mesmas conquistas da ciência, tomou espantosas proporções. o dano e a vergonha mais se
agravam porque desses enganos são vítlmas principalmente as classes mais
numerosas, as pessoas carentes de recursos, que, muito menos do que as outras,
não têm possibilidade de escolher nas coisas adquiridas os meios de sua subsistência". (!n Tratt. di Dir. Pen. Ital. - Vol. a.o).
A legislação penal brasileira não é menos severa no tocante ao crime da
alteração de substância alimentícia.
De fato, o Código Penal em vigor, em seu art. 273, enquadra entre as figuras delituosas contra a saúde pública, alterar as substâncias alimentícias, modificando-lhes a qualidade ou reduzindo-lhes o valor nutritivo ou terapêutico.
O crime pode tipificar-se, pois, pela simples redução da eficácia terapêutica
dos alimentos postos ao consumo do povo. Aqui, o preceito não cogita de que
o produto seja nocivo. A fraude já existe com a diminuição do valor curativo
do alimento, porquanto reduzir, no caso, já é alterar fraudulentamente a substância alimentícia.
Sala das Sessões, em 9 de maio de 1974. - Fausto Castelo-Branco.
LEGISLAÇJf.O CITADA

LEI N. 0 1.944, DE 14 DE AGOSTO DE 1953
Torna ;obrigatória a iodetacão do sal de cozinha destinado a consumo alimentar nas regiões boéígenas do País.
Art. 1.0 - Nas ãreas bocígenas do Pais, a venda de sal refinado ou moído,
para consumo alimentar, só será permitida quando devidamente iodetado, excluído o sal destinado à indústria e à pecuária.
Art. 2.0 - Par~ os efeitos desta Lei compreende-se por iodetação a adição
de iodo na prOporçao de dez miligramas por quilograma e cloreto de sódio, medi3i!lte quantidades equlvalente.s e íntima mistura com um dos seus compostos:
iodeto de sódio ou iodeto de potássio.
Art. 8. 0 - O processo, para a execução das penalidades estabelecidas na
presente Lei será feito na forma do disposto no art. 42, §§ 1.o, 2.o e 3.o do Decreto-Lei n. 0 2.398, de 11 de julho de 1940.
DECRETO-LEI N.o 2.398, DE 11-7-1940
Autoriza o contrato entre o Instituto Nacional do Sal e o Banco do
Brasil, para financiamento, amparo e defesa do sal, e aprova o Regulamento do Instituto.
CAPíTULO VII
Das penalidades
Art. 42 - A sonegação do pagamento da taxa de 10$0 por tonelada de que
trata o art. 5. 0 do Decreto-Lei n.o 2.300 acarretará, além da cobrança da taxa
devida, a multa de 10$0 po,r tonelada de sal sonegada à tributação.
§ 1.0 - Sendo reincidente o !nfrator, a multa será Imposta em dobro.

- 199§ 2.0 - Verificada pelos funcionários do INS sonegação da taxa ou qualquer outra transgressão dos prescrições do Decreto-Lei n.0 2.300 e deste Regulamento, será lavrado auto de infração, que se organizará e processará, em 1."
instância, na fo-rma estabelecida no Regulamento do imposto de consumo.
§ 3.0 - Das decisões proferidas, poderão recorrer os interessados dentro de
15 dias, para o INS, que julgará o recurso em última instância, ficando, entretanto, o produto retirado como garantia do pagamento da multa.

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Saúde.)
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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 66, DE 1974
Sr. Presidente:
Nos termos regimentais, requeiro a transcrição nos Anais do Senado dos
discursos pronunciados pelo Ministro Rodrigues Alckmin, pelo Procurador Geral
da República, Professor José Carlos Moreira Alves, e pelo Dr. José Arnaldo Gonçalves de Oliveira, !'epresentando o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados
e do Instituto de Advogados de Brasília na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, ontem realizada, em homenagem à memória do eminente Ministro Raphael de Ba-rros Monteiro, que tanto dignificou a magistratura em nosso
país.
Sala das Sessões, 9 de maio de 1974. - Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com o art. 234, § 1.0 do
Regimento Interno, o requerimento lido será submetido ao exame da Comissão
Diretora.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, encontra-se
na Câmara dos Deputados, para tramitação normal, projeto de lei que dispõe
sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco COVALE -. A mensagem alusiva a esse proj-eto foi assinada pelo eminente Presidente Ernesto Geisel, em solenidade realizada no Palácio do Planalto no último
dia 2, a que estiveram presentes os governadores dos Estados de Minas Gerais,
Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia e Mato Grosso, além de ministros de
Estados e líderes arenistas das duas Casas do Legislativo.
Foi uma solenidade de grande importância para toda a vasta região em
que atuará a COVM..E, na qual se inclui o meu Estado, como para todo o Brasil,
face às incalculáveis repercussões económicas, politicas e sociais que decorrerão
da iniciativa.
Sabem todos, nesta Casa, das peculiares condições daquela imensa região,
de potencial verdadeiramente colossal, apesar de ainda não avaliado de todo.
Bem como dos êxitos e malogros ali colhidos pelas sucessivas iniciativas, quer do
Executivo, quer do Legislativo, visando o desenvolvimento da região são-franciscana. Desnecessário se torna reportar a isso coisas e fatos que estão integrados num passado do qual só devemos nos lembrar, que só devemos manter
atual na medida em que, através de erros, equívocos, desvirtuamentos, etc, procuremos para eles correção adequada, na preocupação exclusiva de desenvolver
na vasta e rica região ação mais intensa, correta e integrada. Das experiências
colhidas no decorrer de tantos anos, bem sabemos o que lá deve ser feito, como
também o que lá não deve ser repetido.
É o que, estamos seguros, quer e pretende o atual Governo. Demonstração
disso temos nas instruções e palavras do eminente Presidente Geisel. E, sobre-
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tudo, sua decisão de adotar nova política para órgãos como a SUVALE, às vésperas de extinção, transformando-os - sempre que Isso for aconselhável - em
companhias de economia mista, o que dará maior flexibilidade à atuação da
União em áreas como a do Vale do São Francisco.
O primeiro Governo da Revolução, do saudoso Pres!dtmte Castello Branco,
empreendeu notável esforço no mesmo sentido. Providências diversas foram
adotadas, muitas vezes com incompreensão de tantos, com a finalidade de corrigir erros e distorções, assegurar maior dinamismo e eficácia à ação do Governo
Federal no Vale do São Francisco. É o que se deu, por exemplo, com a firme
disposição de pôr fim à pulverização dos recursos - sempre escassos, levando-se
em conta a complexidade -e a imensidade da obra a realizar - destinados a
regiões como a do Vale do São Francisco.
Muitos foram os bem~ficios colhidos, desde então.
É o que, mais uma vez, quer o Governo Federal, ao adotar nova política
para com aquela área, transformando a autarquia da SUVAli~ em companhia
de economia mista. Dúvida alguma se pode ter de que a decisao do Presid~n~
Ernesto Geisel está solidamente fundada em estudos concretos, o que pe·rmltira
à COVALE não só flex!b!lidade de ação, mas um desempenho de eficiência e
acerto consideravelmente maiores. Prova disso temos no empenho de enfFentar, com decisão, velho problemas do Pantanal do Mato Grosso, como os proJ~tos
de irrigação mencionados na exposição de motivos que acompanh9u. o proJeto
de lei enviado à Câmara dos Deputados, o·ra objeto destes comentar10s .
Conhecemos de há muito, e de perto, o comportamento do Governo Federal
na região do São Francisco, de tamanha importância para o meu Estado e todo
o Nordeste envolvendo intereses de vários Estados. Acompanhamos de perto, e
com entusi'asmo, as mudanças ocorridas sobr.etudo a partir de 1964 e bem sabemos da atuação positiva e patriótica da SUVALE.
Eis porque maior o nosso regozijo com a iniciativa adotada pelo Presidente
da República. Não objetiva ela a pura e simples eliminação da SUVALE e muito
menos na sua condenação. Muito ao contrário, estamos diante de uma decisão
que resultará em considerável reforço, em substancial e positiva mudança da
política governamental para a área. Decisão acertada e merecedora de todo
apoio. É dispensável dizer que a criação da COVALE significa nova e mais
incisiva etapa da ação do Governo Federal no Vale do São Francisco. E isto se
tornou viável graças aos erros, equívocos mas também, e a meu ver sobretudo,
aos acertos das autarquias como a SUVALE, que vejo como uma antecipação da
companhia que agora será criada, no aperfeiçoamento de uma política e de uma
ação de profunda significação para todo o País. A COVALE se volta para o
futuro, com a força da experiência e dos ensinamentos colhidos no decorrer
de déc.a~as de ação da União no Vale do São Francisco, experiência esta que
sem duvida levou o ilu.stre Presidente Geisel à decisão histórica do dia 2 e na
qua:~ se _estriba;rá para o acertado e ainda mais acelerado desenvolvimento de
reg1ao tao vasta quanto Importante para nossa Pátria! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Danton Jobim.
O SR: DANTON JOBIM - Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho sido bastante ass1duo nesta tribuna, com um tema que já se vai tornando renitente
É que esse é o grande assunto que vemos, não propriamente debatido e sim'
objeto de esp~culações de toda ordem em toda a Imprensa do P'ais. Trata-se d~
chamada fusao do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro .
Naturalmente, o meu propósito, que é o de todos os meus companheiros do
MDB, sempre foi o de não suscitar maiores discussões em torno da matéria
senão depois que se tivesse claramente anunciado o que o Governo estava pla:
nejando fazer com esses dois Estados da F-ederação.
Tudo se tem passado de maneira multo estranha, Srs. Senadores, confinado
ao silêncio dos gabinetes. Ao mesmo temp_o, entr·etanto, filtram-se, diariamente,
: no sentido de promover-se a fusao, pintando-a como algo irrev• · rei,
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- 201 para apresentá-la, mesmo, como bafejada pelo consenso da opinião pública de
ambos os Estados.
Sr. Presidente, a verdade é que o caminho certo para que se averiguasse até
onde a opinião J?úbl!ca, quer da Guanabara, qu.e,r do Estado do Rio de Janeiro,
concordava ou discordava da fusão, era o plebiscito. Alegou-se, porém, que plebiscito era figura banida do nosso Direito Constitucional, pelo menos no que
tange à incorporação, integração, anexação ou coisa que o valha, das Unidades
federa tivas.
A verdade é que o plebiscito sobr,evive na Constituição. Sobrevive com o fim
de apurar-se qual o pensamento das populações locais, quando se trata de dar
autonomia a este ou àquele distrito municipal.
Ora, Sr. Presidente, a verdade é qu.e, se existe essa condi~tão estabelecida
no texto constitucional, para a elevacão do distrito a município, é evidente
que, para a criação de qualquer município, será nec·essário, sempre, o democrático ass,entimento da maioria da população daquela parte da área que vai
ser desmembrada.
No caso da Guanabara, trata-se, positivamente, de um município a ser
criado.
outro dia, ouvi a opinião de um jurista, dos mais ilustr,es, mas interessado
na questão, segundo a qual a hipótese não pode ser invocada, no caso, uma vez
que, na verdade, a Guanabara já é um município.
Não é tal, Sr. Presidente, o que se previu na legislação especial, elabor~da
para permitir a criação e a organização do Estado da Guanabara, foi p~ecJsa
mente um plebiscito. E, nesse plebiscito, r,ealizado na data pra a qual fol convocado, verificou-se que a população da Cidade do Rio de Janeiro e arredores
era desfavorável à divisão do novo Estado em municípios.
De modo que me parece de uma lógica abstrusa, Sr. P!e.si.dente, afirmar-se
que um Estado, sem municípios, possa constituir um mumcJp!o.
No caso da Guanabara, parece-me perfeito exigir-se a realização de um
plebiscito e não recorrer-se a hipotéticas ou precárias pesquisas de opinião pública, que às vezes podem nada significar, seja porque a população não está
devidamente informada sobre o que se vai fazer ou se pretende fazer, seja porque
estamos ainda a certa distância do evento e a população ainda não se convenceu de que ele virá.
Mas vamos deixar de lado esse aspecto da questão, qu,e vem sendo ventilado
pelos jornais. Temos que levar em conta ainda que a idéia de nomear-se um
governado,r provisório, na realidade, um interv,entor, para as duas áreas que se
quer unir, é sumamente delicada e prenhe de conseqüências. É que a nomeação
de um governador-interventor, com os Gov,ernadores atuais em pleno exercício
de suas funções, pois seus mandatos só terminarão a 15 de março, parece-me
também outra enormidad,e difícil de digerir.
Esse governado,r se conv,erterá, na realidade, num interventor político que
não vai cuidar da administração do Estado, evidentemente; mas da politica
interna em cada um dos nossos Estados; um interventor que vai ser a presença
abusiva do Poder Federal nestes Estados, perturbando toda a realidade política
neles estabelecida através do livre jogo partidário, pelos meios normais e democráticos previstos na Constituição e nas leis políticas da República.
Penso, Sr. Presidente, que, se uma autoridade tiver de ser instituída para
conduzir a incorporação dos doi.s Estados ou pa,ra presidir um sistema que tenda a organizar e elaborar as medidas nece~sárias à pretendida fusão, esse governador só poderá wr escolhido pela Assembléia Constituinte, que resultará,
segundo informam os jornais, com minúclas de detalhe,>, das eleições que separadamente se reallzar5.o nos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara.
Quando se reunirem os Deputados de ambas as Ass,emblélas, os Deputados
Estaduais eleitos a 15 de novembro em ambas as Unidades Federativas, então,
aí é que será a ocasl5.o de ehtborar-sc a Constituição, fim prccípuo da convo-
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- 202cação . da Ass·embléia. E do seio dessa Assembléia, fruto da vontade popular,
surgira legitimamente o Chefe do Executivo. O Governador do novo Estado,
Sr. Presidente, não pode ser de nomeação livre, ad libitum do Presidente da
República. A escolha deve ser uma emanação da vontad.e popuiar, repre.sentada
no Cor.po Legislativo que emergiu das urnas.
Este o meu ponto de vista, Sr. Presidente, e estou certo de que o é também
de todo o meu Partido.
De qualquer modo, quero declarar aqui que de nenhuma ma,neira sUenciarei ante uma violência que se pratique, como esta de inserir uma nova peça na
engrenagem política dos dois Estados apenas para pertuvbar sua vida política
ou para dar-lhe rumos diferentes daqueles que resultaram da orientação dos
Partidos Políticos organizados na forma da lei.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. DANTON JOBIM - Um momento.
Tenho para mim que é necessário, ~e se fizer a fusão - que eu considero
inoportuna, embora não a combata por. princípio, sempre de_c~arei coer~nte:
mente através de todos os meus pronunciamentos - se se venf1car a fusao, e
preciso que ela resulte realmente do consenso da população dos dois Estados
e que a autoridade suprema que decorred dessa operação seja realmente representativa da opinião política do.s Estados do Rio de Janeiro e da Guana·bara.
Ouvirei, com prazer, o apart·e do nobre colega José Lindoso.
o sr. José Lindoso- V. Ex.11 faz considerações em torno do propôs!~, ou mais
do que o propósito, da decisã0 do Governo Federal de proceder a fusao d~ Estado do Rio de Janeiro com a cidade-Estado da Guanabara. V. Ex.a cons1dera
que não se poderia aplicar a. lei de criação _?.e ~unicípi?s. para a co~sulta .P?rque aí ocorreria aquilo que e uma extravaganCla em Log~ca, que ser1a a log~ca
abstrusa a que v. Ex.a se referiu. No fim, V. Ex.a se insurge contra a figura do
interventor cogitada para dar execução, ser o agente do processo que vai acionar
todas as medidas necessárias à fusão. No discurso de V. Ex.11, entre combater a
idéia, chegou a afirmar que não é por princípio contra a fusão. De forma que
se tornou um tanto difuso, já que se fala em fusão, percebe-se a posição exata
de V. Ex.a em torno do assunto. Percebe-se sim que V. Ex.a tem uma preocupação
meramente política, qual seja a de que S·e esse interventor vá como que sangrar
as atividades políticas do MDB. Esteja certo V. Ex.a de que o Governo - que está
estudando para um ponto de partida, no ponto de vista técnico-jurídico, pol'Que
a questão envolve um aspecto técnico-jurídico, como envolve um aspecto eminentemente políticü - o Governo oferecerá ao Congresso o material necessário
para que se possa travar, com objetividade, a discussão E creia v. Ex.a com toda
a tranqüilidade, que o Governo que não se detém no imobilismo que reconhece
a ma;-_cha da História e o progresso d~ País e que sentindo, como sentiu, a populaçao no.s Esta?os que querem a ~usao, v. Ex.a esteja certo de que esta se fará
com a m~10r senedade, com a ma1or consciência de que estaremos dando um
passo defmitivo, de repercussão histórica, a favür do progresso da região que
V. Ex.n representa, juntamente com o Estado do Rio de Janeiro.
O S·R. D~TON JOBIM - Agradeço o aparte de v. Ex. 11 e devo referir-me
a uma obJeçao que V. Ex.a fez em relação à possível aplicação da figura do
plebiscito no caso em debate, pois se tratft de um Estado e o plebiscito é previsto na Constituição para a criação de municípios.
_ Mas haverá: porventura, J?r. Pre.sidente, qualquer dispositivo na Constituiçao, o q!:!al ~ro1ba a realizaçao de um r:lebiscito para verificar o pensamento
~a opini~? publica, ou melhor, da maiona da população de uma determinada
are a PO!Itlca. que vaisofrer transf~rmação tão violenta, como seja, a extinção,
no seu ambito, da autodeterminaçao?
. Na realidade, a Coi!.stituição não proíbe isto e ouvi dizer, por um jurista interessado na fusao, que o plebiscito era coisa da Democracia direta
e nós temos uma Democracia indireta. Ora, Sr. Presidente, a Fra,nça é uma
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- 203democracia indireta e todos sabemos que lá se recorre ao plebiscito e já se adotau, várias vezes, essa medida para aferir a opinião da população e dar legitimidade a certos ates, muito importantes, para o destino da Nação.
O que eu desejava, s.r. Presidente, era exatamente isto: que fosse respeitada
a vontade das nossas popular.ões; que fo:s·em ouvidas as nossas Assembléias e
que fossem ouvidos os nossos homens públicos antes que chegue a esta casa um
anteprojeto já feito e acabado.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.o. me permite um aparte?
O SR, DANTON JOBIM - Eu pediria a V. Ex.o. que fosse muito breve, pois
a Mesa anuncia que o meu tempo está esgotado.
O Sr. José Lindoso - Admito que V. Ex.o. esteja usando de um recurso estratégico bastante interessante, embora o Marechal esteja a presidir e V. Ex. 6
seja o orador. O problema é o seguinte: é que nós não poderemos proceder,
absolutamenlte, a tal plebiscito, por que V. Ex.o. clama com tanto vigt>r, se não
existir um instrumento legal autorizativo. Então, V. Ex.o. terá que advogar isto,
que eu posso admitir seja matéria válida para t>s discursos e os artigos de
V. Ex." ...
O SR. DANTON JOBIM - Para isso existe a Lei Complementar.
O Sr. José Lindoso - Quando vier a Lei Complementar. Agora V. Ex.a. está
defendendo que, antes de vir o projeto de Lei complementar, se faça o plebiscito. Com que autorização legal? Como se faze.r esse plebiscito? O que se
poderia efe~ivamente fazer é o que se está fazendo, a pesquisa de opinião. E a
pesquisa de 01pinião, V. Ex.~ sabe, aplaude perfeitamente a fusão.
O SR. DANTON JOBIM - V. Ex.o. fala em pesqui~a de opinião; pois acabo
de ver, nas mãos de um ilustre prócer carioca, outra pesquisa de opinião, totalmente diversa daquela que foi publicada. Prefiro, pois, que a pesquisa de opinião,
- instrumento muito útil, evidentemente, para ori·entação apenas, não só dos
governos, das universidades, como do mundo dos negócios seja reservada
somente para essas áreas. Entretanto, a aferição do consenso das populações de
Estados que vão ser extintos, como é o caso da Guanabara, por exemplo, seja
conseguida altravés de um instrumento muito mais perfeito, muito mais fiel,
muito mais sensível e convincente que a simples pesquisa de opinião pública.
Mais, Sr. Presidente. vou terminar, fazendo votos para que, à undécima hora,
o Governo, as autoridades, muitos poucas, aliás, que neste momento estão tratando do caso da fusão, acordem para o cumprimento desse dever de dar conhecimento real a todos nós, em tempo oportuno, em tempo útil, dos projetes que
tem em mh;a, para que possam rec·eber, quando menos, a nossa crítica e a nossa
colaboração honestas. Pode ser até que, optando entre o mau e o menos mau,
não concordaremos com muitas das providências que lá estão? Examínaremo.s
consciosamente . de maneira isenta, correta. leal e patriótica, o anteprojeto do
Governo. Mas desejaríamos conhecer desde logo as idéias gerais, pelo menos,
desse anteprojeto.
·
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE - Concedo a palavra ao nobre Senador Amaral Peixoto.
O Sr. Amaral Peixoto - Sr. Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - S. Ex." desiste do uso da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Italívio Coelho.
O SR. ITALtVIO COELHO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho acompanhado com o maior interess.e as manifestações do Senhor Ministro dos Transportes, General Dirceu Nogueira, sobre o programa ferroviário.
Inicialmente Sua Excelência estabeleceu três metas prioritárias que merecem e devem ser examinadas por suas oportunidades e que assim se resumem:
a) complementação das linhas que servem aos corredores de exportação;
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- 204 b) eletriflcação da maior quilometragem possível de ferrovias;
c) unificação das bitolas em caráter nacional.
Permito-me ocupar a atenção desta augusta Casa. Multo poderá representar
para o Estado de Mato Grosso que aqui represento, e para o Pais como um toaQ
o programa ora em consideração.
No momento, detendo apenas um ferrovia, a Noroe.ste do Brasil, o território
mato-grossense, de vasta área geográfica e potencial d·e enormes posstbilidades
econôrnicas, terá com o programa ferroviário ora formulado, amplas perspectivas
de desenvolvimento em todo o Estado.
Isto porque, ao lado de prever a adequação técnica das tangentes ferroviárias, ali existentes, no tópico - ".complementação de linhas que servem aos
corredores de exportação", poderemos contar, de início, deva ser objeto de consideração o prolongamento dos trilhos das estradas de ferro Sorocabana e Paulista, que tantas esperanças já desperta.ram à gente de minha terra, mas de
longa data interrompidas nas barracas do rio Paraná, em território paulista.
O Sr. Fernando Corrêa- V. Ex.a dá licença para um aparte?
O SR. ITALíVIO COELHO - Com muito prazer, Senador Fernando Corrêa.
O Sr. Fernando Corrêa - Há questão de dez anos, acompanhei o então Governador do Estado de São Paulo, S·enador Carvalho Pinto, na inauguração do
ramal da Paulista até Panorama. Lá, po·::- insistência de S. Ex.a, felei nas barrancas do caudaloso rio, justamente o assunto que V. Ex.a foca!iza no seu discurso - dizendo que, das quatro estradas de ferro que chegam as barrancas do
rio Paraná - três paulistas e uma da União - apenas a Nordeste, que pertence à União, atravessa o rio. As trê.s e.~:radas de ferro de São Paulo estancaram às margens do rio Paraná. É uma reclamação que fiz há cerca de dez anos
ao então Governador Carvalho Pinto que hoje é nosso colega.
O SR. ITALiVIO COEJJIO - Agradeço o aparte de V. Ex.a, o qual vem corroborar as minhas expressões, exatamente quando eu falava na esperança que
as ferrovias estancadas às margens do Paraná têm despertado na população
mato-grossens·e.
o ex-Governador Fernando Corrêa da Costa, nosso eminente colega, acaba
de esclarecer que há mais de dez anos o problema vem aguardando solução.
O pros>eguimento daquelas f-errovias Mato Grosso adentro irá encontrar,
naquele EstadoO, suporte econômico compatível, que permitirá pronta resposta
aos investimento decorrentes. Estaria atendido o Sul de Mato Grosso, cuja fertilidade dos seus solos é notória, o crescimento das atividades agrícolas e pastoris é reconhecido e a nasc-ente e promissora agr<lindústria é evidente, além de
outros misteres econômicos de porte significativo. Resta, para plena e efetiva
conquista de maiores e mais definidas áreas de atlvidade econômica, a efetivação de sistema de transporte a nível de dar estrutura ao esforço pela produção
com o objetivo de sua adequada comercialização.
Outra ferrovia. a Araraquarense, também se encontra na barranca do grande c_audal, o r!o P!lraná. nas proximidades da Usina de Ilha Solteira. A penetraçao dessa v1a ferrea em Mato Grosso demandaria sua Capital a histórica e
hoje promissora Cuiabá, e nessa projeção beneficiaria o grande leste Mato-grosS·ense, entre os quais se destacam os Municípios de Aparecida do Taboado Paranaiba, Cassilândia, Camapuã, Coxlm, Rondonópolls, Mutum, Jaciara, Barão
de Melgaço e Santo Antônio do Leverger, todos de terras de ótima fertll!dade
suportan~o. por isso, o Investimento que se fizer requerido para a implantação
da ferrov1a.
A extensão a que nos referimos poderá ser o marco inicial para que na continuidade do delineamento da Araraquarense, seja reallzada, efetivamente a ligação ferroviária do litoral Centro-Sul com a região Amazônlca, consolidando as
áreas do Brasil Central e do Noroeste do País. Vale dizer, a integração ferroviária nacional.
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Mato Grosso tem sido um Estado que bem responde aos investimentos que
se vêm realizando e o seu fator de multiplicação tanto mais aumentará, quanto
melhores forem os seus meios de transporte.
Ainda mais, Sr. Presidente, o propósito de modernização do atual sistema
ferroviário atingirá, por certo, a Noroeste do Brasil, estrada que, nascendo em
Bauru, projeta-se rumo ao oeste, alcançando o rio Paraná à juzante da barragem
de Urubupungá.
Penetra nosso Estado através dos Municípios de Três Lagoas, Aguas Claras,
Rio Pardo, Campo Grande, Aquldauana, Miranda e Corumbá e, através de ramal,
Sidrolândla, Maracaju e Ponta Porá. Registre-se a possibilidade de extensão
desse ramal à região de Dourados, a partir da estação de Mutum, hoje cercada por
suas verdejantes campinas, enriquecidas pelos Infindáveis arrozais, trigais e plantações de soja. Sua influência beneficia todo o Sul e Sudoeste Mato-grossense, ao
longo das fronteiras dos países vizinhos e irmãos, Paraguai e Bolívia.
A melhoria das condições técnicas dessa grande ferrovia facilitará, evidentemente, o carreamento da volumosa produção ali existente, além de propiciar
meios para maior e melhor relacionamento com o.s países acima mencionados.
Vejo, assim, com grande esperança e real otimismo, as projeções dos programas ferroviários estabelecidas pelo Sr. Ministro Dirceu Nogueira, objetivando
melhor capacitar o sistema ferroviário nacional às naturais demandas de transporte decorrentes do crescente desenvolvimento brasileira. Estará, assim, esse
importante setor integrado na evolução económica, política e social que marca e
caracteriza a fase histórica em que vivemos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo 1.'orres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo trazer ao
conhecimento da casa o teor de um editorial publicado pelo Boletim Informativo da Federação dos Bancários de São Paulo.
Trata-se de um documento que vale como depoimento de uma categoria de
trabalhadores, a respeito das perspectivas que animam a comunidade dos assalariados brasileiros. Fefere-se à expectativa do povo brasileiro e, particularmente, da família trabalhadora diante da posse do novo Presidente da República,
e elogia a figura do Presidente da República pelo seu passado e, principalmente,
pela brilhante atuação como Presidente da PETROBRAS.
Diz o documento que as direções sindicais vêem nesta
" ... investidura a possibilidade do surgimento 'de um horizonte mais
amplo com a possibilidade de diálogo franco e leal, que conduza Governo
e trabalhador à solução dos seus problemas."
Mas o aspectos mais importante desse documento talvez esteja num pronunciamento que, por sua significação histórica, deve ficar constando dos Anais da
Casa.
Acrescenta o referido documento:
"No mandato presidencial que ora se encerra, em vários momentos de
decisões importantes, as entidades sindicais foram esquecidas. Podemos
dizer que, em nenhum instante, sem que saibamos a razão, as entidades
sindicais foram convidadas a opinar em assuntos que lhes diziam respeito.
Talvez, por prevenção contra essas entidades, todas as decisões foram
adotadas de maneira unilateral, gerando, em decorrência, a Insatisfação
sempre contida daqueles que eram alvo do objetlvo proposto: os trabalhadores."
Este documento vale como a afirmação de uma classe a respeito da marginalização em que ela se encontra, diante das decisões tomadas pelas autoridades
em assuntos que lhe diz respeito. Termina o editorial fazendo votos de que um
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- ---- 206diálogo se abra. O início dessa era, dessa fase histórica de um diálogo, é previsto
no editorial nos seguintes termos:
"Assim, a nossa expectativa" - dizem os trabalhadores - é de que,
realmente, a investidura do General Ernesto Geisel no posto de Presidente
da República, represente às entidades sindicais o início da era do diálogo
sobre os problemas que afligem o operariado brasileiro, encaminhando-os,
com base na troca de idéias e opiniões, para uma efetiva solução, pois
não se entende um desenvolvimento sem a promoção sócio-económica
dos que a geram."
Esse documento, Sr. Presidente, atesta o desejo de participação de todas as
organizações sindicais, principalmente as de trabalhadores.
Cabe ao Governo, evidentemente, dizer a última palavra e tomar a sua decisão
mas não pode deixar de ouvir as reivindicações, os pontos de vista de cada uma
das entidades afetadas por suas decisões.
Este editorial tem o sentido de um apelo, que transmitimos às autoridades.
Em obediência à verdade, devemos declarar que as primeiras manifestações da
atual administração foram, também, no sentido dessa abertura ao diálogo.
É importante que esse diálogo se estabeleceça. Sem ele, teremos medidas
que podem ser bem intencionadas mas talvez não correspondam à realidade
concreta, aos problemas efetivos que estejam a afligir setores da comunidade
a tingidos por essas medidas.
Na linha dessas considerações, dirijo também, um apelo ao Sr. Ministro do
Trabalho para que, dando seguimento ao diálogo por ele solicitado, seja ouvida a
classe dos trabalhadores bancários, para que os seus sindicatos, e principalmente
sua confederação nacional, vejam levantada a intervenção que sofrem neste
momento.
Tivemos oportunidade, da tribuna do Senado, de protestar contra a intervenção na CONTEC (Confederação dos Trabalhadores das Empresas de Crédito).
Ela tinha à sua frente um líder sindical de reconhecida formação democrática,
de nenhuma tendência radical ou extremista. Esse homem, como apoio de todas
as federações e dos sindicatos, tentou Inúmeras vezes realizar um trabalho de
diálogo com o Governo. Em alguns momentos o conseguiu. Ainda recentemente,
ouvimos do nobre Senador Jarbas Passarinho a afirmação de que, na sua gestão
no Ministério do Trabalho, teve oportunidade de estabelecer esse diálogo com
os trabalhadores bancários, através do Presidente da sua confede::ação, Sr. Rui
Brito, e nesse momento, S. Ex.a se referiu à formação, ao trabalho dedicado e
equilibrado desse líder sindical.
Entretanto, sabe a Casa, por ra~~:ões nunca trazidas ao conhecimento do
Plenário, apesar de várias vezes terem sido solicitadas, foi decretada a intervenção
na Confederação. Esta intervenção continua. Ela se iniciou com uma espécie de
veto branco à reeleição do Sr. Rui Brito como Presidente da Confederação por
parte do Ministério do Trabalho.
'
Numa atitude de independência que só o honra e dignifica, o Presidente da
Conf·ederação, Sr. Rui Brito, declarou que não aceitava o veto, a não ser que
houvesse um processo, provas e uma decisão pública, e não informações reservadas, apresenol;adas de forma escusa, para que ele fugisse à responsabilidade de
disputar o cargo de Presidente da Confederação.
O certo é que, a partir desse momento, não houve possibilidade de o Ministério encontrar pessoas que aceitassem essa condição pouco digna de candidato
à Presidência de uma Confederação Nacional, mas por indicação do Ministério.
E o Ministro do Trabalho do último Governo não teve outra solução senão a de
decretar a intervenção na mais dinâmica das confederações, que havia prestado
ao Governo assinalada colaboração, reconhecida, inclusive, neste plenário.
A pessoa de Rui Brito é conhecida de todos, pelo menos de todos aqueles
que conhecem o movimento sindical e o movimento operário, no Brasil. :t:: um

- 207 homem de bem, trabalhador, de formação democrática, humanista. O seu afastamento foi um ato de violência e nós o denunciamos.
O Sr. Rui Brito escreveu uma carta, que, por solicitação nossa, ficou constando dos Anais do Congresso, para que o Governo explicasse as razões do seu
afastamento. Nenhuma justificação foi dada. Era o monólogo governamental. ~
preciso substituí-lo pelo diálogo democrático. É isto que determina a Constituição.
É Isto que estabelecem as nossas leis. É Isto que pedem os trabalhadores.
O Sr. José Llndoso - V. Ex.a permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer.
O Sr. José Lindoso - Considero que V. Ex.'\ ao fazer as considerações em
tomo desse editorial, se reveste de singular autoridade, uma vez que durante o
Governo anterior, vezes por vezes, v. Ex."' teve oportunidade de assinalar esses
aspectos, que V. Ex.a. sintetiza como monólogo gove-rnamental com relação à
classe dos trabalhadores. Des·ejava assinalar que V. Ex.a não poderá omitir, num
exame mais aprofundado que não seja um exame puramente politico, que considero válido no discurso de V. Ex.a
O SR. FRANCO MONTORO - Muito obrigado a V. Ex.a
O Sr. José Lindoso - ... que estávamos vivendo um período de interesse
da Revolução, marcado por uma preocupação acentuadamente de segurança
nacional, considerados os aspectos - que todos nós conhecemos - da infiltração
e da subversão em diversas classes, inclusive na dos trabalhadores e na estudantil.
~ possível - dirá V. Ex.e. - que se tenha exagerado nessas precauções. A verdade é que houve manifestações que perturbaram, em determinado momento,
de modo vexatório perante o mundo, a nossa vida e as relações internacionais,
e exigiram do Governo medidas drásticas, fortes, decisivas, para eliminá-las.
V. Ex."' sabe que o Governo da Revolução foi inspirado num principio democrático
e procurou desenvolver esse projeto democrático, que teve, com a Constituição de
Castello Branco, a sua primeira etapa concluída e, lamentavelmente, por episódios políticos e imprudência talvez dos políticos ou de alguns politicas, veio a
desembocar nos episódios tristes de 13 de dez.embro, em que se perturbou a vida
da história republicana com o Ato Institucional n.0 5. Sabe V. Ex.a que era um
compromisso do Governo Médici - compromisso que ele porfiou em cumprir reintegrar o País na linha democrática. E ele criou condições, pelo desenvolvimento econômico, para que, agora, no Governo Geisel, se proc·essasse essa abertura. O Presidente da República está disposto a ouvir; o Presidente da República
está disposto a admitir que todos participem, dentro das suas responsabilidades,
no processo de desenvolvimento e de crescimento politico e econômico
desta Nação. ~ verdade que, ainda em curso o processo revolucionário, não
poderemos, absolutamente, esquecer-nos de que o princípio do dlá1ogo, o princípio de ouvir, o princípio de receber a mensagem ou o depoimento das classes
interessadas, exigem da Presidência da República, exigem dos seus agentes maiores, que são os Ministros de Estado, como exigem de todos nós, políticos responsáveis pelos destinos maiores da Nação, a responsabilidade de estabelecer
uma posição de magistrado, de equilibr!o, para que a sociedade se faça, semp,re,
dentro daqueles ditames superiores da justiça social, que é a aspiração constante
da nossa civl11zação. Esteja c·erto V. Ex.a de que o diálogo se abrirá, como já se
está abrindo, através da nomeação de um Ministro que velo das hostes de uma
democracia cristã, aberto para a doutrina social da Igreja, que vê no trabalhador
o valor positivo, como vê no trabalho e no, capital, agentes do progresso de uma
nação. Esteja certo V. Ex.a de que este diálogo se processará, sem quebra do princípio da autoridade, sem que a anarquia s,eja relm~antada mas, também, sem
que haja mais opressões porque, saneado o processo anterior - tarefa dura mas que a História vai creditar ao Governo Médlcl, vai creditar, portanto, à
Revolução - poderemos prosseguir, com mais tranqüllidade, nesse sistema de
equilibrlo, buscando fazer justiça, ouvindo a todos os Interessados e, considerando
o Presidente da República, pela sua postura moral, pelas suas qualidades excepcionais de estadista, pela sua responsabllldade e seu compromisso perante a Nação,
como aquele que, encerrando a maior autoridade, a encerra naquele sentido
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- 208 supremo de magistrado que conduz os d·est!nos dest·e País perante a História e
perante o mundo.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte e, de certa forma, o apoio
que o nobre Senador José Lindoso dá ao apelo, ao diálogo e à ret.omada da
normalidade da vida sindical brasileira.
Se·ria longo discutir, agora, as razões ou os motivos que hajam determinado
esta ou aquela intervenção. O que pedem os trabalhadores é o direito de participar, de fazer com que sua voz seja ouvida, para que o Governo decida depois
de conhecer as razões, as ponderações, os argumentos, os fatos que lhes serão
trazidos pela comunidade trabalhadora. Isto é o que determina a Constituição.
Sobre isto dispõe a nossa legislação.
Parece que se abre a possibilidade dese diálogo. As palavras do nobre Líder
da Maioria reforçam esta nossa convicção: ele também espera e tem a convicção
de que esse diálogo será restabelecido. O beneficiado por esta atitude será o
povo brasileiro, porque por mais bem intencionado, por mais competente e trabalhador que seja um Presidente ou um Ministro, não pode conhecer a realidade,
tal como ela se des·envolve nas bases da Nação.
O Sr. José Lindoso - Exato.
O SR. FRANCO MONTORO - Para isso é que se impõe o diálogo. Hoje,
fala-se muito na democracia participativa, na participação das bases, através
dos instrumentos normais, nas decisões governamentais. É justamente o que
pedem os trabalhadores bancários do Brasil, e - parece - para aí nos caminhamos, para a felicidad·e do povo brasileiro e para o bom nome do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, r.equerimento de informações que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário:
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N. 0 67, DE 1974
Com fundamento no art. 30, parágrafo único, letra d da Constituição e nas
disposições do art. 240, inciso I, letra b do Regimento Interno e estando em
tramitação no Senado o P'rojeto de Lei n.0 29, de 1974, requeremos sejam solicitadas ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, por intermédio do Gabinete Civil da P'residência da República, as seguintes informações:
a) qual a previsão para os próximos cinco anos de superavit na execução
orçamentária do INPS?
b) qual o encargo provável, no Orçamento do LNPS, da eliminação dos prazos
de carência de que trata o Projeto de Lei do Senado n. 0 29, de 1974?
Justificação
A finalidade do presente requerimento de informações é a obtenção de
esclarecimentos destinados a fundamentar o Projeto de Lei do Senado n. 0 29,
de 1974, que elimina a exigência do prazo de carência para a concessão de
benefícios, por incapacidade para o trabalho, aos segurados obrigatórios do
INPS e para concessão de pensão aos seus dependentes.
Sala das Sessões, 9 de maio de 1974. - Franco Montara,
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Serão sollcitadas as informações
requeridas.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Flávio Britto - José Esteves - Petrônio Portella - Virgílio Távora
Waldemar Alcántara - Wilson Gonçalves - Luís de Barros - Milton
Cabral - João Cleof.as - Paulo Guerra - Wilson Campos - Eurico Rezende- Vasconce!JJs Torres- Benjamim Farah- José Augusto- carvalho Pinto - Benedito Fereira - Emival Calado - Osires Teixeira Otó. vi o Cesário,
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ORDEM DO DIA

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 22, de
1974 (n. 0 1. 753-B/74, na Casa eLe origem), de iniciativa do Senhor Presi-

dente da República, que dispõe sobre a retribuição do Grupo-Direção e
Assistência J:ntermediárias do Quadro Permanente da secretaria-Geral do
Tribunal de Contas da União, e dá outras providências, tendo
PARECERES
FAVORAVEIS,
sob n. 0 s 126 e 127, de 1974, das Comissões:
.
.
- de Serviço Público, e
- de Finanças.
Em cl.iscussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar
a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
···os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
. AproYado,
o projeto irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEi DA CAMARA
N. 0 22, de 1974

.
;

r-

(N.• 1. 753·B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PnESIDENTE: DA REPÚBLICA)

Dispõe sobre a retribuição do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias do.Quad.ro 1'erma11ente da .Secretaria-Geral do Tribunal de Contas da União e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 ..;, As funções integrantes do Grupo-Direção e Assistência IntermeJiárias, Código TCU-DAI-110, do Quadro Permanente da Secretaria-Geral do
Tribunal de contas da União, serão erradas por resolução e privativas dos funcionários do referido Quadro.
Art. 2.• - O exercício de função do Grupo de que trata esta lei será retribuido mediante gratificação dominada Gratificação por Encargo de Direção ou
Assistência Intermediária .
. Art. 3,0 - Aos níveis de classificação das funções c<lmpreendidas no Grupo
TCU-DAI-110 correspondem V>alores mensais de gratificaçã<J, fixados em função
da natureza e dó nível de formação profissional estabelecido para a categoria
Funcional de atribuições correlatas, na forma do Anexo.
Art. 4.0 - A partir da vigência da resolução que tmnsformar funções gratificadas que integrarão o Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, cessará,
para os respectivos ocupantes, o pagamento das diárias a que se refere a Lei
1).0 4.019, de. 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções.
Parágrafo único -A medida que o Grupo TCU-DAI-110 for sendo implantado, fica vedado o pagamento de qualquer retribuição pelo desempenho de
direção ou assistência intermediária que não a prevista nesta lei, ressalvada
a g-ratificação pela representação de gabinete.
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- 210 Art. 5. 0 - Os descontos para Instituição de Previdência incidirão sobre os
valores da gratificação instituída por esta lei.
Art. 6. 0 - Os valores da gratificação instituída por esta lei vigoram a partir
da publ!caçã·o dos atas de designação para função Integrante do ·Grupo
TCU-DAI-110.
Art. 7.0 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal de Contas cl.a União, bem
como por outros recursos a esse fim destinados, na forma da legislação pertinente.
Art. 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
ANEXO

(Artigo 3. 0 da Lei n.O , de
de 197 .)
SECRETARIA GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
Quadro Permanente
GRUPO: Direção e Assistência Intermediárias
Código: TCU-DAI-110
Gratificação por Encargos de Direção
ou Assistência Intermediária
Nível
Correlação com Categorias
Funcionais de Nível Superior

Correlação com as demais
Categorias Funcionais

TCU-DAI-3

Cr$ 900,00

Cr$ 800,00

TCU-DA!-2

Cr$ 800,00

Cr$ 700,00

TCU-DAI-1

Cr$ 700,00

Cr$ 600,00

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Item 2
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 19,
de 1973. de autoria do Sr. Senador Franco Montara, que dispõe sobre
o exercício da profissão de Ortoptista, e dá outras providências, tendo
PARElCERES, sob n. 0 s 88 a 93, de 1974, das COmissões:
- de Constituição e Justiça- 1.0 pronunciamento: pela constituclonalidad,e e juridicidade do projeto;
2.0 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade do
Substitutivo apresentado pela Comissão de Educação e Cultura;
- de Educação e Cultura, f·avorável, nos termos do Substitutivo que
apresenta;
- de Saúde, favorável, nos nos termos do Substitutivo da Comissão
de Educação e Cultura, com a subemenda que apresenta de
n.O 1-CS;
- de Legislação Social, favorável, nos termos do Substitutivo da
Comissão de Educação e Cultura, com a subemenda que apresenta
de n.O 2-CLS;
- de Serviço Público Civil, favorável, nos termos do Substitutivo da
Comissão de Educação e Cultura, com a subemenda que apresenta de n.O 3-CSP.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, requerimento que vai
ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N.0 68, DE 1974
Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno requeiro adiamento
da discussão do Projeto de Lei do Senado n.o 19, de 1973' que dispõe sobre o
exercício da profissão de Ortoptista, e dá outras providênci~ a fim de ser feita
na Sessão de 6 de junho do corrente ano.
'
Sala das Sessões, em 9 de maio de 1974. - Guidc Momlin.
· · :' O SR.. PRESIDENTE (Paulo Torres) - D·e acordo com a decisão do Plenário,
a matéria figurará na Ordem do Dia da sessão de 6 de junho próximo vindouro.
(Pausa.)
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. (Pausa)
S. Ex.a. não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lenoir Vargas.
O SR. LENOm VARGAS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, atendendo à indicação da União Interpa·rlamentar, presidida pelo nobre Senador Tarso Dutra,
V. Ex.a., Sr. Presidente, honrou-me com a designação de, como observador do
Senado Federal, comparecer à III Conferência Interparlamentar sobre o Meio
Ambiente, realizada na cidade de Nairo)li, República do Quénia, na Africa
Oriental
A reunião, realizada nos dias 8, 9 e 10 de abril próximo passado, teve ainda
presença de três representantes da Câmara dos Deputados, os Parlamentares
Roberto. Faria Lima, Harry Sauer e Cid Furtado.
De parlamentares de outras Naçêes, fizeram-se representar:
ALLONCLE, Michel - Assemblée Nationale (France)
AMYE, Gérard - Assemblée Nationaie (Cameroun)
ANDERSON, Norman C. -'-'- Speak.er, Wisconsin State Assembly (USA)
ANiER, Kerstin - Riksdag (Swedenl
AUMOEUALOGO, Salanoa S.P. - President, Senate (Amer!can Samoa)
BAFIA, Jerzy - Diete (Polandl Pré.sident, Cominission des Travaux législatlfs
BARAJNESC.U, George - Grand National Assembly (Romanial
BLENKINSOP, Arthur - House of Commons (United Kingdom)
BOUBA BELLO - Assemblée Nat!onale <Cameroun)
BOYER-ANDRIVET, Jacques - Sénat lFrance)
BURHENNE, Wolfgang E. - Preparatory Commíttee Geschãftsführer, Interparlamentarische .A:rbeitsg-emeinschaf Chairman, IUCN Committee on Environmental Law Governar, International Council of Environmental Law
CAIRRILLO-MARCOR, Alejandro - Senado (Mexicol
CARTER, Tim Lee - House of Representatives <USA) Member, Subcommittee
on Public Health and Environment
CiHAGULA, Wilbert Kumallja - National Assembly (United Republic of
Tanzania)
DALVIT, Luigi - Senato (Italyl Presldent, Commlssion for Environmental
Problems
DEL PACE, Franco- Scnato 1Itaty1 Member Commission for Envlrommental Problems
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-212DELLA BRIOTI'A, Libero - European Parliament Chalrman, Comlttee for
Public Health and the Envoronment Camera de! Deputatl (Italy)
DIOK, Alf.r-ed - Bayerlscher Landtag (Bundesrepublik Deutschland) Staatssekretii.r für Landesentwicklung und U:mweltfragen
DJIBRlM MOUSSA - Assemblée Natlonale (R.épublique du N!ger
ELKADI, Mahmound - People's Assembly (Egypt)
EL KHOLY, Ahmad Basyouni - Confederal Nat!onal Assembly (Confederatlon of Arab Republlcs)
EL OTEIFI, Gamal - Deputy Speaker, People's Assembly Egypt)
EPEMA-BRUGMAN, Me!ny - Tweede Kamer der Staten-Generaal <Netherlands) Vlce-Pres!dent, Comm!ss!on for Envlronment and Hyg!ene
EYR.E, R-eg!nald - House of Commons <Unlted K!ngdom)
FAHNBUIILEH, Edwln O. - House of Representatives (L!ber!a)
FARIA LIMA, José Roberto - Camara dos Deputados (Braz!l) Cha!rman,
Commlttee on the Environment
FERREIRA, Leonlr varges - Senado (Brazil)
FIORET, Mario - Camera de! Deputati (ltaly)
FOX, Edmund M. c. - House of R-epresentatives (Australia) Member, Stand.ing Commlttee on the Environment and Conservat!on
FUENTES-DIAZ, Vicente - Senado (Mexico)
FURTADO, Cid - camara dos Deputados (Braz!l)
GILHAWLEY, Eugene- Dai! Eareann (lreland)
GLATZ, Günther - Hamburger Bürgerschaft (Bundesrepublik Deutschland)
GRUHL, Herbert - Bundestag (Bundesrepublik Deustchland)
HAENSCHKE, Frank Bundestag (Bundesrepubl!k Deutschland)
HAGEN, Arnt - Stortinget (·Norway) Vlce-Cha!rman, Comm!ttee on Local
Governm.ent Affa!rs and Envlronmental Conservatlon
HARMON, Joshua L. - Senate (Liberia)
HERMANNSSON, Stelngr!mur- Alth!ng (!celandl
IHSAN-UL-HAQ, Mian- Senate (Paklstan)
IONESCU, Tudor - Grand Nat!onal Assembly (Roman!a)
JAHN, Henry A. - European Parl!ament Deputy Cha!man, Comm!ttee for
Public Health and the Env!ronment Bundestag (Bundesrepublik Deuschland)
JENKINS, Henry A. House of Representa:t!ves (Australia) Cha!rman,
Stand!ng Comm!ttee on the Env!ronment and Conservat!on
KADAD, Ali Mazek - Confederal Nat!onal Assembly (Confedarat!on of Arab
Republ!cs)
KADOYA, Kenj!ro- House of Representat!ves (Japan) Chairman, Comm!ttee
on the Env!-ronment
KANGKOLO, Che Joseph - Assemblée Nat!onale (Cameroun)
KENNET, Lord Wayland - House of Lords (Un!ted K!ngdom)
KERSTNIG, Hans - Nat!onalra:t (õsterrelch)
KHATI, Pltamber Dhoj - Natlonal Panchayat (Nepal)
KHONJE, Nelson P. W. - Natlonal Assembly (Malawi)
KIBASA, Mallba - Consell Leglslatlf Natlonal (Zaire)
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- 213 KOPPE, Rolf - Volkskammer (Deutsche Demokratische Republik)
LAH, Avgu.stin - Federal A.ssembly (Yugoslav!a) President, Chamber for
Education, Science and Cu!ture
LA:RSEN, Gunnar Alf - Stortlnget (Norway) Chairman, committee on Industrial Affair.s
LE'IATO, Tupua E. - Speaker, Hou.se of Representative.s (Amerlcan Samoa)
LEMASS, Noel T. -Dai! Eareann (!reland)
LUNGU, Malani - National Assembly (Malawi) M!nister without Portfolio
Ml!KJiNEN, Vii.ino o.- Eduskunta (Finland)
MANZANILLA-SCHAFFER, Victor - Senado (Mexicol
MARZOTI'O - Camera dei Deputati (!taly)
MATI, F.M.G.- Speaker, National A.ssembly (Kenya)
MERTA, Om - Lok Sabha (India)
MILTNER, Karl - Bundestag (Bundesrepublik Deutschland)
MINOCCI, Gianclnto - Councll of Europe Senato (Italy)
MUINIHRiL, James A. - Senate (Australia)
NABIEV, Y.M. - Soviet of Nationalitles <USSR) Member, Commisslon on
Protectlon of Mature
NJI MOULIOM MOPA, Adamou- A.ssemblée Nationale Wameroun)
NGOMBALE-MWIRU, K. - National A.ssembly (United Republ!c of Tanzania)
OCHW.&NDA, A.A. - Natlonal Assembly (Kenya)
OMAMO, W. O.- Na:tional A.ssembly (Kenya) Minister for Natural Resource.s
O'NELL James E. -Speaker, New Hampshire House of Representatives (USA)
Chalrman, Natural Resources Commlttee of the National Leglslatlve Conf-erence
PETERSEN, Hans Buchart - Folketlng Denmark)
PLANELLES, José - Cortes Espanholas (Spaln)
RADIDS, René - Assemblée Nationale (Francel Vice-Presldent, A.ssemblée
Consultative (Consell de l'Europe)
RAYMOND, Alex - Assemblée Nationale (Francel
REICH, Werner - Nationalrat (Schwelz)
RIEUBON, Renê - Assemblée Nationale (France)
RIMAWI, Qasim - House of Representatlves (Jordan) Ex-President, Pro!essor, Jordan Universl:ty (Amman)
ROBERTS, J. Anthony - House of Representatives (Liberia)
•ROMPKEY, William - House of Commons (Canada) P'arlamentary Secretary to the Minlster of the Environment
BABO, Martin O. - Speaker, Minnesota House of Repres-entatlves (USA)
Vlce-President, Natlonal Leglslatlve Confer.ence
SALEH, Jehan Shah - Senate (Iran) Chairman, Commlttee for Environmental Protectlon
SA:LOLAINEN, Pertti - Eduskunta (Finland)
SAUER, Hal'lry - Gamara dos Deputados (Brazil)
SERONEY, M.J. - Natlonal Assembly (Kenya)
SERRATS, Salvador - Cortes Espanolas <Spain)
SHOUKRI, Abdallah - Confederal Natlonal Ass-emb!y (Confederatlon of
Arab Republics)
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-214SIDORENKO, S. S. - Soviet of Nationalitiés (USSR) · Deputy Chalrman, Commisslon on Protectioss of Nature
SIMA:LENGA, P. Y. - Natlonal Ass·embly (United Republic of Tanzanla)
TAKLA, Llela I. - People's Assembly (Egypt) Professor, Law and Adminlstration Member, Nat!onal Conseil on Envlronment
TAMIR, Josef - Knesset (Israel)
TANNHAEUSER, Siegfried - Volkskammer <Deutsche Demokratische Republik)
TEELOCK, Gowtum - Legislative Assembly CMauritius)
THAPA, Marendra Bahadur - National Banchayat (Nepal)
THIAM, Habib - Assemblée National (Sénéga!)
'DONA, Masesa - Cansei! Législatif National (Zaire)
TOSAKA, Jujlro - House of Representatives (Japan) Director, Committee
on the Environment
TSHISEKEDI, wa Mulumba - Vice-President, Cansei! Législatif National
(Zaire)
TSmiGZHAPOV, D. Y. - Soviet of the Union (USSR) Member, Commission
on Protection of Nature
VIDENOV, Vladimir- National Assembly (Bulgarial Member, State Council
WAIYAKI, F.L.M. - Deputy Speaker, National Assembly <Kenya)
WERTMAN, Moshe - Knesset (Israel)
WICTORSSON, Alec - Riksdag (Sweden)
WITTMANN, Otto - Bundestag (Bundesrepublik Deutschland)
YEWCHUK, Paul - House of Commons (Canada)
ZAHURUL HAQ, M. - Senate (Pakistan)
ZIAI, Mahmoud - House of Representatives (Iran) ·
A III Conferência Interparlament·ar para o Meio Ambiente, convocada para
Nairóbi, teve por finalidade, partindo de um balanço mundial das l'ecomendações
internacionais feito por diferentes organismos, saber quais as medidas já concretizadas em alguma parte do mundo, quais as que não mereceram apreciação,
e quais aquelas não efet!.-adas que deveria ser reforçadas por novas recomendações da própria III Conferência Interparlamentar para o Meio Ambiente.
Partindo dess·a orientação, um comitê preparatório da III Conferência, constituído por Lol'd Mayland Menner, da Casa dos Lerdes da Inglaterra, Kerstin
Anêr, do Parlamento austríaco, E. Burhenne, Governador do Conselho InteranCJOnal de Direito do Melo Ambiente, elaborou três documentos básicos, sobre
os quais a In Conferência deveria tl'abalhar.
Assim, no primeiro documento, encontraria Q plenário recomendações várias,
feitas sobre o Meio Ambiente em organismos ou reuniões, como:
- Banco do Desenvolvimento da Afríca;
- Agência Internacional de Energia Atómica;
- Bureau de Assuntos Económicos e S.ociais da ONU, em Beirute;
- Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento;
- Banco Mundial;
- Conselho da Europa;
- Conselho Internacional para •a Exploração do Mar;
- Conselho Internacional de Uniões Científicas;

- 215- Conferência da.s Nações Unidas sobre o comércio e o Desenvolvimento
<UNCTADl;
-Comissão Oceanográfica Intergovernamental;
- Decênio Hidrológico Internacional;
- Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura;
- Fundo Monetário Internacional;
- Programa Mundial de Pesquisas sobre a Atmosfera;
- AcorcLo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio;
- Grupo Misto de Especialistas Encarregados de Estudar ·Aspectos Científicos da Poluição dos Mares;
- Associação Internacional para o Desenvolvimento;
- Associação Financeira Internacional;
- Organizaçã.o Consultiva Intergovernamental Marítima;
- Secretariado Internacional de Serviço Voluntário;
- União Internacional d·e Institutos de Pesquisa Florestal;
- Comissão Internacional sobre a Baleia;
- O Homem e o Pr<lgrama da Biosfera, órgão da UNESCO;
- Organização de Co<lperaçã·o de DesenvolvimentQ Económico;
- Organização Intemaci<lnal d.o Trabalho;
- Organização Intergovemamental Consultiva da Navegação Marítima;
- Organização Metereológica Mundial;
-Organização Mundial da Saúde;
- Organização das Nações Unida.s para o Desem"Olvimento !ndustrial;
-Programa Alimentar Mundial;
- Programa Internacional de Correlaçã.o Geológica;
- Pr<lgrama das Nações Unidas :para o Desenvolvimento;
-Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente;
- Sistema Mundial Integrado de Estações Oceanográficas;
- Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano;
- Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas;
- Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura;
- Fundos das Nações Unidas para a Infância;
- Instituro da.s Nações Unidas para a Formação (trainingl e a :pesquisa;
- Programa Mundial de Alimentos.
Os temas abordados e as recomendações formuladas pelos diferentes órgãos
mencionados foram catalogad.os em 15 itens, subdivididos em subitens por ordem
de matéria.
Os itens principais versavam:
I - Poluentes - controle, identificação, armas nuclear-es e responsabilidades.
II _ Atmosfera - incidências sobre o meio ambiente, vigilância e avaliação.
III - Oceanos - :poluição marinha, identificação, vigilância, avaliação
da poluição, os recursos vi vos.
IV - Energia - fontes, utilização, programa internacional de correlação
geológica.
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V - Catástrofes Naturais - sistemas de alerta, prevenção.
VI- Informação - central!zação e difusão, oceanos, energia, planificação, terra e água, sistemas habitacionais, recursos genéticos, fauna e
flora selvagens e áreas protegidas.
VII - Planificação - planificação e ordenamento; incidências sobre
o meio ambiente.
vr:rr - Terra e água - agricultura, produtos ·agroquímicos e luta contra
as parasitas; florestas, recursos nas águas e desenvolvimento desses
recursos.
IX - Sistema Habitacional - planificação, pesquisa e formação; assistência financeira, conferência-exposição d.a ONU.
X - Recursos Genéticos.
XI - Fauna e flora selvagens e áreas protegidas.
XII - Economia e Comércio - Economia e Finanças.
XIII - Poluição.
XIV - Educação e Cultura - educação e fonnação, cultura e ciências
sociais.
XV- Instituições- Programa das Nações Unidas para o meio ambiente (UNEP); as Nações Unidas e todas as outras organizações; medidas
regionais e medidas nacionais.
Já no documento n. 0 II, tínhamos uma visão muito bem esquematizada das
pro\idências que, em razão das recomendações referid.as no documento n. 0 I,
ou correlatamente a elas, foram tomadas por diversos países do globo, quer
através de medidas governamentais, parlamentares, ou da iniciativa privada.
Por esse documento, pode-se ter uma idéia sucinta do que vem sendo feito
no mundo para proteção, restauração, constatação ou melhoria do melo ambiente. Destacam-se d.e logo os trabalhos da UNEP, programa das Nações Unidas
para o melo ambiente; as providências da República Federal da Alemanha
a•ualment·e procede à l'evisão da sua legislação sobre o uso pacífico da energia
atómica, estuda a positivação de um direito do me:o ambiente e cria um banco
de informações esp·eclais sobre o exame de variadas produtos.
Entre outros fatos importantes ainda gostaria de citar os seguintes:
- A circunstância da Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega já possuírem
um projeto comum de convenção sobre a poluição, que transpõe as fronteiras
nacionais.
- O México e E'Stados Unidos, a partir de setembro de 1973 convencionaram
urna troca de informações sobre problemas de poluição fronteiriça.
- A Organização Mundial de Saúde deve estudar medidas que possibilitem
estabelecer um registro dos resíduos e rejeitas de certos poluentes rad.loo.tivos.
- A Agência Internacional de Energia Atómica (ArEAl em cooperação com
a OMS, encoraja a pesquisa sobre o comportamento dos radionuclídeos no meio
ambiente, assim como estuda normas para regul-ar o transporte, sem riscos do
material radloatlvo.
- O Comité Científico das Nações Unidas, sobre os efeitos da Radiação Atómica (UNSCEAR), promove um exame e determinação dos níveis dos efeitos e
dos riscos d.as radl·ações.
- A Agênc.la Internacional de Energia Atómica e o Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente, concordaram num programa a longo prazo para
u administração ou gestão dos resíduos radiativos, bem como, um estudo sobre
a possibilidade de estabelecer um registro de quantidades Importantes de substâncias radioativas na biosfera.
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-217· - A Alemanha Federal possui uma rede de e.stações de medição ininterrupta
da poluição do ar e of·erece esses dados para um Sistema internacional que se
viesse a criar.
- O Canadá lançou um projeto especial para determinar a poluição da
estratosfera pela emissão de poluentes dos a'iões que voam a grande altitude.
- Mónaco já dispõe d·e uma rede de vigilância do ar e do mar.
- O México e os Estados Unid.os estabeleceram um programa comum de
medida contínua da poluição do ar e, em especial, de certas regiões.
- A Romênia propôs aos órgãos especializados da ONU que est.a ministre
cursos internacionais sobre a poluição causada pela emissão' de gases dos veículos automotores.
- A OMS possui 48 estações para medir a poluição do ar, distribuídas por
16 países, tendo como Central Internacional de referência à poluição do ar os
serviços d.a Agência de Proteção do Meio Ambiente nos Estados Unidos. o mesmo
pretende faz,er com relação à poluição das águas.
- A OMS e a FAO realizarão um programa de vigilância contínua da contaminação química e bi-ológica dos gêneros alimentícios, a fim de, periodicamente, comunicar aos interessados, no mundo todo, as contaminações alimentares e
os perigos que representam para a saúde das populações.
- Várias organizações de âmbito internacional ou nacional estudam, face
à experiência de cada um e às pesquisas realizadas, normas mínimas para proteção d.o organismo humano; dentre elas: a Organização Mundial de Saúde;
o Comité sobre os Desafios da Sociedade Moderna da OTAN; a Comissão Oceanográfica Intergovernamental; o Grupo Integrado de experts em Aspectos Científicos da Poluição Marinha; o Conselho da Europa e a Comissão do Código
Alimentar. Ao lado destas normas mínimas, também se estudam as tolerâncias máximas de determinadas substâncias tóxicas, em especial dos pesticld.as
admissíveis nos gêneros alimentícios.
De outra parte mencionam-se no documento que estamos referindo, as providências tomadas, ou em curso, referentes ao melo ambiente do trabalho profissional; ao ruído; aos convênios de declaração de zonas desnuclearizadas; aos
tratados da não proliferação d.e armas atómicas e da não fabricação de armas
bacteriológicas ou químicas.
Também os encargos financeiros são mencionados em exemplos de legislação
ou de princípios. A Austrália sustenta o princípio do "poluidor-pagador", o mesn.o que é à·esenvolvido pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico. Considera-se que os gastos a serem feitos para o controle da poluição
~ão gastos da produção e, portanto, da r·esponsabilldade d.o produtor.
No que se refere ao transporte terrestre, ·aéreo e marítimo, de produtos capazes de gerar poluição. muitos tratados internacionais foram firmados ou
refeitos, estabelecendo a responsabilidade civil, todos, porém, de difícil execução.
Medidas nacionais também foram lsolad.amente tomadas, como a do governo
australiano que constituiu um fundo de urgência para financiar operações de
limpeza em caso de poluição petrolíf·era, Chidrocarburantes) n·as suas costas
marítimas.
Sobre a poluição marinha, são várias ~s medidas ~madas ou sugeridas por
r!iversos países, quer no terreno da polulçao por detntos, ou por descargas de
hidrocarburantes dos navios.
A d.elegação do Brasil na III Conferência s·obre o Meio Ambiente foi, de
rrrta forma, pr.ej udlcada porque os documentos relativos ao temário não nos
chegaram às mãos senão quando da sessão inaugural.
Outras delegacões receberam em seus respectivos .países o dossier completo.
o que lhe permitiu· o preparo antecipado de recomendações pertinentes à reunião.
Foi, porém, de suma lmportftncia o comparecimento do Parlamento brasileiro no acontecimento de Nalrob!,

'

'

,-

."

..
~

•.
~

------218Aproveitando a mesma passagem, no roteiro de ida e de vinda, pudemos
visitar o Senegal, a Nigéria .e a Africa do Sul.
A.s informações que r·ecebemos e a observação in loco das capitais desses
países, seus problemas e as possibilidades de um mais estreito intercâmbio com
o Brasil, constituíram esclarecimentos valimo3 para a função Parlamentar.
Sobre esta parte de nossa viagem ainda daremos impr·essõe.s mais detalhadas
ao Senado. Em Lagos f·omos recebidos e osó:·es.:orados, com presteza excepcional,
pelo nosso representante diplomático, em hierarquia de embaixada, o Ministro
Geraldo Lima. E, em Nairobi, com diligência cordial, o Embaixador Frank Mesquita, deu assistência à representação bra~ileira.
As recomendações da Conferência Interparlamentar de Nairobi se dividiram
em duas categorias: primeiro aquelas que reafirmaram recomendações anteriorres, adotadas em outras Conferências Parlamentares, ou sugeridas por organismos internacionais e nacionais; segundo. novas recomendações decorrentes
de sugestões enviadas ao comitê preparatório da Conferência ou reformulação
de antigas indicações.
Cabe na parte final deste relatório, que julguei de meu dever fazer ao Senado, mencionar algumas das sugestões saídas da III Conferência Interparlamentar de Nairobi, para o que resumirei alguns itens:
I - Não é possível, ainda, a realização do princípio de ass·egurar-se que
as atividades exercidas nos limite.s da jurisdição dos Estados não venham
causar mal ao meio ambiente de outros, dada a falta de um acordo internacional nesse sentido.
II - Há necessidade de um acordo internacional para que certos produtos. que possam ser nocivos ao meio ambiente ou à saúde, sejam experimentados previamente, ante.s de lançados ao mercado e, no caso
afirmativo, tais experiências sejam tornadas públicas e mesmo marcadas
nas embalagens respectivas. Também sugeriu-se que os parlamentos
promovam conferências sobre esses perigo.s para o meio ambiente e a
saúde.
I;r - Há conveniência de estudo mais minucioso e profundo da poluição
termica na atmosfera, assim como alternal~ivas que se Qferecem no domínio das técnicas de resfriamento.
.
IV - Há oportunidade de um estudo detalhado das reservas biológica'
marinhas, ameaçadas de esgotamento, a ser feito pelo Programa das
Nações Unidas para o Meio-Ambiente, em colaboração com a FAO Organizaçã-o das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. '
V - Recomendação à conferência das Nações Unidas sobre o direito
do mar, no sentido de serem 0.3 limites de jurisdição territorial definitivamente fixados, que, no inl~erior desses limites, os Estados apliquem
medidas <le conservação nece,ssárias para evitar um declinio das reservas dos recurso.s do mar quer por superexploração, quer por poluição ou
destruição dos habitats. E que no exterior dos limites territoriais de cada
Estado os recursos marinhos s·ejam explorados de maneira racional sob
a fiscalização de uma autoridade internacional.
VI - Sugeriu o Comitê Pr·eparatório da Conferência uma resolução generalizante sobre a alta prioridade do problema da energia a ser enviada
aos organismos internacionais pertinentes a começar pela Assembléia
Geral das Nações Unidas, bem assim a tr·oca de informações sobre o
a.ssun1:o.
VII - A Conferência fez sua a menção de ser necessário o maior empenho das redes de ob~crvações e comunicação difundindo largamente.
c em tempo útil, os sinais de alerta face a aproximação de catástrofes,
ciclones, tempestades, chuvas torrenciais, inundações, tremores de terras
e a.s suas c-onseqüências.
VIII - Destacou a Conferência a conveniência de um órgão Internacional que pudesse c·entralizar todas informaç.ões sobr·e medidas acon-
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postas em prática no âmbito nacional ou internacional.
IX - A estocagem em escala inJ:ernacional de produto., de substituiçá.)
de produtos agroquimicos noc.ivos, para o uso imediato foi também sugeriqo. Da mesma forma, a colocação à disposição de todos das infor~açoes ~elativas ao desenvolvimento de técnicas preventivas e, de anáhses maiS exatas, com o fim de assegurar um controle sempre mais preclso dos r·esíduos perigosos no solo, no ar e na água, e, e~pecialmente,
sobre os produtos vegetais e animais destinados à alimentacão do homem.
~ - Recomendou a Conferência a elaboração de um programa internaciOnal de pesquisa e troca de inf.ormações sobre o incêndio de florestas e
as doenças q_ue as atacam, assim como um dispositivo próprio para troca
de informaçoes sobre a situação de minérios e o seu tratamento.
XI - Recomendou a troca de lnformacões e resultados dos trabalhos de
pesquisa em relação a planificação e á ordenação dos sistemas habitacionais entre os países possuidores de problemas mesológicos análogos.
XII - Foi sugerida a pr·omoção junto aos governos interessados na elaboração de planiflcação ou administração de recurso.3 naturais, o fornecimento aos governos que solicitassem conselhos sobre esses métodos
e técnicas administrativas, J.evanüo-se em conta peculiaridades do meio
ambiente de cada país.
XIII - Evitar toda má exploração do.s recursos ou do meio natural
assinalando os danos semíveis à economia ecológica; prevenir a poluição do meio ambiente e ao mesmo tempo combater posteriormente os
sesu efeitos, fazendo com que este aspectios sejam levados em conta,
tanto quanto possível, em todos os proce:sos técnicos de planificação e
decisão. A III Conferência considerou, a este propósito, que a forma
mais eficaz para at.ender os objetivos acima seria a obrigação de ser
preparado um relatório prévio sobre o impacto que teriam medidas programadas, sobre o meio ambiente, especificando-se os danos e levando-se
em conta os aspectos mesológicos.
XIV - Sobre a conv·eniência de se organizar consultas entre governos,
bilaterais, ou regionais, cada vez que as c·ondições do meio ambiente de
um país, ou seus planos de desenvo-lvimento, possam ter repercussão
um sobre um ou vários vizinhos, a Conferência entendeu que tais consultas
ou troca de informações somente poderão ser facilitadas com a criação
de uma comissão inJ:ernacional ou comissões bilaterais.
XV - A respeito de consultas sobre as repercussões junto ao meio ambiente, ou planos de desenvolvimento, em regiões fronteiriças, a Conferência entendeu que deveriam ser crindos mecanismos que assegurassem
uma geral participação no pr·oce.s'o de planificação. As convenções respectivas preveriam uma cooperaçã.o na elaboração dos programas e um
sistema de arbitragem seria necessário para a eficácia indispensá ve!.
XVI - Constatou-se que, ·embora reconhecidas como necessárias disposições para encorajar o aperfeiçoamento das técnicas de decr·etação à
distância, utilizadas na investigação sobre recursos assim como o uso
dessas técnicas sustentadas por acordos internacionais, nenhuma Convenção sobre esse assunto foi atê agora estabelecida.
XVII - Sugeriu-se adotar medidas em conformidade com as resoluções
firmadas pel.o.s Ministros que tomaram parte na Conferência Ministerial
Européia sobre o meio ambiente.
XVIII - Apoiou a conferência confiar-se a responsabilidade geral de
um programa Integrado üe pesquisa sobre o meio ambiente com relaçiio
à planificação e realização de um sistema habitacional a niv~l internacional, ao órgã.o central da ONU enco,rregado da coordenaçao, no que
refere ao meio ambiente, a fim de atender sol!cito,ções que venham de
qualquer pais, dentro de uma ordem de judiciosa prioridade.
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-------- 220XIX - Sobre a adoção de uma políl:ica destinada a desenvolver e amparar as populações rurais, evitando o êxodo para as cidades, a Conferência recomendou às comunidades européias, a propósito, do êxodo de populações alpinas, que concordem em não pagar subsídios para a criação
de caprinos e um exces.sivo número de bovinos.
XX - Sobre proposta da criação de um fundo internacional ou uma
instituição financeira que tivesse p·or objetivo reforçar os programas nacionais d·e construção de residência, a Conferência entendeu que tais
objetivos deveriam ser incluídos naqueles de uma organização de desenvolvimento existente, de preferência o Programa das Nações Unidas
para o Meio-Ambiente ·e seu orçamento aumentado de forma a permitir um ref·orço nos programas nacionais e um volume maior de assistência técnica.
XXI - A Conferência resolveu fazer sua a recomendação de ser empreendido, priorü:ariamente, estudo analítico conjunto da Resolução
n. 0 2.998 da (XXVII) Assembléia Geral que fornecerá novos critérios
sobre financiamentos de instituições internacionais para sistemas habitacionais, bem como
taxa de jur·os aplicáveis a esses financiamento~.
XXII - Reconheceu a Conferência que avaliação e utilização são tarefas delicadas, havendo necessidade da conservação dos recursos genéticos, preocupação particular no que concerne aos programas de seleção
de espécies a cultivar; -o mesmo se aplicando a qualidade das variedades
e das linhagens e as possibilidades de aumentar os rendimentos, em
condições ecológicas adaptadas às espécies; também preocupação deve
existir no estudo da resistência a doenças, a parasitas e a outros ratares
desfavoráveis, bem como, a necessidade de multiplicar os esforços a fim
de aumentar as chances de suce.sso.
XXIII -

Confirmou as recomendações da Conferência Geral da
em .sua 17.a S•es.são no que diz respeito às ciências sociais, hllmanidacte e cultura.

UNESCO

XXIV - Tornou sua a recomendação de ser examinado até que ponto os
problemas da poluiqão poderiam receber um começo de. solução, graças
à redução da atual taxa de produção e da taxa de crescimento futuro da
elaboração de material sintético e, da substituição, nos países em via
de desenvolvimento, desde que pudessem produzir o equivalente sob forma de produtos naturais.
XXV - Recomendou ainda que o.l governos, nos países em desenvolvimento. examinem a fundo as novas possibilidades que se possam oferecer à criação de novas indústrias ou ampliação das existentes nos setores onde seu meio ambiente lhes conceda uma relativa vantagem,
dedicando-se, então, a aplicar a> normas internacionais pertinentes, para
evitar problemas de poluição.
XXVI - Apreciou a necessidade de medidas para que as considerações
de ordem internacional ligadas às recomendações da Conferência de
Estocolmo sejam ponderadas juntamente com o exame e avaliação de
estratégia internacional do desenvolvimento, sugeridas pelas Naçõe>
Unidas, de forma que a corrente de ajuda lnt·ernacional em favor do:>
países em desenvolvimento não seja detida, fazendo com que as preocupações, que causam aos países desenvolvidos seus próprios problemas
de meio ambiente, não prejudiquem o auxílio às nações em desenvolvimento.
XXVII - concordou que .se d·evc ·encorajar, na.s instituições nacionais,
assim como nos proj etos ln ternacionais de que governos participem, a
pesquisa wbre os C'feitos que possam ter novas politicas mesológicas, nas
relações entre nações industrializadas c países em desenvolvimento, com
a finalidade de .reduzir as diferenças ell.1stentes entre seus níveis de
viela.

..
-

~21

-

XXVIII - Admitiu a Conferência que os estímulos fiscais não foram suficientemente ut!l!zados até agora junto as indústrias de reciclagem,
como recomendou a União Interparlamentar.
XXIX - A propósito de antiga recomendação para que os países desenvolvidos adatassem mod·eJ.os ec-onómicos e de consumo destinados a
melhorar as padrões de Cl'esc!mento existentes e que não são campa ..
tíve!s com uma convivência sadia nas comunidade3, conduzindo ao esgotamento das reservas mundiais; aventou -::> Comitê Preparatório a
necessidade de uma reformulação dos valores sociais e de nossa atitude
frente à vida, acrescentando que é necessária uma diferenciação entre
crescimento quantitativo e qualitativo. o que nos levaria a uma nova
fórmula para calcular o PNB.
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XXX - Reconheceu que nada foi pr-evi.:to até agora para promover a
permuta de modalidades de luta em favor do melo ambiente, assim
como, de tecnologias sobre produtos d·e origem natural, competitivos com
produtos sintéticos mais poluentes.

••

XXXI - Sugeriu elaboração e apresentação de métodos novos, em particular para melhorar as condições de vida e de trabalho do meio rural,
de modo a evitar um desequilíbrio, na divisão do espaço físico entre as
populações urbanas e rurais. Esses novos processos teriam o obj etivo de
diminuir o êxodo rural e assegurar um mínimo de po-pulação indispensável à salvaguarda do habitat natural.

'

XXXII - Aplaudiu a criação pelo Programa para a Meio Ambiente das
Nações Unidas de cursos escolares e extra-escolares, cobrindo todos os
graus de ensino e treinamento para jovens e adultos, instruindo-os sobre
o que podem todos fazer para a salvaguarda do meio ambiente. Esta ação
deveria se apoiar num programa de cooperação, assistência técnica e
financ-eira obedecidas as prioridades respectivas, face aos recursos disponíveis.
XXXIII - Sobre a intensificação da cooperação regional conforme as
conclusões da Conferência das Nações Unidas sobre o Melo Ambiente,
constatou a III Conferência que houve uma dup,l!cação de esforços. na
Europa, por exemplo, com o Conselho da Europa, Comunidade Européia, Comitê sobre os Desafios da Sociedade Moderna (NATO), a Comissão Económica para a Europa (ONU) e a Organização para o Desenvolvimento e cooperação Económica, todos tratando de problemas mesalógicos.
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Em forma sintética, Srs. Senadores, relatei um pouco dos trabalhos da
Conferência de Nairobl sobre o Meio Ambiente.

o grande comparecimento e o interesse dos participantes vindos de toda a
parte do universo deixaram nítida a preocupação presente, em t-ermos de solu_ções para a reposição de habitats compatíveis com a natureza humana e o
cuid'ado em aperfeiçoar técnicas destinadas a evitar a poluição.

·-

No Brasil, serviços especializados funcionam no Ministério do Interior e nos
Estados de São Paulo e Guanabara. O Parlamento brasileiro através de iniciativa
do Deputado Roberto Faria -Lima promoveu um simposium sobre melo-ambiente,
cujos trabalhos, impressos pelo senado Federal, constituem subsídios valiosos
para o exame da problemática brasileira em relação a sua mesologia.

..•.

Há. porém, a conveniência de uma intensa divulgação sobre os perigos das
diferentes formas de poluição, a fim de que, pela educação e, mesmo, pelo temor
se criem núcleos de pressão que evitem a propagação de iniciativas cujos resíduos
sejam poluidores.
Para esta tarefa todos estamos convocados, pois que ela interessa O. comunidade inteira, nesta e, sobretudo, nas gerações que virão.
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-222De minha pessoal conclusão, ocorre aduzir:
1) que a preservação do meio ambiente igual àquele do homem dos primeiros
tempos é hoje impossível;
2) que a civilização trouxe consigo, a par das benesses da cultura, do conforto
e do conhecimento do mundo, subprodutos que acumulados em certa densidade
causam um mal irreparável ao homem;
3) que todas as especulações do homem no terrano do progresso material
deverá ter doravante uma profunda meditação a respeito de suas conseqüências sobre seu habitat;
4J que a poluição mais comum gerada nos mais densos e civil!zados aglomerados humanos é um õnus que será, mais cedo ou mais tarde, dividido com toda
a humanidade;
5) que é tarefa de todos os que' têm responsabilidade na vida das Nações e de
~niverso um esforço coletivo, sem fronteiras, para diminuir os efeitos da poluição
Ja existente e evitar, terminantemente, a criação de novas fontes poluidoras;
6) que o ânus material desse esforço deve ser dividido na base de que mais
deve pagar aquele que mais polui;
7! que assim como a natureza no .seu estado nativo tem formas de compensarse pelo c~clico de .s~us fenômenos, a humanidade precisa, urgentemente, compensar
o que fo1 deseqU!llbrado na face da terra;
8J o exemplo da radioatividade que, disp·ersa no fundo dos mares, na estratosfera ou no meio da terra, ganhará um dia a biosfera e contactará com o
homem, talvez não aquele que a provocou mas o seu descendente de outra
geração; muitos pesticidas que matam as pragas para que tenhamos bons frutos,
usados inadequadamente, constituir-se-ão em outras tolidomidas a deformar a
natureza humana; o mesmo se dará com poluentes mais conhecidos como os
gases dos combustíveis, os dejetos lançados nos mar·es e os subprodutos da indústria jogados na terra ou nos rios;
9) até que possam conviver com tais, hoje, poluentes o organismos humano
terá que levar longo tempo para formar suas defesas e suas adaptações, o que
se minoria o use acel·eraria se a cada instrumento de poluição correspondesse
a criação de seu antídoto;
lOJ não tenho dúvida de que o homem que nasc·eu e se criou em uma cidade
poluída por ruído intenso, já tem feito um pouco de adaptação ao poluente,
mas estaria melhor S·e o produtor do ruído produzisse, também, o anti-ruído.
Finalmente, desejo comungar com as preocupações do Gov·erno do Brasil, que
já criou o seu Serviço Nacional de Preservação do Meio Ambiente, e somar a
minha palavra de alerta e quantos acreditam que todo o esforço dos que dirigem
as sociedades humanas precisa concentrar-se e consumir-se na razão da existência da civilização: o homem, seu criador e seu objeto.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a fim de que possa, agora ou no futuro, o
Senado F·ederal valer-se de elementos e de dados colhidos na Conferência de
Nairobi, elaboramos um dossiê contendo a documentação maior e mais interessante da reunião. Este dossiê, cuja publicação seria excessiva para o Diário do
Congresso Nacional, nós encaminhamos à Mesa para que V. Ex.a o destine à
Biblioteca do Senado Federal, a fim de que subsídios lá permaneçam para os
Srs. Parlamentares que mais cedo ou mais tarde, desejem compulsar dados sobre
a problemática mundial da poluição, e das medidas que em todo o mundo a
civilização se pr·eocupa em tomar para a defesa da vida das suas comunidades.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - A Presidência agrn.dece, e atenderá u
:;ollcitação de V. Ex."'
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, minhu presença
nest.u tribuna visa a um upelo e a um voto: apelo ao Sr. Ministro du Justiça, o

-223ilustre Sr. Armando Falcão, para que dê a de~ida atenção ao memorial que lhe
acaba de enviar o Presidente da Ordem dos AdvogadiOs do Brasil, o Sr. José
Ribeiro de Castro Fllho, em nome do Conselho Federal daquela entidade.
O memorial, que já foi divulgado pela Imprensa, se insurge contra a inclusão
da Ordem dos Advogad.os do Brasil entre as entidades que estão subordinadas ao
.Ministério do Trabalho.
Ev:ldentemente que a. entidade não se enquadra nos conceitos de autarquia
administrativa nem de empresa pública, privada, ou de economia mlsta, encontrando-se fora do con !role direto d·o Poder Executivo.
O Conselho F·ederal da Ordem dos Advogados tem tido, em todo o Brasil,
desde os dias mais ásperos que marcaram os •anos seguintes à sua fundação,
um papel preponderante, principalmente um desempenho de indepêndência, de
contribuição à luta cívica e democrática do País. Não é possível considerá-lo
autarquia ou entidad.e subordinada a qualquer Ministério.
E o voto, Sr. Presidente, é de espeDança.
Domingo, na Itália, o nobre povo daquela grande Nação é convocado para
5e manifestar a favor ou contra a manutenção da Lei do Divórcio que, ali, foi
instituído após cem anos de luta, gl'aças à tenacidade do Deputado Lóris Fortuna.
A Itália vive, hooje, um momento excepcional de agitação, mas de agitação
pacífica, em torno desta pergunta: deve ou não ser mantida a Lei do Divórcio?
O desfecho será no dia 12, próximo Jomingo.
Meu voto é para qu·e o povo italiano continue mantendo a lei vigente, porque
ela virá atender - como tem atendido - aos dramas conjugais irremediáveis
que ali também se desenrolam - certo de que um resultado favorável há de
convocar o povo brasileiro a meditar na necessidade de também aqui implantar
c5sa medida.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Não há mais oradores inscritos.
Antes de encerrar os trabalhos, esta Presidência convoca os Srs. Senadores
para a Sessão Extraordinária a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com
a seguinte

ORDEM DO DIA
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Discussão, em turno único, do Parecer da comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n.o 111, d.e 1974 (n.O 134/74, na origem) pela qual o Senhor
Presidente da República submete ao Senado a escolha do nome do Senhor Paulo
Padilha Vida! Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a fux{ção de Embaixador do Brasil junto à Organização dos Estados
Americanos.
Está encerrad·a a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 20 minutos.!

.
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6l.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 9 de maio de 1974
(Extraordinária)
PRESID~NCIA

DO SR. PAULO TORRES

As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard. - Geraldo Mesquita - Flávio
Britto - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídlo
Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves
- Dinarte Mariz - Luís de Barros - Milton Cabral - Ruy Carneiro
- João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos - Arnon de Mello
Luiz Cavalcante - T·eotônio VlleJ.a - Augusto Franco - Leandro Maele! - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy
Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - Amaral Peixoto Paulo Torres - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim - Nels;m Carneiro - Gustavo Oapanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montoro - Orlando Zancaner
- Benedito F·erreira - Emival Caiado - Osires Teixeira - Fernando
Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi - Accioly Fill1o - Mattos
Leão - Otávio Cesário - Antônio Ca~::os - Oelso Ramos - Lenolr Vargas - Daniel Krieger - Guid·O Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
O Sr. 1. 0 -Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFíCIO
DO 1.0 -SECRETAR!O DA
CAMARA DOS DEPUTADOS
.Enviando à. revisão do Senado, autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
n.• 38, de 1974
(N,o 786-C/72, na Casa de

orl~cm)

Dispõe sobre a liberação de verbas federais para as Prefeituras, desde que os novos Prefeitos comprovem haver adotado as providências
para apuração de responsabilidade !los anteriores.
o Cong-resso Nacional decreta:
Art. 1.0 ,;... As verbas federais destinadas ·aos municípios, cujo pagamento
for suspenso pela falta de apresentação tempest!va ou não aprovação das contas
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respect!vas, poderão ser liberadas, uma vez promovida pelos novos Prefeitos a
apuraçao da responsabilidade de quem tenha dad.o causa à suspensão.

(1,-

Art. 2.0 _ - Esta lei entrará em vig.or na data de sua publicação, revogadas
as disposiçoes em contrário.

·-

(A Comissão de Finanças.)

PARECERES
PARECER N. 131, DE 1974
0

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Ofício n,0 "S"/5, de
1974 (Ofício n.0 35 de 1973-P/MC, na origem), do Senhor Presidente do
Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal cópia das
notas taquigráficas e do acórdão proferido naquela Egrégia Corte,
ao apreciar o 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.

...
•
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•

Relator: Sr. Osires Teixeira
Com vistas ao disposto noart. 42, VII da Constituição Federal, o Senhor
Presidente do Supremo Tribunal Federal submete à nossa apreciação cópia de
acórdão e de notas taqulgráficas de decisão daquela Egrégia Corte, que considerou
inconstitucional o art. 67, da Lei do Estado de Goiás n. 0 7 .250, de 21 de nov·embro
de 1968.
A decisão atendeu aos aspectos formais referidos no art. 116, da Constituição.
e baseou-se no fato de ser obrigatório que o provimento d-e cargos para os quais
se exige concurso público obedeça à respectiva ordem de classificação.
Ante o exposto, em obediência aos dispositivos constitucionais mencionados
e ao art. 100, II do nosso Estatuto Interno, submetemos à consideração do Senado
o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 17, DE! 1974
Suspend'e o art. 67, da Lei do Estado de Goiás n.0 7. 250, de 21 de
novembro de 1968, declarado inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, aos 27 de setembro de 1973.
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O Senado Federal resolve:
Artigo único - É suspenso o art. 67, da Lei do Estado de Goiás n. 0 7 .250,
de 21 de novembro de 1968, declarado inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, aos 27 de setembro de 1973.
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Sala das Comissões 8 de maio de 1974. - Daniel Kriger, Pres'dente - Osires
Teixeira, Relator- Nelson Carneiro- José Lindoso - Accioly Filho - Helvídio
Nunes - Mattos Leão - Italivio Coelho - Heitor Dias - José Augusto - Gustavo
Capanema.
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PARECER N.os 132 e 133, de 1974

..

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 57, de 1972, que "fixa em seis horas o período de trabalho
diário dos operadores em eletricidade, e dá outras providências".
Relator: Sr. Helvídio Nunes
Com o Proj-eto de Lei n.O 57, de 1972, objetlva o !lustre Senador Franco
Montoro seja "fixado em seis horas o período de trabalho diário dos operadores,
guarda-volts e trabalhadores das prontidões. linhas aéreas. cabos subterrâneos
e manut·enção, das empresas de eletricldade" (art. 1.0 ), assim também seja "vedada
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-226a realização de qualquer acordo visando ao aumento das horas de trabalho"
(parágrafo único l .
A Consolidação das Leis do Trabalho, a propósito, dispõe:
"Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados em
qualquer atividade privada, não excederá de oito horas diárias, desde
que não seja deixado expressamente outro limite."
Sabem todos que as normas relativas à duração do trabalho são de duas
espécies: geral e especial. Ambas, porém, vigem paralelamente, isto é, quando
as especiais forem omissas, aplicam~se as de natureza geral.
No caso em tela, pois, trata-se de normas de índole especial, sabido que,
no entender dos doutos, "fundamentos de ordem biológica, social e econômica"
legitimam a "intervenção estatal no sentido de limitar o tempo de trabalho".
2. É certo que, atualmente, existem categorias profissionais que gozam, pela
insalubridade dos locais de trabalho e periculosidade das tarefas que desempenham, redução na jornada diária, como a dos cabineiros de elevador, traduzida
na Lei n.0 3.270, de 30 de setembro de 1957.
No que tang·e à matéria em exame, a justificação que acompanha o projeto
de lei esclarece que os serviços que estão a reclamar diminuição de carga horária
"impõem aos trabalhadores, enquanto no exercício de suas funções, um estado
de tensão nervosa permanente em virtude da periculosidade, uma vez que o
mecanismo elétrico de alta tensão está sujeito a toda a sorte de avarias, como:
desligamento de circuito, paradas bruscas, incêndios, explosões, etc".
Ora, o art. 184 da CLT cuida das normas, relativas às oondições de segurança
de operação, a serem obedecidas nas instalações elétrica:s. Assim é que "às partes
dos aparelhos, acessórios, dispositivos e outras não cobertas de material isolante,
deverão ser protegida de cantata casual, sempre que as tensões forem superiores
a 50 (cinqüental volts", e somente "pessoal qualificado poderá instalar, operar,
inspecionar ou reparar instalações elétricas".
E mais, "tratando~se de tensões superiores a 600 (seiscentos) volts, serão
adotadas outras medidas, tais como o isolamento, quando necessário, dos locais
perigosos ... ".
Além disso, as Instruções de Seguros para pr.ateção do Trabalho em Instalações Elétricas, aprovadas pela Portaria n.o 34, de 8 de abril de 1954, depois de
definir as instalações consideradas de baixa e de alta tensão . traça dispositivos
que conduzem à segurança do trabalho.
A questão de saber se os operadores, quarda-volts e trabalhadores das prontidões, das linhas aéreas, cabos subterrâneos e manutenção das empresas de
eletricidade merecem, ou não, jornada especial de trabalho, é, sem sombra de
dúvida, eminentemente técni.ca. Foge, por conseguinte, da searra da competência
desta Comissão.
Refiro, entretanto, que o ensinamento, de Henry Hepburn, acolhido no final
da justificação, serve, como nota acauteladora, a qua.se todas as atividades profissionais, mas não diz respeito, especificamente, àquelas cujo período de trabalho
a proposição visa particularmente reduzir.
3. Quanto ao mais, desde que restrito à esfera privada, vale dizer, àquelas
relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho, tenho o Projeto de
Lei n. 0 57, de 1972, cujo mérito não cabe a esta Comissão examinar, por ser constitucional e jurídioo.
É

o parecer.

Sala das Comissões, 29 de agosto de 1973. - Accioly Filho Presidente em
exercício - Helví1lio Nunes, Relator - JoGé Lind'oso - L2noir V~rgas - Franco
MontOl'lo - José Augusto - José Sarney - Mattos Leão.

-227PARECER N.0 133, de 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre Projeto de Lei do Senado n.0
57/72.

..
i.
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RelatOT Sr. Accioly Filho
1. De Iniciativa do Sr. Senador Franco Montara, o Proj-eto de Lei do Senado n. 0
57/72 fixa em seis horas a duração do trabalho diário dos operadores, guardas-volts
e trabalhadores das prontlções, linhas aéreas, cabos subterrâneos e manutenção
das empresas de eletr!cldade, vedada a realização de qualquer acordo 'visando
ao aumento daquele tempo de duração.
2. Fund.a-se o projeto na circunstância exposta na justificação qe que "Incluídos
no horárJo de seis horas os operadores das empresas de comunicações, ascensoristas, operadores de cinemas e outros mais, não há porque não estender o
mesmo horário" às categorias funcionais previstas no projeto. Nos serviços
a que S·e refere a Proposição, segundo a justificação, os "operadores trabalham
na geração, transformação, distribuição e redistribuição de correntes elétricas,
sobe regime de baixa e alta tensão; os guardas-volts fazem leituras e executam
reparos nas câmaras subterrâneas do sistema "net-work"; os prontidões realizam
trabalhos de emergência; os de linhas aéreas e cabos subterrâneos funcionam
na sua instalação e manutenção e, finalmente, os empregados da manutenção
são encarregados de conservar em ordem o mecanismo, funcionamento e proteção
de todo o sistema das usinas elétricas e sobe3tações".
3. Ainda nos termos da Justificação, os serviços enumerados no projeto ·"impõem
aos trabalhadores, enquanto no exercício de suas funções, um estado d-e tensão
nervosa permanente em virtude da periculosldade, uma vez que o mecanismo
elétrico de alta tensão está sujeito a toda sorte de avarias". Em atividade,
consoante a justificação, causam o desgaste de energia nervosa não só por força
do condicionamento psicológico de expectativa, iniciativa, presteza e preocupação
frente ao inesperado, como também pela ação contínua de zumbido irritante,
calor intenso e monotonia.
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4. .A. Constituição (art. 165, VI) acena para a existência de casos nos quais
pode ser fixada duração diária do trabalho inferior a 8 horas. É que a lei não
pode desconhecer que há atividades nas quais é inconveniente, à saúde ou à
segurança do trabalhador, jornada de 8 horas diárias, compatíveis com trabalho
normal em que não ocorram condições excepcionais de insalubridade e periculosidade. Se estas, todavia, se apresentam, não é lícito ao legislador despre2:á-las,
pois convém zelar pela segurança e saúde do trabalhador não só como dever de
solidariedade humana, mas também no interesse do próprio desenvolvimento
nacional.

...

5. É cert.:l que se há de ter cautela, num país ainda não desenvolvido, na redução
das jornadas de trabalho. O crescimento do País reclama a maior contribuição
de todos, mas Isso não deve ser levado aos extremos do sacrifício de alguns que
exerçam atividades mais perigosas e insalubres que outros. Há de se dosar o
sacrifíc:o, e nesse equilíbrio é que se fará justiça social.

ir,.

6. A redução da jornada de trabalho é, hoje, o ideal procurado pelas sociedades
desenvolvidas como uma das conquistas do bem-estar do homem. Essa r-edução
está a mostr~r que não se deve exigir desnecessariamente maior duração do
trabalho, se ela não for necessária ou se for danosa.
7. A justificação do projeto convence da justeza de seu texto e, por isso. é o
meu voto pela sua aprovação.
Sala das Reuniões, 8 de maio de 1974. - Franco Montoro, Presidente
Accioly Filho, Relator - Guido Mondin - Heitor Dias - Renato Franco.
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- 228 PARECER N.0 134 e 135, de 1974
Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo n.0 3, de 1974, (n.o 140-B/74, na Câmara dos Deputados), que
"aprova os textos do Protocolo sobre Relações do Trabalho e Previdência
Social e do Acordo por troca de Notas, firmados entre os Governos da
República Federativa do Brasil e da República do Paraguai, em Assunção,
em 11 de fevereiro de 1974".
Relator: Sr. Carlos Lindenberg.

Atendendo ao disposto no art. 44, inciso I, da Con.stituição Federal, o Senhor
Presidente da República submete à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Ministro de Estado das Relações Exteriores,
os textos do Protocolo sobre Relações do Trabalho e Previdência Social e do
Acordo por troca de Notas, firmados entre os Governos da República Federativa
do Brasil e da República do Paraguai, em Assunção, em 11 de fevereiro de 1974.
Na Exposição de Motivos que acompanha a matéria, o Chanceler brasileiro
aduz o seguinte:
"Visando a estabelecer um regime justo e equ~tativo para as relações
de trabalho e previdência social dos trabalhadores que vierem a ser
contratados pela ITAIPU e tendo em vista a singularidade dessa entidade
binacional, que operará em áreas pertencentes aos territórios do Brasil
e do Paraguai, teve o Protocolo de conciliar os seguintes princípios de
dir·elto internacional:
a) aplicação da lei do lugar da celebração do contrato de trabalho;
b) aplicação de normas diretas, previstas no próprio Instrumento; e
c) aplicação de normas mais favoráveis da legislação de cada uma
das Altas Part·es Contratantes, consideradas essas normas em conjunto
para a correspondente matéria."
Como é do conhecimento de todos, o Governo brasileiro firmou, em 26 de
abril do ano passado. um Tratado com o Governo paraguaio, objetivando o aproveitamento hidrelétrico dos recursos hídricos comuns do Rio Paraná, no trecho
compreendido entre o Salto de Sete Quedas e a foz do Rio Iguaçu.
O Protocolo ora submetido à apreciação do Congresso Nacional vem dar
cumprimento ao disposto no artigo XX do mencionado Tratado que determina:
"As Altas Partes Contratantes adotarão, por meio de um Protocolo
Adicional, a ser firmado dentro de noventa dias contados a partir da data
da troca dos instrumentos de ratificação do presente Tratado, as normas
jurídicas aplicáveis às relações de trabalho e previdência social dos trabalhadores contratados pela ITAIPU."
O Art!go I do Protocolo define seu obj etivo que é o de "estabelecer as normas
jurídicas aplicáveis em matéria de Direito do Trabalho e Previdência Social,
aos trabalhadores contratados pela ITAIPU, independentemente d·e sua nacionalidade".
O Artigo II estabelece norma de direito internacional privado ao dispor que
serão regidas pela lei do lugar da celebração do contrato de trabalho as seguintes
matérias:
a) a capacidade jurídica dos trabalhadores;
b) as formalidades e a prova do contrato;
c) os direitos sindicais dos trabalhadores;
d) a competência dos juízes e tribunais para conhecer das ações resultantes
da aplicação do presente Protoloco, do Regulamento do Pessoal, e dos contratos
de trabalho celebrados entre a ITAIPU e seus trabalhadores;
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e) os direitos e obrigações dos trabalhadores e da IT.A.IPU em matéria de
previdência social, bem como os relacionados com os sistemas cujo funcionamento
dependa de órgãos administrativos nacionais; e
f) a identificação profissional."
A norma de direito contida no Artigo II é complementada pelo preceituado
no Ar~igo VI que manda aplicar aos dissídios ocorridos em razão do contrato de
trabalho "as normas que, consideradas em conjunto para cada matéria, sejam
mais favoráveis ao trabalhador, incluídas as convenções internacionais do trabalho
ratificadas por ambas as Altas Partes Contratantes".
Já o Artigo III ·estabelece outras normas a serem respeitadas em todos os
contratos .e que podem. ser assim resumidas:
a) jornada de trabalho de 8 horas com intervalo para descanso e alimentação;
b) possibilidade de prorrogar, mediante prévio acordo, a jornada normal de
trabalho até um máximo de duas horas por dia, salvo para as mulheres e os
menores. O empregador poderá entretanto exigir a prestação de horas extraordinárias "nos casos de força maior ou para atender à reallzação de trabalhos
inadiáveis ao daqueles cuja não execução possa acarretar prejuízo manifesto".
c) a remuneração das horas extraordinárias será, pelo menos, vinte e cinco
por cento superior ao da hora normal, ressalvado ao empregador o direito de
compensar o excesso de horas em um dia pela redução correspondente em outro
dia;
d) o trabalho noturno, ou seja, aquele prestado entre as 21:00 e 5:00, será
remunerado com um acréscimo de 25% sobre o salário normal;
e) direito ao repouso semanal remunerado;
f) obrigação de conceber aviso prévio de 20 dias nos casos de rescisão do
contrato sem justa causa;
g) direito a indenização quando houver dispensa sem justa causa.
No Artigo IV é prevista a elaboração de um Acordo Suplementar para regular
a matéria de higiene e segurança do trabalho, prevendo-se, desde já, a fixg,ção
de adiciona's por atividades insalubres ou perigosas e, ainda, a construção de
comissões de pr·evenção de acidentes de trabalho.
O Artigo V consagra o princípio de igual salário para trabalho de igual
natur·eza, eficácia e duração, sem distinção de nacionalidade, sexo, rel!gião, raça
ou estado civil.
· É prevista, no Artigo VII, a elaboração de um regulamento do Pessoal, a ser
aprovado pelo Conselho de Administração, o qual deverá conter as disposições
"que reg.erão as relações da entidade binacional com seus trabalhadores". Esse
''Regulamento", também, criará comissões ··paritárias, com representantes da
Empresa e dos trabalhadores, a fim de apreciar conflitos de trabalho que eventualmente venham a surgir entre as partes. Os. acordos. firmados terão plena
eficácia jurídica e serão registrados nos órgãos competentes das Partes contratantes (Art. VIII).
É v·edado à ITAIPU, dada a sua peculiaridade de empresa binacional, integrar
qualquer categoria patronal sindicallzável. (Art. X).
No que diz respeito à prestação de assistência médica, as Partes Contratantes
acordam em manter, nos respectivos territórios. os serviços adequados ao atendimento dos trabalhadores ·e de seus dependentes. Sobre esse assunto, será elaborado
um Acordo Suplementar para prever o "reembolso das despesas referentes aos
serviços prestados pela instituição de uma Alta Parte ao segurado da instituição
da outra Alta Parte". (Art. XI>.
A fim de facilitar a elaboração dos contratos de trabalho, é recomendado à
IT.A.IPU contratar trabalhadores brasileiros em território nacional e trabalhadores
paraguaios no território do Paraguai.
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-230O Protocolo ora submetido à apreciação do Congresso Nacional está acompanhado de Notas Diplomáticas, trocadas entre os !Governos do Bras!! e do Paraguai,
nas quais é manifestada a intenção de firmar, o mais brevemente possível, "um
Protocolo Adicional destinado a regular as relações de trabalho e previdência
soc'al dos trabalhadores contratados por locadoras ou sublocadoras de serviços
e empreiteiros para trabalhar nas áreas que venham a ser del!mitadas na forma
do Artigo XVII do Tratado".
O Ato internacional que nos é dado examinar vem completar o histórico
Tratado de ITAIPU e demonstrar o inabalável propósito das duas nações de
levar adiante este grandioso projeto, que certamente tratará inúmeros beneficias
para ambos os Estados.
A matéria foi codificada nas formas usuais adotadas pelo Direito Internacional, respeitadas as disposições legais vigentes no território nacional.
Diante do exposto, somos pela aprovação do Acordo na forma do Projeto de
Dt)creto Legislativo elaborado na Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões 2 de maio de 1974. - Wilson Gonçalves, Vice-:Presidente,
no exercício da Presidência - Carlos Lindenberg, Relator - José Sarney Dinarte Mariz - João Calmon - Guido Mondin - Virgílio Távora - Fernando
Corrêa.
PARECER N.o 135, DE 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n,o 03, de 1974.
Relator: Sr. Heitor Dias
Em obediência ao dlsposto no art. 44, il:em I, da Constituição, o Senhor Presidente da República enviou à consideração do Congresso Nacional, com a
Mensagem n.o 71/1974, os textos do Protocolo sobre Relações do Trabalho e Previdência Social e do Acordo por troca de Notas, firmados entre os Governos do
Brasil e do Paraguai, em Assumção, a 11 de fevereiro de 1974.
Rigorosamente formalizado em obediência às regras que regem a matéria,
esse.: Instrumentos já foram objeto de exame e aprovação, na Câmara dos Deputados, pelas Comissões de Relações Exteriores, Constituição e Justiça, e Trabalho e Pr·evidência Social.
No tocante ao exame do mérito, que nos cabe fazer nesta Comissão, apraznos salientar que o referido Protocolo, assinado em conformidade com o Artigo XX do Tra·'ado de Itaipu, cuidou de preservar, com rigor, a situação jurídica dos trabalhadores que prestarão serviços à Empresa Itaipu, prevenindo,
inclusive, os conflitos interespaciais de lei, como é o da natureza desses acordos
internacionais. Adotou, no particular, pelo menos três grandes princípios, que,
devidamente explicitados, deixam antever a segurança das futuras relações trabalhistas no âmbito dessa Empresa binacional:
a) apl!cação da lei do lugar da celebração do contrato;
bl apl!cação de normas diretas, previstas no próprio instrumento; e
cl aplicação de normas mais favoráveis da legislação de cada Pais (Bras!! e Paraguai), consideradas essas normas em conjunto para a correspondente
matéria.
Da leitura dos diferentes artigos do citado Protocolo - em especial o Artigo VI - verifica-se que o resguardo do trabalhador constituiu-se numa das
preocupações fundamentais do Instrumento, que, expressamente, mandou aplicar ao contrato de trabalho as normas consideradas, em conjunto e para cada
matéria, mais favoráveis ao trabalhador, incluídas as convenções internacionais
do trabalho ratificadas por ambas Al:as Partes Contratantes.
Assim, do ponto de vista desta Comissão - que é o da Legislação Trabalhista e Prevldenciária - .só temos louvores a tecer ao Protocolo, certos de que
o grande projeto de Italpu, em nenhum momento, terá a sua execução com-

- 231prometida por problemas jurídico-trabalhistas, ao mesmo tempo em que os
trabalhadores para ele convocados não ficarão sujeitos a !tratamento prejudicial
ou di-scriminatório, em razão das p·eculiaridades da Empresa a que irão servir.
Isto posto, somos pela aprovação do.3 textos do Protocolo .sobre Relações
de Trabalho e Previdência Social e do A:cordo por troca de Notas, firmados entre
os Governos da República Federativa do Brasil e da República do Paraguai, em
Assunção, em 11 de fevereiro de 1974, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo apresentado na Câmara dos Deputados.
Sala das Com!ssõe.3, 8 de maio de 1974. - Franco Montoro, Presidente Heitor Dias, Relator - Renato Franco - Guido Mondin.
PARECER N.0 s 136, E 137, DE 1974
"A Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n. 0 2, de 1974, que "aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Educacional, Científico e Cultural, celebrado entre o GoverM da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai,
na cidade de Assunção, em 17 de outubro de 1973."
Relator: Sr. José Sarney
Na forma do que dispõe o art. 44, inciso I, da Constituição Federal, o Senhor
Presidente da República submete, à apreciação do congre.sso Nacional, o texto
do Acordo Básico de Cooperação ·Educacional, Científica e Cultural, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Paraguai, na cidade de Assunção, em 17 de outubro de 1973.
A Mensagem Presidencial n. 0 70, de 4 de março de 1974, que encaminha a
matéri::., é acompanhada de Exposição de Motivos do Ministro de Estado das
Relações Exterior.es, na qual S. Ex.a esclarece:
"O Acordo, na data de sua entrada em vigor, substituirá o Convênio de Intercâmbio Cultural de 24 de maio de 1957. Constitui um
instrumento atualizado e, portanto, ap~o a disciplinar e orientar os fatos
novos surgidos do intercâmbio educacional, científico e cultural entre
os dois países na última década."
Informa. ainda, referido documento que o Ato Internacional em questão:
"Contém medidas inovadoras no que se refere a estudantes-convênio e às fac!lidades para entrada e .saída de instrumentos científicos
e de material educativo e cultural. Inova igualmente ao prever a pos.>ibilidade de ajustes complementares visando à definição de programas
especiais de cooperação nos domínios mencionados."
Ao finalizar sua Exposição, salienta:
"A par dessas medidas, o Acordo contempla as disposições habituais em instrumentos dessa natureza, tais como a concessão mútua de
bolsas de estudo, o ln tercâmbio de professores e de técnicos e o reconhecimento de diplomas e títulos."
A matéria foi devidamente apreciada na Câmara dos Deputados, onde, ouvidas as Comissões de Relações Exterior-es, de Constituição e Justiça e de Ciência
e Tecnologia, mereceu aprovação, na forma do presente Projeto de Decreto Legislativo.
Basicamente. duas foram as razões que levaram as Partes Contratantes a
formarem o pres·ente Acordo, razões e~:as que se encontram consubstanciadas
no preâmbulo do Ato Internacional em questão:
1l o desejo de promover uma maior aproximação entre os povos e contribuir para uma efetiva integração entre os dois países;
2) o intuito de atualizar os instrumentos jurídicos bilaterais que regulam
as sua:s relações culturais, a fim de adaptá-las às necessidades surgidas de crescente desenvolvimento dessas relaçõe~ e da expansão das instituições.
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o tExto da Convenção ressalta, em seu Artigo I, quE as "Partes Contratantes promovErão o conhecimento recíproco de sEus valores culturais e artísticos".
Os Artigos II a V d!spõem sobre o e..stabelecimento de programas bilatErais
que tratem do intercâmbio de professores e profissionais de nível superior, da
realização de cursos dE pós-graduação e projEtas de pesquisas cientificas nos
e..stabeleclmentos de ensino da outra Parte, dos critérios de seleção e dos modos
de financiamento dos programas e, finalmente, das condições em que estudantes, em nível de graduação, poderão se matricular nas respectivas Universidades.
Já o Artigo VI estabelecE o princípio da equivalência dos diplomas e títulos
expedidos por instituições de ensino superior de cada uma das Partes Contratantes, respeitadas as disposições legais vigentes.
Os Artigos IX a XII tratam de intErcâmbio cultural, propriamen:e dito, que
será efetivado através da permuta de filmes documentários, artísticos, educativos e turísticos, da livre circulação de jornais, revistas e publicações de carát€r cultural, da implantação de um sistema de cc-edição, e tradução e publ!caçáJo das pr:ncipals obras literárias, técnicas e científicas e da livre circulaçoo
de "inJtrumentos científicos e técnicos, material d!dático-pedagógico, obras de
arte, livros e documentos de carát€r cultural que contribuam para o eficaz desenvolvimento das atividades compreendidas no presente Acordo".
O Artigo XIV prevê a criação de uma Com!.ssão Mista, integrada por representantes do Ministério das Relações Exteriores e por técnicos e assessores de
ambos os Países, com a finalidade específica de:
a) avaliar period!camente o funcionamento do Acordo nos dois países;
b) apresentar .sugestões ao·s dois Governos com relação à execução do
Acordo em seus pormenores e dúvidas de interpretação;
c) formular programas de cooperação educacional, científica e cultural,
para aplicação e execução em períodos anuais ou plurianuais;
d) recomendar aos seus respectivos Governos temas de interesse mútuo,
dentro dos termos de.Jte Acordo.
O presente Ato Internacional vem se inserir na nova tendência adotada
pela diplomacia brasileira nos últimos anos, qual seja a de procurar uma maior
aproximação com nossos irmãos da América Latina.
Acred'tamos que, na medida em que se criem instrumentos que permitam
Incrementar o IntErcâmbio cultural e científico entre os paíse..s do hemisfério,
estaremos contribuindo para um melhor entend!mento e uma maior aproximação entre os povos lru:ino-americanos.
No que compete a esta comissão examinar, nada há que possa ller oposto
à ratificação do texto, que foi elaborado com observância de todas as formalidade..s legais e protocolares, atendendo ainda, às exigências de reciprocidade de
tratamento entre as Partes Contratantes.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do texto do presente Tratado, nos
tErmos do Projeto de Decreto Legislativo que o acompanha.
Sala das Cilmi.ssões, 2 de maio de 1974. - Wilson Gonçalves, Vice-Presid·ente,
no exercício da Presidência - José Sarney, Relator - Fernando Corrêa - Carlos Lindenberg - Dinarte Mariz - João Calmon - Guido Mondin - Virgilio
Távora.
PARECER N.0 137, DE 1974
Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n,0 2 de 1974.
Relator: Sr. Benjamim Farah
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n. 0 70, de 1974, submetE ao Congresso Nacional o texto do Acordo Básico de Cooperação Educacional,
Científica e Cultural, celebrado entre o Brasll e o Paraguai, na cidade de Assunção, em 17 de outubro de 1973.

-233Como esclarece em sua Exposição de Motivos, o então Ministro de Estado
das Relações Exteriores, o referido Acordo Irá substituir o Convênio de Intercâmbio Cultural, firmado em 24 de maio de 1957. Apresenta-se ele como um
Instrumento atual!zado, apto, portanto, a disciplinar os fatos novos surgidos, na
última década, na área das relações clenl.íficas e culturais entre os dois países.
Foram nele introduzidas medidas inovadoras, como a cláusula que regula o
binómio "estudantes-convênio" e a que discipl!na a entrada e saída de instrumentos científicos e de material educativo e cultural. Ainda como Iniciativa
nova, cabe ressaltar a cláusula que faculta-os ajustes complementares, cDm
vistas à definição de programas especiais de cooperação cultural, científica e
educacional.
Ao ladD dessas inovações, o Acordo firma disposições em tudo semelhantes às
que con!j:am de instrumentos da mesma natureza: intercâmbio de professores
e de técnicos, mútua concessão de bolsas de estudD e reconhecimento de diplomas e títulos.
O presente Acordo está em condições de prDmover uma estreita cooperação
entre o Bra.sil e o Paraguai nos setores cultural, científico e educacional.
Sua efetivação reveste-se de real significado não só por constituir-se em
valioso meio de·stinado a incrementar o intercâmbio de recursos humanDs eru:re
as duas nações, como, também, porque objetlva. fortalecer os laços, de índole
latina e de ideais CDmuns de progresso que unem O.> dois povos, em todos os
momentos de sua existência.
De acordo com as novas dlretrizes de nossa politica externa, ficou patenteado o crescente aumento da importância dos países vizinhos, cDmo das nações
africanas, na.s preocupações brasileiras, da mesma forma que não poderão esses
países deixar de reconhecer, cada vez mai::, no Brasil, um dos seus mais val!osos
parc·eiros.
HDje, mais do que nunca, tem o Brasil demonstrado especial emp·enho em
dinamizar, atmvés de recursos humanos e materiais, suas fronteiras oceânicas
com as nações africanas, da mesma forma que está vivamente interessado em
vivificar suas fronteiras terrestres com os países sul-americanos.
Para isto, vem dando à educação um sentido eminentemente operacional,
característico de modelo tecnocrático, fazendo com que ela deixe de ser consumo para constitulr-·~e no mais lucrativo dos Investimentos nacionais. Daí por
que tem procurado buscar, além de nossas froru:eiras, através de Acordos educacionais e culturais, os recursos humanos e científicos de que ainda necessita,
para que possa, mais celerem-ente atingir as grandes metas de seu desenvolvimento.
A vista do exposto, a Comissão de Educação e Cultura opina pela aprovação
do presente Projeto de Decreto Legisla ti vo.
Sala das Comissões, 9 de maio de 1974. - Gustavo Ca.panema, Pl'lesidente Benjamim Farab, Relator - Arnon de lHello - Helvídio Nunes - Jarbas Passarinho,
PARECER N. 0 138, DE 1974
"Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 16, de 1974 (Projeto de Lei n. 0 618-B, de 1972, na Câmara), que
acrescenta inciso no art, 11 da Lei s.0 4. 726, de 13 de junho de 1965, que
dispõe sobre os serviços do Registro do Comércio e atividades afins, e dá
outras providências."
Relator: Sr. Guido Mondin

o presente projeto

dispõe que a Lei n. 0 4. 726, de 13 de junho d·e 1965, passa
a vigorar cDm o acréscimo do seguinte Inciso ao art. 11:
"III - Expedir Carteira do exercício profissional de comerciante,
Industrial e outros legalmente inscritos no Registro do Comércio."
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-2342. o Deputado Bezerra de Norões, autor da proposição, justificou-a, observando que todo cidadão, quando solic~::;tdo, tem por obrigação identificar-se e
provar que exerce uma determinada ativ1dade. Ora, o empregador, frisa o Deputado Norões, não tem meios legais para provar que não é ocioso. E corre até o
risco, em determinada.:; circun.,tâncias, de ser processado .por vadiagem.
3. o projeto tramitou na Câmara, com audiência das Comissões de Constituição e Justiça e de Trabalho e Legislação Social,_ daquela Casa do Congresso.
A constitucionalidade e a jurldicidade da prQposiçao fo·ram, p·or unanimJ.dad·e,
reconhecidas pelo primeiro desses órgãos técnicos.
4. A ComisSão de Trabalho e Legislação Social, apoiando os objetivos do
projeto, adotou um sub!l:itutivo, assim redigido:
"Art. 1,0 A Lei n.O 4, 726, de 13 de junho de 1965, passa a vigorar
com o acréscimo do seguint·e inciso ao art. 11:
nr - Expedir Carteira do exercício profissional de comerciante, industrial e outros legalmente inscritos no R·egi-stro do Oomércio."
5. Passando à análise da matéria, ,;ob o ângulo de competência desta Comissão - a única solicitada a pronunciar-se sobre ela, no S·enado - ressalto,
preliminarmente, os propósitos construl:ivo·s do ilustre autor do Projeto, quando
o:flerece norma para preencher aquilo que identificou como uma lacuna da legislação vigente, com implicações negativas .para os intere.:ses da categoria profissional dos empresários.
6. Segundo a justificativa apresentada, "todo cidadão tem por ob'l'igação
mostrar, quando solicitado, ma identidade e provar também que trabalha em
alguma parte, em alguma função, em alguma profissã-o. . . O empregador não
tem meios legais pa~ra provar que não é ocioso, que não é inútil, que não é vadio,
arri.ocando-se até. . . a ser processado por vadiagem".
7. Não me parece válida, literalmente, a afirmativa de que o comerciante
e o industrial estej arn desprovidos de documentos identificadores pessoais ou
de elementos outros que possam provar direta ou circunstancialmente a atividade que desempenham.
8. Estão entre os documentos identificadores, de que podem dispor o.s elementos das c~tada:s categorias: a carteira de identidade expedida pelos organismos públicos que as preparam; o título eleitoral; o certificado de quitação
com o serviço militar; o cartão identificador de membro da associação patronal
(sindicato ou não) a que pertence; o CIC, os cartões de crédito, o.; talões de
cheque ou, ainda. os comprovantes de contribuição ao INPS e, eventualmente, o
documento de idenl:idade para atendimento nos serviços médicos desse Instituto.
9. Os empresárlos correm, sem dúvida, o risco de .serem processado.o por
vadiagem, na mesma escala em que quaisquer cidadãos que saírem à rua sem
documentos, também, e·stão sujeitos a isso.
10. Acre.3cente-se, na mesma linha de considerações, que grande número
dos que hoje militam na área empresarial do País é constituído de cidadãos que
possuem curso superior e dispõem dos comprovantes de bolso des·,es cursos, inclusive os fornecidos pelos conselhos profissionais respectivos.
11. Não existe, portanto, cabe observar, o problema al-egado pelo Deputado Bezerra de Norões, pelo menos nos termos em que ele o coloca, como justificativa para a medida que propôs. Todavia, não acho destituída de aspeo:os
positivos a idéia de fornecer aos membros da classe empresarial um documento
explícito, portátil, comprobatório da atividade prof!ilsional que desempenham.
tão merecedora de respeito quanto qualquer outra.

12. Reconheço, inclusive, nesse propósito de fornecer aos industriais e comerciantes um documento identificador, uma iniciaJ:iva em perfeita coerência
·com os proclamados princípios do lucro e da livre empres-a que IServem de base ao
sistema económico-capitalista que adotamos. A identificação profis.iional, em
qualquer caso, considerado o fato na sua dimensão universal, exalta a profissão a que se refere e confere dignidade ao portador do documento; é, em scn-

-235tido amplo, um elemento de valorização social do Indivíduo, não se justificando
manter o homem de empresa prlvad.o do direito -elementar de possuí-lo, como
está ocorrendo.
Face ao exposto, opino favorave:men•:e à proposição examinada.
Sala das Comissões, 8 de maio áe 1974. - Franco Montoro, Presidente
Guido Mondin, R-elator - Renato Franco - Heitor Dias.
PAREOER N. 0 139, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n. 0 13, de 1974, que transfere embarcações da Superintendência
dos Transportes da Baia da Guanabara (STBG) pa:ra o Ministério da
Marinha.
Relator: Sr. José Augusto
O projeto sobre o qual somos chamados a opinar é de autoria do eminente
Senador Vasconcelos Torres e determina que as embarcações pertencentes à
Superintendência de Transportes da Baía da Guanabara sejam transferidas para
o Ministério da Marinha.
Ao justificar a proposição, alinhou seu ilustre autor os seguintes argumentos
verbis:
"A euforia da construção da Fonte Rio-Niterói não d-eve impedir a
elaboração de um plano para o eventual uso das embarcações, tanto
cargas quanto de passageiros, pertencentes à Superintendência dos Transportes da Bala 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
Plllra a l!gaçao entr-e a duas cidades, que isso não é a sua finalidade, mas
para atender os objetivos rodoviários que a inspiraram".
Aduz, ainda, que:
"Uma dose de cautela misturada com previdência é aconselhável. Não
se deve pensar só no congestionamento. Há problemas bem mais sérios,
como V·elocldade 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."
Ressalta, do exposto, que a providência colimada possui indiscutíveis méritos ao assegurar aos usuários da Ponte Rlo-Niterói uma solução de emergência
para as diversas eventualidades que possam advir.
Acontece, no entanto, que a competência para dispor sobre a estruturação,
atribuições e funcionamento dos órgãos da administração federal é privativa do
Senhor Presidente da R-epública, ex vi do Art. 81, V - da Constituição.
A proposição fere, ainda, a sistemática estabelecida pelo Decreto-Lei n.0 200,
d-e 1967 nos arts. 39, 54 e 164.
Pode·ríamos, sob o aspecto constitucional, fazer outra objeção: ao criar atribuição nova para o Ministério da Marinha, aumenta despesa, pois implica na
contratação de pessoal para manobrar e conservar essas embarcações, incidindo,
destarte, nas cominações do art. 57, II, da Constituição Federal.
Manifestam-nos, assim, contrariam-ente ao projeto, por considerá-lo Inconstitucional e !njurídlco, em que pesem os altos propósitos de seu eminente signatário.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Preslde!!te José Augusto, R-elator - Hclvidio Nunes - Accioly hlho, com restrlçoes .José Lindoso - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - Heitor Dias - Italivin
Coelho - Mattos Leão - Osires Teixeira.
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--------236PARECER N. 0 140, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre Projeto de Lei do
Senado n.0 109/73, que acrescenta parágrafo ao art. 16 da Lei n.0 1.060,
de 5 de fevereiro de 1950, de iniciativa do Sr. Senador Paulo Torres.
Relator: Sr. Accioly Filho
1. Quando a assistência judiciária era regida pelo Código d·e Processo Civil,
dispensava-se a outorga de mandato pelo assistido, valendo pelo mandato o ato
de nomeação ou designação do assistente pelo juiz ou autoridade competente
(art. 106 § 2. 0 ). Tratava-se, pois, de uma forma nova de mandato, no qual o
mandante comparecia tão só tacitamente com sua concordância, dispensada a
outorga expressa. Se o procurador decaía da confiança do assistido, é que cabia
a este expressamente afastá-lo do processo.

2. Esse era o mais acertado procedimento. Se o procurador funciona no processo por designação ou nomeação do Estado, para dar assistência ao Cllirente
de recursos, seria uma exigência descabida e inconciliável com a na;tureza do
instituto da assistência judiciária a outorga de mandato.
3. Assim não ·entendeu, porém, a lei especial que veio disciplinar a assistência judiciária (Lei 1. 060, de 5 de fevereiro de 1950), que, revogando o art. 106,
§ 2. 0 , do Código de Processo Civil, exige que o advogado nomeado para a assistência judiciária, ao comparecer em juizo, exiba o instrumento de mandato
outorgado pelo assistido, e se o não fizer será a procuração tomada apud acta
(art. 16).
Essa regra não foi alterada pelo Estatuto do Advogado (Lei n.O 4.215, de
27 de abril de 1963), que manteve esse princípio da lei de assistência judiciária
(arts. 90 a 95).
4. É evidente a superioridade da lei processual civil na disciplina dessa matéria de mandato do assistido carente de recursos. Não há como justificar a
útil procuração, que só tem o efeito de retardar o processo, atribular o assistido
e até desnaturar o instituto da assistência. O assistente é antes da confiança
da autoridade que o nomeia, para vir a ser depois do assistido.
5. O novo Código de Processo Civil (art. 37), reclama a apresentação do mandato para o advogado procura·r em juízo, silenciando a respeito da assistência
judiciária. Não repetindo o texto do § 2.0 do art. 106, da velha lei processual
civil, o novo Código deixa intacta a disposição da lei especial de assistência
judiciária que exige a apresentação de Instrumento de mandato por parte do
procurador nomeado.
6. Para supe~ar esse defeito da Lei !_1. 0 1.060, o nobre Senador Paulo Torres
apres·enta prOJeto dispondo sobre acresclmo de parágrafo único ao texto do
art. 16 daquela lei. Por esse parágrafo único, será dispensado o mandato quando
a parte ingressar em juízo patrocinada por integrante de órgão público, federal
?U es~adual, lncumb!C!_o, na forma da lei, da prestaç~o especifica de assistência
JUdiciaria gratuita, nao podendo o patrono, sem previa autorização escrita do
assistido, praticar os a tos ressalvados no art. 108, do Código de Processo Civil.
7. O projeto é constitucional, jurídico e conveniente, estando em condições
de ser aprovado. Há necessidade, todavia, de algumas modificações no texto do
projeto. Assim, o projeto dispensa o mandato, quando não é o mandato que se
dispensa, mas o seu Instrumento. O mandato deverá existir mas poderá ser
tácito, como admite a lei civil (art. 1.290, do Código Civil). Se 'tácito o mandato,
dele não se há de falar de instrumento, e é isso que deve ser previsto no caso
de _!ISSisténc!a judi~iária. O advogado represe,nta a parte em juízo, e não poderá
faze-lo na inexistencia de mandato, pois so como mandatário ê que lhe cabe
essa repres·entação.
Do outro lado, não se deve restringir a existência de órgãos de assistência judiciária à União e aos Estados. Aos municípios também se deve deixar a perniissão
para Instituí-los.

- 237De resto, os poderes excluídos da cláusula ad judicia estão hoje no art. 38
do novo Código de Processo Civil.
8. É, pelo exposto, o meu voto pela aprovação do projeto, nos termos da seguinte
emenda substitutiva:
Substitua-se o projeto de lei pelo seguinte:
EMENDA SUBSTITUTIVA N. 0 1-CCJ
"Art. 1.0 - O art. 16 da Lei n. 0 1. 060, de 5 de fevereiro de 1950, passa a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
Parágrafo único - Não se exigirá instrumento de mandato quando a parte
for representada em juízo por advogado integrante de entidade de direito público incumbida, na forma da lei, de prestação de assistência judiciária gratuita,
resalvados os ates previstos no art. 38, do Código de Processo Civil.
Art. 2.0 - A presente Lei entrará em vigor na data de suplicação.''
Sala das Comissões, 8 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Accioly Filho, Relator- Nelson Carneiro- José Augusto- Heitor Dias- Gustavo Capanema - Italívio Coelho - José Lindoso - Helvídio Nunes - Mattos
Leão - Osires Teixeira.
PARECER N. 0 141, DE 1974
Da Comisão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n. 0 141, de 1973, que "dispõe sobre a extensão do salário família
ao trabalhador rural".
Relator: Sr. Matos Leão
Acompanhado de concisa justificação, cuja tónica central é a necessidade
de estender ao homem do campo todos os benefícios concedidos aos demais
trabalhadores "por razões de paz social", é apresentado pelo ilustre Senador
Italívio Coelho o presente Proi eto de Lei, que visa a conceder salário família ao
trabalhador rural.
Instituto eminentemente social, que, como salienta o autor da proposição,
tem por escopo principal dar ao trabalhador melhores condições para a criação
dos filhos, o salário família tem sido concebido, estimulado e criado como uma
espécie de salário adicional, proporcional à prole do beneficiário.
Assim, nos termos do Projeto em estudo, o salário família, instituído em
favor do trabalhador urbano pela Lei n. 0 4.266/63, passa a ser devido, também,
ao trabalhador rural, qualquer que seja o valor e a forma de sua remuneração,
e na proporção do respectivo número de filhos (art. 1.0 ).
Devido pelo empregador rural (art. 1.0 ), esse salário será pago sob a forma
de uma quota p·ercentual, calculada sobre o valor do salário mínimo local, por
filho menor de qualquer condição, até 14 anos de idade, e, sem essa limitação,
em benefício dos filhos inválidos (art. 2. 0 e parágrafo único). Esse percentual é
estabelecido em 5% (cinco por c·ento) sobre o valor do· salário mínimo, devendo
ser pago ao trabalhador rural, regularmente, junto com seu salário mensal não
se incorpoundo a este, nem à remun•eração, para nenhum efeito.
'
Substancialmente, o Projeto em exame guarda conformidade com a Lei
n. 0 4.266/63, que lhe serviu de Inspiração e mod·elo, não apresentando, no particular, nenhum inconveniente que lhe obste a aprovação, seja quanto à juridlcidade, seja quanto à constitucionalidade.
Sob o primeiro aspecto, apenas uma observação de relevo nos parece digna
de registro: o proj etc cria o encargo às expensas do empregador rural constituindo-se em benefício à margem do Programa de Assistência ao Trabalhador
Rural, instituído pela Lei Complementar n. 0 11, de 25 de maio de 1971, que não
contemplou o salário família entre os benefícios enumerados no art. 2.o
Do ponto ele vista da sua constitucionalidade, nenhum reparo merece o
P·rojeto, eis que a instituição - na verdade uma extensão - do salário famíl!a
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------238está compreendida, de forma expressa, entre os dlrei~o~ que a Constlt!lição assegura aos trabalhadores, de qualquer categoria ou at1v1dade, visando a melhoria
de sua condição social (art. 165, TI).
Por todas essas razões, opinamos pela aprovação do projeto.
Sala da.s Comissões, 17 de abril de 1974. - Daniel Krieger, Pl'\esidente Mattos Leão, Relator - Heitor Dias - Italívio Coelho - José Augusto - Gustavo
Capanema - Franco Montoro - Accioly Filho.
PARECER N. 0 142, DE 1974
Da Comissão de Legislação Social, ao Projeto de Lei do Senad'o
n.o 141, de 1973.
Relator: Sr. Renato Franco
De autoria do eminente senador Italívio Coelho, visa o projeto em estudo a
estender o direito à percepção do salário família ao trabalhador rural, qualquer
que seja o valor e a forma de sua remuneração e na proporção do respectivo
número de filhos.
Após especificar as condições do pagamento e de determinar a aplicação
ao trabalhador rural do disposto na Lei n. 0 4.266, de 3 de outubro de 1963,
Instituidora do salário família, o projeto esclarec·e, em seu art. 3.0 , que o custeio
do novo encargo será suportado pelo empregador e que caberá ao ~nistério do
Trabalho e Previdência Social, através do FUNRURAL, a fiscalizaçao da aplicabilidade da lei (art. 6. 0 ).
Trata-se, como se vê, de providência de largo alcance social, que benefici!llrá
o homem do campo, mediante reforço de sua economia, pela adjudicação de
parcela própria à sustentação de seu encargo familiar. Em verdade, o projeto,
além do aspecto retrocitado, elimina discriminação prejudicial ao trabalhador
rural, à vista de benefício idêntico, garantido aos assalariados submetidos ao
regime da previdência social de responsabilidade do INPS.
Em face do exposto, no que tange ao aspecto dado ao exame desta Comissão
somos pela aprovação do presente projeto.
'
Sala das Comissões, 8 de maio de 1974. - Franco Montoro, Presidente Renato Franco, Relator - Guido Mondin - Heitor Dias (vencido)
PARECER N. 0 143, DE 1974
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 18, de 1972 (na origem n.o
2.504-C, de 1965), que estende aos vigias o regime de trabalho instituído
no art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei n.0 5. 452, de 1.0 de maio de 1943.
Relator: Sr. Heitor Dias
Com o propósito de estabelecer para os vigias a jornada normal de oito
horas de trabalho, o então Deputado Franco Montara, hoje nosso eminente
Colega no Senado Federal, apresentou à Câmara dos Deputados o presente projeto de lei que, na sua redação inicial, propunha, simplesmente, a revogação da
alínea b do art. 62, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Durante a sua tramitação naquela Casa, o projeto sofreu modificações, entre
as quais a que inclui a irredutibilidade do salário do vigia face à redução pretendida das horas diárias do trabalho.
O Direi to do Trabalho, mais que qualquer outro ramo da ciência jurídica,
tem evolução constante. Exemplo típico dessas mutações é o caso tratado na.
presente proposição. A época em que foi elaborada, era pacifico o entendimento
de que o vigia, mesmo com o regime excepcional de dez horas diárias de trabalho, não fazia jús a qualquer adicional ou acréscimo salarial, seja o referente
ao trabalho noturno propriamente dito, seja o previsto na contagem especial
da hora de 52 minutos e 30 segundos prevista no ~ 1.0 do art. 73 da CLT.

- 239Tal interpretação, sedimentada pela jurisprudência dos Tribunais, sempre foi
duramente criticada pelos comentaristas, em especial aqueles que consideravam
ser auto-aplicável o dispositivo constitucional, repetido na Crurta de 1967, que
estabelece, em caráter de absoluta compulsoriedade, a predominância do salário
noturno sobre o diurno.
Assim, ante a possibilidade de se considerar indevido ao vigia o adicional
de 20% sobre as horas trabalhadas à noite, dando-se uma interpretação quase
literal à pré-citada alínea "b" do art. 6·2, estaríamos, a bem dizer, diante de um
dispositivo inconstitucional que, através dos anos, vem se mantendo incólume.
Admitindo, a contragosto, tal exegese - ou s·eja a da auto-aplicabilidade do
preceito constitucional, M.V. Russomano, em seus Comentários à Consolidação
das Leis do Trabalho, esclarece:
"Não obstante, desde que o próprio Supremo Tribunal Federal considerou
auto-aplicável o dispositivo constitucional, é de se admitir a vitória da
opinião contrária: - A ser assim, o vigia e demais categorias profissionais aludidas no art. 62 terão direito ao acréscimo salarial de 20%,
nos serviços noturnos, embora não tenham direito à redução horária,
pois, quanto a este segundo ponto, não há preceito constitucional que
se possa evocar contra a lei ordinária em vigor." (Vol. I, pág. 193, ed.
1966).
Como foi dito, no entanto, o Direito do Trabalho é evolutivo na sua essência.
A cada dia que passa o progresso, a ciência, a tecnologia e o próprio direito
comparado forçam novos rumos, novas condutas, novas noções que vão tornando,
rapidamente, superados os conceitos ontem mesmo cristalizados. Talvez, por isso,
o comentário do eminente jurista já tenha perdido a sua razão de ser, não tendo
se realizado seus presságios. A tese por ele combatida - que já era então vitoriosa - continuou vencedora, haja vista a recente jurisprudência do Tribunal
Superior do Trabalho, que assim está exposta no Acórdão do Recurso de Revista
n. 0 2.029/70, publicado no Vol. 35, pág. 532, da LTAR:
"Embora de 10 horas o horário normal do vigia, não está o empregador
desobrigado de pagar-lhe as duas horas trabalhadas além da jornada
normal de 8 horas. Inteligência do art. 62, letra "b'', da Consolidação
das Leis do Trabalho."
Voltando, pois, ao pro·jeto em exame, haveríamos de encontrar na sua fundamentação o desejo do autor de eliminar, definitivamente, a discriminação
feita aos chamados vigias noturnos. Se as duas horas excedentes já são hoje
pacificamente aceitas como extraordinárias, não mais subsistem razões para a
manutenção da alínea "b" do artigo 62 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Por outr·o lado, o vigia, face às condiçõe.s peculiarissimas do seu servico,
tendo de trabalhar, rotineiramente, em turnos de 10 ou mais horas - e essa
condição pode decorrer até do próprio contrato, ex-vi o art. 59 da CLT - deve
ter o direito a ..udas as vantagens asseguradas aos demais trabalhadores quando
executam serviço noturno, quais S·ejam, a contagem da hora na base de 50 minutos e 30 segundos e o adicional de 20%.
Assim, o projeto, ajustando o texto legal à realidad·e e à própria jurisprudência iterativa dos Tribunais, é de todo pertinente e oportuno. Entendemos,
no entanto, que a redação inicial atende melhor aos princípios da técnica legislativa, não só por emendar a Consolidação, evitando a edição de mais uma lei
esparsa disciplinando matéria específica daquele texto, como também, por não
conter a redundância quanto à redução salarial. De fato, se a medida proposta
não pode resultar em prejuízo dos salários estipulados, é mais que evidente que
estes "não podem ser reduzidos".
Nessas condições, ao nos manifestarmos pela aprovação do projeto, somos
de parecer que seja restabelecida aquela redação, acrescida, tão-somente, de um
dispositivo que, apesar de representar o princípio já consagrado da irredutibllldade dos salários, servirá como norma interpretativa dos preceitos da Consolidação das Leis do Trabalho que vedam aquela redução, nos termos do seguinte
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- 240 Substitutivo
Suprime a alínea "b" do art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-lei n.0 5. 452, de 1.0 de maio de 1943, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É suprimida a alínea b do art. 62 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943.
Art. 2.0 - A aplicação desta lei aos contratos de trabalho em vigor na. data
da sua publicação deve ser feita sem redução dos salários neles estipulados.
Art. 3.0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Sala das Comissõ·es, 4 de abril de 1974. - Franco Montoro, Pr·esidente Heitor Dias, Relator - Domício Gondim - Renato Franco - Accioly Filho.
PARECER
n.o 144, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n. 0 18.
Relator: Sr. José Augusto
Na forma regimental, em decorrência de Substitutivo aprovado pela douta
Comissã·o de Legislação Social, cabe a esta Comissão apreciar o presente projeto,
originário da Câmara dos Deputados, que estende aos vigias o regime de trabalho
comum a todos empregados.
Sob o ponto de vista constitucional e jurídico, o Substitutivo, restabelecendo,
em parte, a redação inicial, não se ressente de qualquer vício que possa ob\iar
a sua tramitação normal.
De fato. Ao emendar a Consolidação das Leis do Trabalho, pela supressão
da letra b do art. 62, a proposição afeiçoou-se à melhor técnica legislativa, evitando, destarte, a edição de mais uma lei, de caráter eminentemente trabalhista, vigind.o paral-elamente com o texto consolidado.
Por outro lado, a equiparação dos chamados "vigias noturnos" aos demais
crabalhadores, assegurando-lhes iguais direitos, era medida que se impunha,
pois, como bem acentua o eminente Senador Heitor Dias, em seu parecer, as
restrições derivadas da interpre :ação do mencionado dispositivo, já vinllam,
há muito, sendo abolidas pela iterativa jurisprudência dos Tribunais.
Assim, repetimos, quanto ao aspecto da sua constitucionalidade, a matéria
é perfeitamente viável, eis que se insere entre aquelas cuja iniciativa compete
ao Congresso Nacional.
Ante essas razões, nosso parecer é pela aprovação do projeto nos termos
do Substitutivo da Comissão de Legislação Social.
Sala das Comissões. 8 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente - José
Augusto, Relator - Helvídio Nunes - Accioly Filho - José Lindoso - Nelson
·carneiro - Gustavo Capanema - Heitor Dias - Italivio Coelho - Osires Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n. 0 111, de 1974 (n, 0 134/74, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha
do nome do Senhor Paulo Padil11a Vida!, Ministro de Primeira Classe,

-241da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à Organização dos Estados Americanos.
A matéria. constante da Ordem do Dia., nos termos da alínea. "h" do a.rt. 405
do Regimento Interno, deve ser apreciada em Sessão secreta.
Solicito aos Srs. Funcionários as necessárias providências a fim de que
seja respeitado o dispositivo regimental.
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(A Sessão transforma-se em Secreta às 18 horas e 45 minutos e
volta a ser pública às 18 horas e 50 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Está esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para
uma Sessão a realizar-se hoje, à·3 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados,
c destinada à apreciação do Projeto de Decreto Legislati;·o n.o 29, d.e 1974 - CN.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a
de amanhã, dia 10, a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parecer n. 0 130, de 1974) do Projeto de Resolução n. 0 15, c!.e
1974, que autoriza o Governo do Estado do Amazonas a realizar operação financeira externa no valor de US$ 5,000,000.0(} (cinco milhões de dólares norte-americanos), para atender, compromissos com construção de rodovias.

-2Discussão, 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 autónomo de veículos automotores, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n. 0• 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.
Está encerrada a Sessão.

••
-

.,...

'11

l!ó

i

"t
k

(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 50 minutos.)
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62.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 10 de maio de 1974
PRESID:tNCIA DO SR. PAULO TORRES

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. SenadOres:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Cattete Pinheiro - Renato
Franco - Fausto Castelo-Branco - Helvídio Nunes - Dinarte Mariz Ruy Carneiro - Arnon de Mello - Le•andro Maciel - Lourival Baptista
- Antônio Fernandes - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico
Rezende - Paulo Torres - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Daniel Krieger - Guida Mondín.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 20 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
·
O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
- N,0 171174 (n.o 221/74, na origem), de 9 de maio de 1974, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n. 0 30/74 (n. 0 1. 792-B/74, na Casa de origem), que fixa
os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente d.a Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e dá ou t.ras providências. (Projeto que se transformou na Lei
n. 0 6.039, de 9 de maio de 1974).
- N.0 172174 (n. 0 222/74, na origem), de 9 de maio de 1974, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n.O 29/74 (n. 0 1.793-B/74, na casa de origem), que fixa
os valores de Yenclmentos dos Grupos-Atividades de Apolo 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 de Justiça do Distrito Federal, e dá
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n. 0 6. 040, de 9 de
maio de 1974).
- N. 0 175174 (n. 0 228/74, na origem), de 9 de maio de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 13174 (n. 0 1. 782/74, na Casa de origem), que reajusta os vencimentos dos servidores da Câmara dos Deputados e dá outras
provldêncl18.S. <Projeto que se transformou na Lei n.o 6. 041, de 9 de de maio
de 1974).
DE AGRADECIMENTO DE REMESSA DE AUTóGRAFOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS:

- N. 0 173174 (n.O 226/74, na origem), de 9 de maio de 1974, referente aos Decretos Legislativos n. 0 • 32, 33, 34 e 35 do corrente ano.

'

-243DE AGRADECIMENTO DE COMUNICAÇlí.O REFERENTE A ESCOLHA DE NOME
INDICADO PARA CARGO CUJO PROVIMENTO DEPENDE DE PRÉVIA
AUTORIZAÇlí.O DO SENADO FEDERAL:

- N.0 174174 (n. 0 227/74, na origem), de 9 de maio de 1974, referente à escolha
dos Senhores Alberto Raposo Lopes e Raul Henrique Castro e Silva de Vincenzl,
para exercerem as funções de Embaixadores do Brasil junto à República da
Finlândia e junto ao Grão-Ducado do Luxemburgo, respectivamente.

..

,,
I

lo--

.

..
!
I
L

PARECERES
PARECER
N.o 145, de 1974
Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n. 0 4, de 1974 (n.0 139-B, de 1974, na CD), que "aprova o texto
do Convênio Constitutivo da Organização Latino-Americana de Energia
-OLADE - firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e os Governos de mais de 21 países da América Latina e do Caribe,
em Lima, a 2 de novembro de 1973".
Relator: Sr. Fernando Corrêa
Pela Mensag'em n.o 68, de 1974, o Senhor Presidente da República encaminhou à apreciação do Congresso Nacional o texto do Convênio Constitutivo da
"Organização Latino-Americana de Energia - OLADE" - de que trata o uresente Projeto de Decreto Legislativo, convênio este firmado, em Uma, entre o
Brasil e os Governos de mais de 21 paíSes da América Latina e do Caribe, ao
término da III Reunião Consultiva Latino-Americana de Ministros de Energ!a e
Petróleo.
O Brasil fêz-se representar por membros do Itamarati, PETROBRAS e
ELETROBRAS, tendo sido o Convênio aprovado sob o princípio do consenso
geral.
A Organização Latino-Americana de Energia origina-se remotamente da decisão tomada na Primeira Reunião Consultiva Informal Latino-Americana de
Ministros d.e Energia e Petróleo, realizada em Caracas, de 21 a 24 de agosto
de 1972.
Na Segunda Reunião Consultiva de Quito, realizada em abril do ano passado,
os Ministros acordaram em recomendar aos Governos da Região Latino-Americana a instituição de uma Organização de Energia.
Finalmente, a iniciativa da criação deste organismo se efetivou · atravrés do
Convênio celebrado em Uma, a 2 de novembro de 1973, cujo texto é o objeto
do presente projeto.
Fundamentam a instituição da OLADE, de um lado, o direito dos países
latino-americanos de "defenderem, salvaguardarem e utlli2larem", da maneira
que mais consulte aos seus interesses, e de acordo com as normas internacionais,
"os recursos naturais presentes em seus territórios, sejam estes energéticos, minerais ou agrícolas, "e, de outro lado, a conveniência da utilização dos recursos
naturais e energéticos, como fator a mais de integração regional e a necessidade de escolher mecanismos adequados para que as nações latinas americ·anas
possam fazer frente aos desajustes provocados em suas economias pelos países
industrializados de economia de mercado.
Perceberam, assim, os países signatários do presente Com·ênio a imperiosa
necessidade de coordenarem uma ação solidária no setor de energia e que o
instrumento mais adequado para colimar este objetivo era crl!ar um organismo
monolítico, capaz de defender e preservar seus recursos naturais e "de atender
conjuntamente aos diversos problemas relativos ao seu eficiente e racional aproveitamento, a fim de assegurar o desenvolvimento económico e social independente".
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Institui-se, então, um órgão regional de coordenação, de ass·essoramento e,
sobretudo, de cJJoperação, com o objetivo primacial de integrar, proteger, aproveitar, conservar racionalmente, comercializar e defender os recursos energéticos
da vasta região latino-americana.
o Capítulo II do Convênio d.iscrimina os objetivos e funções da OLADE,
tendo sempre em mira uma: efetiva e racional politica destinada à proposição,
exploração, industrialização e comercialimção dos recursos energéticos dos Estados
Membros.
Trata o Capítulo !I da integração na OLADE, dos Estados que subscreveram
como seus Membros o presente Convênio, podendo nela ser admitido "qualquer
outro Estado que assim o solicite, sempre que cumpra com os requisitos de ser
soberano e independente, estar dentro da áre•a geográfica da América Latina e
h~ ver depositado, conforme os procedimentos internos de seu paíS, o correspondente instrumenoo de adesão".
O Capítulo IV dispõe sobre a Estrutura Orgânica da OLADE, que será integrada dos seguintes órgãos: a) a Reunião dos Ministros; b) a Junta de Peritos;
c) a Secretaria Permanente; e d) os órgãos que estabelecer a Reunião de Ministros.
O Capítulo V disciplina a constituição do património da Organização e seus
recursos financeiros, dispondo o Capítulo VI sobre as imunidades e privilégios
de que goza a Organização como personalidade Jurídica.
No Capítulo referente às Disposições Gerais, está estabelecido que "a Organização se funda sobre o princípio da igualdade soberana de todos os Estados
MembMs ... " e que "a OLADE utilizará a cooperaçãJJ dos organismos, existentes
ou por serem criados, dentro da área latino-americana, especializados em alguma forma de energia".
As linhas mestras do Convênio elaborado em Lima e o espírito que o anim>Ou
através da instituição da OLADE e~'idenciam que as Nações Latino-americanas
decidiram da maneira mais conveniente e acertada ad.otar as medidas destinadas
a solucionar os importantes problemas relacionados com a energia, na fase mais
crítica de sua História.
É, de fato, através de uma c·onjugação de esforços tendentes a propiciar
um desenvolvimento indep·endente dos recursos e da capacidade energética das
Nações Latino-americanas que se deve esperar mais racional utilização e mais
efetiva defesa desses recursos, quer promovendo e coordenando a realização de
nt::gociações diretas entre os Estados Membros, quer estimulando entre esses
mesmos Estados a execução de projetas energéticos de interesse comum.
A Economia Industrial, nascida com a Revolução Industrial, com suas enormes implicações nas transformações das sociedades e das condições de vida das
diversas regiões do Mundo, repousa, como numa viga mestra sobre a utilização
'
maciça da energia sob suas diversas formas.
Cabe aqui ressaltar que somente uma parte dos produtos energéticos é consumida no próprio local de sua produção. Unicamente o carvão e a energia
hidrelétrica alimentam indústrias regionais num mio máximo de 1.000 km em
torno dos centros de mobilização d.e energia, sendo, porém, este ralo, de fato,
de bastante mais curso: algumas centenas de quilómetros. ASsim é que, os
nove décimos da produção petrolífera são consumidos em distâncias superiores
a 1. 000 km do local de _sua extração. Do ponto de vista quantitativo, isto significa que, numa produçao mundial de energia de três e melo bilhões de equivalentes-toneladas de hulha, mais da metade é consumida regioll!almente (carvão, linhita, energia elétr!ca, parte de gases naturais), enquanto um terço,
essencialment.e representado pelos produtos petrolíferos constitui o objeto de
transporte a longas distâncias.
'
No tocante ao petróleo, cuja crise repercute no Mundo inteiro, é de se
ressaltar que a sua produção sofre ultimamente um crescimento dos mais rápidos
e constantes. Este crescimento. segundo o economista Pierre George, é tanto

-245mal.s surpreendente quanto se sabe que as reservas atualmente conhecidas só
garantem a possibllidade de sua exploração (dentro da procura, traçada
no decorrer dos 10 últimos anos), dentro dos próximos 15 a 20 anos. O quociente
de consumo teórico individual de petróleo é bastante variável, de acordo com as
form·as de -economia, mesmo sem se sair do grupo dos países altamente industrializados. Isto quer dizer que o lugar ocupado pelo petróleo no balanço energético
das diferentes economias industriais é sobremodo variável.
Hoje, no entanto, sabemos que o consumo de combustíveis minerais tende
a ser substituído pelos novos processos de mobilização de energia, baseados na
utilização das forças naturais ou em potencial. Sob a forma de energia elétrica
sendo introduzidas no consumo industrial novas formas de energia natural,
mobilizadas pelas técnicas modernas. O consumo mundial de corrente elétrlca
cresce vertiginosa;mente nos me.51!Ilos moldes geogrãiftcos que o de todas as formas de energia industrial.
Mas a produção de energia hidrelétrica representa apenas, aproximadamente,
um quarto da produção total de energia. Apesar da amplitude dos trabalhos
recentemente realizados, não melhorou ela sua colocação, em relação à da elétrica
resultante da transformação da energia térmica produzida pela combustão do
carvão e da llnhita, em alguns casos, e de produtos petrolíferos (óleo combustível) e de gás natural, em outros. Atualmente, a produção de corrente elétrica
:!e origem hidráulica, isto é, suplementar, é da ordem de 30% <trinta por cento)
da energia consumida no Mundo.
No particular o Brasil se encontra numa situação das mais privilegiadas, em
virtude de seu extraordinário potencial hidráulico.
A realidade econômica, pois, tem revelado que os países demasiado afastados
das reservas de energia hidrálica devem recorrer, em suas necessidades de
consumo de eletricidade, à transformação da energia produzida pelos combustíveis minerais; e, r-eciprocamente, as reservas em potencial por demais afastadas
das zonas consumidoras permanecem inexploradas durante um período variavelmente longo, até que sejam criados sistemas regionais de utllização.
Esta realidade, e a necessidade que têm os países subdesenvolvidos e em fase
de desenvolvimento de acelerar o ritmo de sua produção de ene1.1gia:, justificam,
por si só, todas as medidas em boa hora tomadas pelos estados Membros da
presente Convenção.
Por estas razões, a Comissão de Relações Exteriores é de parecer que o
projeto em exame deve ser aprovado.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1974. - Wilson Gonçalves, Vice.-Presidente,
no exercício da Presidência - Fernando Corrêa, Relator - Carlos Lindenberg
- José Sarney - Dinarte Mariz - João Calmon - Guido Mondin - Virgílio
Távora.
PARECER N.0 146, de 1974
Da Comissão de Minas e Energia, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0 4, de 1974.
Relator: Sr. Jarbas Passarinho
o Projeto de Decreto Legislativo que ora se aprecia, por força regimental,
nesta Comissão, aprova o Convênio firmado pelo Governo Brasileiro e os Governos
de mais vinte e um Países da América Latina e do Caribe, a 2 de novembro de
1973. e posteriormente submetido ao referendo do Congresso Nacional, pelo
Ex.mo sr. Presidente da República, ex vi do disposto no art. 44, item I, da Consti tu\')ão Federal.
A Exposição de Motivos, que instruiu a Mensagem presidencial, é absolutamente elucidativa. O Convênio é decorrência de uma tomada de consciência
dos países latino-americanos e os do Caribe, visando à defesa de seus recursos
naturais e ao direito soberano de ut!ll!Za-los conformemente ao que, livremente
a cada nação, lhe parecer mais apropriado aos Interesses nacionais.
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-246A posição bTasl!elra, como se sabe, é Inteiramente consagradora de tal princípio. Basta remontar à legislação criadora da PETROBRAS e ao Código de
Aguas. Este completa o direito aplicável à espécie e constante do nosso Estatuto
Civil <arts. 563 usquc 568), regulamentando os direitos das águas comuns, entendidas como "as correntes não navegáveis ou flutuáveis e de que essas não se
façam" cart. 7.0 do Código de Aguas- Dec. n.0 24.643, de 10 de julho de 1934).
o legislador bras!lelro há multo se preocupa com as questões de grande relevância,
tal como a que os tratadistas franceses chamam de droits de riveraineté e de
que o nosso Código de Agua se ocupa (art. 711 usque 79). Na série d.e consideranda,
encontra-se a posição tantas vezes externada pelo nosso País. Por exemplo:
-"Considerando que os povos latino-americanos têm o pleno e !n:discutlvel direito a defender, salvaguardar e utlllzar, de maneira que cada
qual estime mais conveniente aos interesses de seu povo, dentro das
normas internacionais, os recursos naturais presentes no seu território,
sejam estes energéticos, minerais ou agrícolas, assim como os recursos
pesqueiros e outros que se encontram dentro da jurisdição maritlma e
de outras águas de tais países, para a defesa individual ou coletiva contra
todo gênero de pressões exercidas sobre qualquer deles, na justa luta
que travam por exercer plenamente seus direitos soberanos."
Assim, o resguardo dos mais nobres e superiores interesses nacionais, o
Brasll já o assegurou tradicionalmente. o que se nos afigura, ainda, muito expressivo, é que a organização sob exame COLADEl cogita igualmente de, atra-vés de
uma política de bloco, estabelecer bases pragmáticas para uma defesa coletiva,
o que caracteriza. pela primeira vez, posição de solidariedade dos povos menos
desenvolvidos deste hemisfério.
Ressalte-se a importância da Secretaria Permanente, órgão executivo da
DLADE, dentre cujas atribuições <ou funções, como expressa no Convênio) parecem-nos da mais alta relevância as referidas nas alíneas h e i do art. 20, a saber:
11) Promover estudos sobre a incidência dos recursos energéticos,
particularmente os hidrocarbonetos, no desenvolvimento econômico e
social dos Estados-cMembros, e demais estudos vinculados aos objetivos da
Organização;
i) Manter um inventário de recursos, necessicliades, normas e programas energéticos dos Estados-Membros.
Desde que a suspeição natural entre nações seja ultrapassada, os dois incisos
citados serão o início d.e uma: política louvável, de natureza regional.
Isto posto, somos pela aprovação do texto do Convênio Constitutivo da
OLADE, na forma do presente Projeto de Decreto Legislativo.
'Sala das Comissões, 9 de maio de 1974. - Arnon de Mello, Presidente .Tarbas Passarinho, Relator - Lea.ndro Madel - Lenoir Vargas - Nelson Carneiro - Luiz Cavalcanti.
PARECER N.0 147, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução
n. 0 23, de 1973, apresentado por esta Comissão, que suspende a execução
do Decreto-lei n.0 1.030, de 21 de outubro .de 1969, julgado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida
aos 2 de dezembro de 1970.
Relator: Sr..Tosé Lindoso
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o Parecer n.o 122/71, suspendendo ·9. ex<:cu~ão do Decreto-lei n. 0 1.030. de 21 de out.ubro de 19u:9. ju1gado
inconstitucio11al por decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida aos 2 de
dezembro de 1970.
Pelo R.e>qucrimento n. 0 107/71, nos t.ennos do art. 31.1, alínea e, d·o Regimento
Interno. foi requerido e aprovado o adiamcnt.o do Projeto de Resolução n. 0 23.
qn~ inter-r:wa conclus:vament.e o Parecer.
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Mais tarde, [le~o Requerimento n.0 137, de 1971, fOI requerido novo adiamento,
a fim de que esta Comissão de Constituição e Justiça reexaminasse a matéria, o
que foi aprovado.
Nos limites das atribuições constitucionais. reestudamos o Parecer e ratificamos os termos e conclusão, transcrevendo-o: ·
"O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal remete ao nosso
conhecimento, para os fins do art. 42 VII da Constituição, cópia de
acórdão e de notas taquigrâficas proferidas' pelo Supremo Tribunal ao
apreciar a Ação iRescisória n.o 863, do Distrito Federal, no qual foi
declarada a inconstitucionalidade do Decreto-lei n.0 1.030, de 21 de
outubro de 1969.
Deflui do exame do processado que a Egrégia Corte respaldou sua
decisão no fato de haver o mencionado diploma legal infringido o preceituado no § 3.0 do ·art. 153 da constituição Federal.
Verifica-se, também, que, na votação da matéria, foi observada a
exigência do art. 116 da Constituição Federal, tendo o citado aresto
transitado em julgado.
Ante o ·exposto, a Comissão, em atendimento aos citados dispositivos
constitucionais e ao art. HJO, II, do nosso EStatuto Interno, propõe ao
Senado o seguinte:
.

"
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PROJETO DE RESOLUÇAO N.o 23, DE 1971
Suspende a execução do Decreto-Lei n. 0 1.030, de 21 de outubro de
1969, julgado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal, proferida aos 2 de dezembro de 1970.
Art. 1.0 - 1!: suspensa a execução do Decreto-lei n.o 1.030, de 21 de
outubro de 1969, declarado inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, prolatada aos 2 de dezembro de 1970.
Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
.Sala das Comissões, 8 de maio de 1974. - Daniel Krüger, Presidente
- José Lindoso, ·Relator - Nelson Carneiro - José Augusto - Gustavo
Capanema. - Heitor Dias - Italívio Coelho - Osires Teixeira - Mattos
Leão - Helvidio Nunes - Accioly Filho."
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - o Expediente lido vai à publicação.
(Pausa.)
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
1!: lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SEN·ADO N.o 44, de 1974
Altera a !Legislação •da !Previdência Social, e ldá •outras !Providências.

o

Congresso Nacional decreta.
Art. 1.0 - O art. 69 da Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de 1960, com a redação
introduzida pela Lei n. 0 5 .890, de 8 de junho de 1973, passa a vigorar com a
>eguinte redação:
"Art. 69 - O custeio da Previdência Social será atendido pelas contribuições:
I - dos segurados, em geral, na base de 8% (oito por cento) do respectivo
salário de contribuição, nele integradas todas as importâncias recebidas
a qualquer titulo;
II - dos segurados de que trata o § 2.o do a:rt. 22, em percentagem do
respectivo vencimento igual à que vigorar para o Instituto de Previdência
e Assistência dos Servidores do Estado, com o acréscimo de 1% (um por
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--·--248cento) para o custeio dos demais benefícios a que fazem jus e de 2%
(dois por cento) para a assistência patronal;
ni _ das empresas, em quantia igual à que for devida pelos segurados
a seu setw!ço inclusive os de que trata o item m do art. 5. 0 , obedecida
quanto aos autónomos a regra a eles pertinente;
IV _ da União em quantia destinada a custear o pagamento de pessoal
e as despesas da Administração Geral da Previdência Social, bem como
a cobrir as insuficiências financeiras verificadas.
§ 1.o - Equipara-se à empresa, para fins de previdência social, o trabalho autónomo que remunerar serviços a ele prestados por outro trababalhador autônomo, bem como a cooperativa de trabalho e a sociedade
civil, de direito ou de fato, prestadora de sel1V!ços."
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
A mod!i!!cação que ora propomos enyol'v·e a r.evoga:ção dos !tens V, VI, VN,
VITI e os §§ 1.o, 2.o, 3.0 e 4. 0 , diQ art. 69, tia Lei Orgânica da Previdência Social,
com a nova redação introduzida pela Lei n.O 5.890, de 8 de junho de 1973.
Esses dispositivos legais tratam da participação dos aposentados, dos pensionistas e dos afastados da ativ!dade laboral por motivo de doença, no custeio do
sistema g'eral da Previdência Social, bem como da contribuição dos segurados
autónomos.
Desde a vigência da referida Lei n. 5.890, de 1973, jamais chegamos a nos
conformar com a nova sistemática então estabelecida, que impõe contribuições
aos segurados lnativos (aposentados de toda espécie, pensionistas e doentes),
>obre os benefícios concedidos. cujos valores, como sabemos, não guardam
comonânc!a com as contribuições vertidas. Quer d!21er: o se·gurado contribui
compulsoriamente sobre determinado salário; ao requerer o beneficio, seu valor
de conc.essão com esse salário não guarda a devida correspondência em ra!Zão
dos critérios est!libelec!dos e ainda se lhe desconta contribuição sobre esse mesmo
beneficio já mitigado. É como diz o ditado: "em cima da queda, coice".
Esse critério representa, portanto, um verdadeiro "bis ln idem" contra o
segurado a nosso ver, insuportável e injusto, que deve ser revogado, pois o
sistema deve buscar recursos, segundo cremos, em todos os lugares possíveis,
menos nos já reconhecidamente minguados benefícios.
O Governo que, por ocasião da: votação da lei "subexa;mem", r.econheceu a
situação de miserabil!dade dos aposentados e pensionistas, não pode, por um
equivoco que precisa ser corrigido, permitir esses descontos que recaem, inclusive,
sobre aqueles segurados que já est3.1V'am aposentados à época da vigência. da lei,
pois teriam direito adquirido, relativamente oo "quantum" que já percebiam.
Se esse argumento é válido para os aposentados, que dizer dos que se encontram
em gozo de auxil!o-doença?
A norma legal, pois, além de reduzir os valores dos benefícios, num momento
em que é de todo aconselhável a busca: de melhorias, atenta., também, contra
a garantia constitucional dos direitos adquiridos.
Nosso ponto de vista é de que o louvável propósito governamental de salvar
o Instituto Nacional de Previdência Social da critica situação financeira em que
se encontra. não deve sobrepor-se aos interesses e direitos de indefesos segurados
e dependentes, em especial viúvas e ór:fãos.
Quanto aos autónomos. sendo a contribuição dos demais segurados de 16%
(dezesse!s por cento). dos quais os 8% (oito por cento) restantes são pagos pelo
~mpregador, cremos que a contribuição relativa ao segurado autónomo, face à
redação do item v, cuja revogação ora propomos, passou a ser a mais elevada
de todas e a mais onerosa para o próprio segurado.
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-249Assim é que, além de atribuir ao segurado autônomo o ônus de uma contribuição em percentual duas vezes superior àquela devida pelos demais segurados,
de modo a igualar sua contribuição àquela que é devida, ao mesmo tempo pelo
segurado e pela empresa, criou, ainda, o dispositivo legal uma contribuição suplementar devida pelas empresas que remuneram segurados autônomos, sobre
quantias a eles pagas, no que excederem o "quantum" de seu salário de contribuição.
Mais justo e racional será a manutenção da situação anteriormente existente,
em que os segurados autônomos contribuíam com 8% (oito por cento) sobre seu
salário de contribuição, como os demais segurados, e as e·:nJUJresa:s que l:hes remuneravam recolhiam também sua contribuição na conformidade do disposto no
Decreto-lei n. 0 9•59, de 13 de outubro de 1·96.9. Essa sistemática estaria assegurada
pelo caput do atual artigo 69, objoeto das emodific·ações ora propostas.
Sala das Sessões, 10 de maio de 1974. -Nelson Carneiro.
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LEGISLAÇJf.O CITADA

LEI N.o 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960

r

MODIFICADA PELA LEI N. 5.890, DE 25 DE JUNHO DE 1973
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"Art. 69- O custeio da Previdência Social será atendido pelas contribuições:
I - dos segurados, em geral, na ba~e de 8% (oito por cento) do respecti'IO
salário-de-contribuição, nele integradas todas as importâncias recebidas a qualquer titulo;
n - dos se·gurados de que tra1Ja o § 2. 0 do art. 22, em !Percentagem do
respectivo vencimento igual à que vigorar para o Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores do Estado, com o acréscimo de 1% (um por cento)
para o custeio dos demais benefícios a que fazem jus, e de 2% (dois por centol
para a assistência patronal;
III - das empresas, em quantia igual à que for devida pelos segurados a
seu serviço, inclusive os de que trata: o item LII do art. 5.0 , obedecida quanto aos
allltônomos a regra a eles pertinente;
IV - da União, em quantia destinada a custear o pagamento de pessoal
e as despesas de administração geral da previdência social, bem como a cobrir
as insuficiências financeiras verificadas;
V - dos autônomos, dos segurados facultativos e dos que se encontram na
situação do art. 9. 0 , na base de 16% (dezes~eis por cento) do respectivo saláriode-contribuição, observadas quanto a este as· normas do item I deste artigo;
v:I - dos aposentados, na base de 5% (cinco por cento) do valor dos respectivos benefícios;
VII - dos que estão em gozo de auxílio-doença, na base de 2% (dois por
cento) dos respectivos benefícios;
VIII - dos pensionistas, na base de 2% (dois por cento) dos respectivos
benefícios.
§ 1.0 - A empresa que se utilizar de serviços de trabalhador autônomo fica
obrigada a reembCJ.lsá-lo, por ocasião do respectivo pagamento, no valor correspondente a 8% (oito por cento) da retribuição a ele devida até o limite do
seu salário-de-contribuição, de acordo com as normas previstas no item I deste
artigo.
§ 2. 0 - Caso a remuneração paga seja superior ao valor do salário-de-contribuição, fica a empresa obrigada a recolher ao Instituto Nacional de Previdência Social a contribuição de 8% (oito por cento) sobre a diferença entre
aqueles dois valores.
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-------·--------250§ 3. 0 - Na hipótese de prestação de serviços de trabalhador autônomo a
uma só empresa mais de uma vez, durante o mesmo mês, correspondendo
assim a várias faturas ou recibos, deverá a empresa entregar ao segurado apenas o valor correspondente a 8% (oito por cento) do seu salário-de-coilltribuição, uma só vez. A contribuição de 8% (oito por cento) correspondente ao excesso será recolhida Integralmente ao Instituto Nacional de Previdência Social
pela empresa.
§ 4. 0 - Sobre o valor da remuneração de que tratam os parágrafos anteriores não será devida nenhuma outra das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional de Previdência Social.
§ 5. 0 - Equipara-se a empre·sa, para fins de previdência social, o ltrabalhatlor autônomo que remunerar serviços a ele prestados por outro traba'ihador a:utônomo, bem como a cooperativa de trabalho e a sociedade ch:11, de direito ou
de fato, prestadora de serviços."

LEI N.0 3. 807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
(Lei da Previdência Social)
••••••
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TiTULO IV

Do Custeio
CAPíTULO I
Das Fontes de Receita
Art. 69 - O custeio da previdência social será atendido pelas contribuições:
a) dos segul'ados, em geral. em .percentagem de 6% (s.eis por cento) a 8%
(oito por ceru:o) sobre o seu salário de contribuição, não podendo incidir sob~e
importância cinco vezes superior oo salário mínimo mensal de maior valor Vlgente no Pais.
b) dos segurados de que trata o § 1.o do art. 22, em percentagem igual
à que vigorar no Instituto de Previdência e Assistência dos Servidore:s do Estado, sobre o vencimento remun;;rado ou salário, acrescida da que for fixada
no "Plano de Custeio da Previdência Social";
c) das ellllpresas, em quantia igual a que for devida iPelos segu1.1ados a seu
serviço, indusive os de que trata o inciso III do art. s.o;
dl da União, em quantia igual ao to:al das contribuições de que trata a
alinea a, destinada a custear o pagamento do pessoal e as despesas de admin5.stração gera.! das instituições de previdência social, bem como a cobrir as insuficiências financeiras e os "deficits" técnicos verificados nas mesmas instituições;
c) dos trabalhadores autônomos, em percenta:gem igual à estabelecida na
conformidade da alínea a.
§ 1.0 - O limite estabelecido na alínea a deste artigo, in fine, será elevado
até dez vezes o salário mínimo de maior valor vigente no Paí.s, para os segurados que contribuam sobre importância superior àquele limite em virtude de
disposição legal.
§ 2.0 - Integram o salário de c::mtribuição todas as importâncias recebidas,
a qualquer título, pelo segurado, em pagamento dos serviços prestados .
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rAs Comissões de Constituição e Justiça, Legislação Social e de Finanças.)
O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - O projeto lido será publicado e remetido às Comissões competentes.
Esta Presidência convoca sessão do Congresso Nacional, a rea 'izar-se no
próJdmo d\:1. 13, segunda-feira, às 19 horas, destinada à discus.são e votação do

-251Projeto de Decreto Legislattvo n. 0 29/74-0N. que aprava o texto do Decreto-lei
n.0 1.316, de 1974.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. s.enador Arnon de Mello.
O SR. ARNON DE MELLO - Sr. Presidente, quando, há cerca de vinte anos,
tive a suprema glória de ser eleito, por um qüinqüênio, para governar Alagoas,
animei-me a pavimentar 134 quilómetros da estrada que liga Maceió a Palmeira dos índios, port!t da região se·rtaneja no meu Estado.
O nobre Senador Luiz Cavalcante, aqui presente, era Dire:or, então, do
nosso Departamento de Estradas de Rodagem e superintendeu a execução da
obra.
Impeliu-me a tão grande empreendimento, ainda quando o Brasil não produzia asfalto, que importávamos da Alemanha e Venezuela, o fato de Maceié,
durante o período invernow, ficar ilhada com as vias de comunicação, de
revestimento inferior, deterioradas pelas chuva.::. Entre Maceió e Palmeira dos
índios havia ad·emais três áreas pantanosas, as baixadas de satuba, de Porangaba e de Campina, que com as águas se •tornavam intransponíveis. Tudo
isso perturbava e encarecia o transporte, para a Capital dos gêneros de primeira necessidade, produzidos nas regiões da Mata, do A~este e do Sertão o que lhes elevava excepcionalmente os preços e os tornava quase inacessíveis
às camadas mai.s pobres da população.
Dificuldades

As dificuldades se afiguravam, entretanto, imbatíveis, a começar pela escassez de recursos financeiros, pois recebi o Estado com um orçamento anual de
80 mil cruzeiros, dos quais 76 mil destinados ao pagamento do funcionaliSmo
público.
O plano era de fato excepcionalmente arrojado, .temerário, mas Alagoas,
que tanto tempo perdera em lutas políticas estéreis, carecia e merecia esse
esforço de desenvolvimento. Tristeza profunda é para o homem público que
ascende ao Governo verificar o infinito das necessidades e o infinitesimal das
poss~bil!dades com que conta para satisf!tZê-las, porém o entusiasmo e a fé,
inspirados no .sentimento de missão, dão-lhe forças para persistir, e transpõem
molli~anhas.

Ajuda Federal

Srs. Senadores:
M!litava eu na UDN e fora eleito Governador do Estado em 1950, numa
alrança do meu Partido com o PDS. Pr-esidente da Repúb:ica o Sr." Getúlio Vargas, eleito também em 1950 pelo PTB, era meu adversário politico, mas de
S. Ex." rece1bi total apoio para execução do meu cr;>lano administrativo. E, no
caso d·o projeta:do empreendimento rodoviário, deu-me a maior a.juda, tanto através de adiamento das quotas do F1undo Rodoviário Nacional, que o Banco do
Brasil, por sua determinação, f.ez ao Estado, quanto através de recomendação
a seus correl!gionários na Câmara dos Deputados, então liderados pelo nosso
eminente colega atual Senador Gustavo Capanema, para que fossem aprovadas
as emendas apre.sentadas ao Orçamento da República pelos Deputados Rui Palmeira e Freitas Cavalcanti, o primeiro eminente Líder político da minha terra,
desaparecido quando ainda integrava esta Casa, e o segundo, hoje ilustre Ministro do Tribunal de contas da União, que há quatorze anos ilumina e dignifica com a .sua inteligência e a sua inteireza moral.
Fez, assim, Alagoas pioneira no setor rodoviário: lá foram executados
todos os ttpos de pavimentação, desde o de concreto, o de base de mecadame
hidráulico, establ'izada, e o de solo-cimento. Colocamo-nos, por outro lado, em
quarto lugar entre os Estados do Brasil em extensão de rede de es.:radas asfaltadas, depois de São Paulo, Estado do Rio e Minas Gerais. Em 1955, possuía
Allagoas 154 quilómetros d'e rodovias pavimentadas na doireção não só dD sertão,
ma:.s do sul e do norte do Estado.
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-25220 Anos Depois
Lamentável é, Sr. Presidente, que, cerca de 20 anos passados, nada se tenha
acrescentado à estrada, hoje BR-316, da qual com tanto sacrifício meu Governo
concluiu e pavimentou 134 quilómetros. Está ela até agora em Palmeira dos
índios, onde a deixamos em 1955.
O Governo do Presidente Médici muito beneficiou Alagoas no setor rodoviário: construiu a ponte rodoferroviária sobre o rio São Francisco, ligando
:Porto Real do Colégio, em Alagoas, a Propriá, em Sergipe, na BR-101; concluiu
a construção e pavimentação da BR-101 no sul do Estado, reconstruiu-a e recapeou-a no trecho norte; es~á executando o projeto de construção e pavimentação da BiR-104, que atra:vessa div·e.rsos municípios da nossa região da Mata
e projeta a BIR-·234 que ligará Paulo Afonso a Garanhuns, em Pernambuco.
Por seu lado, os últimos governantes de Alagoas, Senador Lulz Cavalcante,
Sr. Lamenha Filiho. o Professor Afrânio La.ges construíram e pavimentaram estradtas, li:gando Maceió ao norte do Estado e à bacia leiteira, no rio São Francisco, e alguns municípios à BR-101.
Mas a BR-316 permaneceu parada em Palmeira dos índios, como a deixamos em 19·55. E dtga-se que o trecho de Palmeira ao Carié tem apenas 7.0 quilómetros e carece apenas de pavimentação, porque, há cerca de trin:a anos, foi
construído (!leio DNOS, vale dizer que já está até muito bem compactado.
Apelo
No Governo do Pre.sidente Médici, fizeram os alagoanos caloroso apelo ao
Ministro dos Transportes, Coronel Mário Andreazza, para que incluísse em seu
programa de realizações o asfaltamento do trecho da BR-316 que fica em Alagoas, a qual cresceu de importância, porque encurtará a ligação para Picos,
no Piauí, e para a Transamazônica.
Foi a obra, então, incluída no Plano Nacional de DesenvoLvimento.
Clamor
Srs. Senadores, muito confiantes estavam os alagoa:nos na próxima paJvimentação do trecho da BR-3116, quando correu no Estado a notícia de que a obra não
ma,is seria executada. Verdadeiro cLamor leva:ntou-se por isso no sertão. É terrível, Sr. Presidente, sem dúvida, para o desesperado que tem renascida a sua
esperança vê-.Ja esvair-se quando menos se espera. Logo recebi dos motorista:s de
Palmeira dos índios o seguinte telegrama:
"Os motoristas signatários do pr·esente, todos estabelecidos nesta praça,
considerando a grave situação que atravessa a economia das zonas do
sertão e d·o agreste do nosso Estado, dirigem caloroso a(!lelo a V. Ex",
no sentido de defender junto ao Governo do preclaro Presidente Ernesto
Geisel o prosseguimento da pavimentação do trecho da BR-3·16 até o
Carié, de tão marcante impor~ância para o nosso desenvolvimento regional, e infelizmente, paralisado há mais de 18 anos. Saudações. José
Ferreira da Silva, José Pimentel Leite, Edgar Costa Wanderley, Salustiano Branco Neto, José Dionísio de Araújo, Laudelino de Holanda Cavalcante. Lulz Barros Bezerra, Luiz Pinto Ferreira. Luiz Soares Siqueira,
Edson Pinto dos Santos, Juliano Péricles Soares, Domício Francelina de
Araújo, Antônio Eliziário Rodrigues, Lulz Euzébio da Silva, Paulo Airton
da Silva Costa, Lulz Belarmino da Silva, Deoclécio Brandão, José Lívio
da Silva, Samuel Correia da Silva, Esperldião Souza, Antônio Soares de
Lima, Cremilda Tenório Soares, Manoel Gomes da Silva. Onofre Calixto
Pimentel, Valdomiro Alves de Melo, Wilson Vieira da Silva. Alberto Jos.;
de Almeida, José Ferreira Gomes, José Machado Silva, Daniel Aguiar
Brandão, Alberto F!rmino, Paulo Gomes de Souza, Antônio Vieira Barbosa, José Marques Silva, An:ônio Din.s, Luiz Manoel da Silva, Antônio
Medeiros S!lva, Ademir Ferreira Araújo, João Vieira Araújo, Mário Rita
Menezes, João Ferreira de Castro, Elisvaldo Slqueira de Melo, José correia Pimentel, Antônio Pereira Melo, José TeLxelra dos Santos, Salus-
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tiano Cruz, Severino de Lima, Olavo de Freitas, Manoel Antônio do.>
Santos, Antônio Souto Filho, Bráulio José R. Lima, José de Oliveira,
José Silva Machado, Juracy Holanda Cavalcante, Gervásio Paulo de Sá,
Domingos G. de Oliveira, Manoel Fernandes dos Santos, Manoel G. dos
Santos, Josuel Cruz Silva, José Melo Leite, Lúcio Alves Oliveira, Abdon
Simões de Oliveira, José Jacinto da Silva, Edgar Bonfim Oliveira, Edlvaldo Wanderlei, João de Araújo Dias, Olavo Pereira do Nascimento,
Eraldo Silva."
Calamidade
Este outro telegrama, Srs. Senadores; assinado por duas figuras expressivas
da vida pública e in'electual de Palmeira dos índios, bem exprim-e o alarme
causado em todas as classes sociais pela notícia da não pavimentação da BR-316:
"Correm insistentes rumores de que o trecho da estrada BR-316, ligando
Palmeira dos índios ao Carié, não mais será pavimentado pelo DNER.
Pedimos ao eminente amigo que se informe sobre se de fato ocorre
tamanha calamidade. Se confirmar-se a notícia, verdadeira catástrofe
se a:baterá sobre a economia da região. Palme·ira dos índios representa
o centro da grande região produtora do Estado, a:l'ém de ser cidade
de fronteira e •ter um passado hi.>tórico marcado pela sua participação
em grandes revoluções para consolidar Alagoas e fortalecer a Unidade
Nacional. Saudações. Valdemar de Souza Lima e Luiz B. Torres.''
NoDNER
Atendendo ao pedido dos meus conterrâneos, Sr. Presidente, procurei pessoalmente, no Rio. o Dir·etor-Geral do DNIElR, Coronel Stanley Batista, e dele
ouvi, que a orientação do Governo do Presidente Ernesto Geisel é no sentido de
manter e executar os plano,3 aprovados. Melhores informações me daria, norém,
o Diretor de Obras do DNER, no momento ausente da Guanabara e por sinal
digno alagoano, o Engenheiro Cristiano Soares, que tão logo regressasse se comunicaria comigo. Dois dias depois, recebi eu em Brasília este telegrama do
Dr. Cristiano Soares;
"O Diretor-Geral do DiNiElR incumbiu-me de comunicar a V. Ex."' que a
BR-316, ligando Palmeira dos índios ao Carié, já tem o.s estudos de
viabilidade concluídos. Está previsto para o corrente ano o início da
elaboração do seu projeto final da engenharia e o início das obras para
1975. Adianto que a programação dos recursos necessários à execução da
obra foram incluídos no orçamento plurianual de investimentos."
Tive depois entendimento com o Engenheiro Cristina Soares, Disse-me ele
que a obra deve ser executada com parte do empréstimo a ser feito ao nosso
País pelo Banco Mundial para prosseguimento do plano rodoviário nacional.
Mas ainda que não se faça empréstimo, será ela cus~eada por outras verbas,
·
qualificada que é de primeira prioridade.
Ademais, se o DNER faz tantas obras em outros Estados, justo será que
realize esse trecho da BiR-316, atendendo à velha: aspiração do povo alagoano.
Sr. Presidente: ocllJ!lO hoje .esta Tribuna, sobretudo, pal.1a congratular-me com
Alagoas pelo fato e para renovar o rupelo dos alagoanos ao Sr. Ministro dos
Tra:nsportes e ao Diretor-Gera1 do DNIEJR no sentidQ de s·er o quanto antes iniciada e concluída a pavimentação do trecho da BR-3116, Uganda Palmeira dos
índios ao Carié, no .entroncamento com a BiR-2íl4, de suma importância para
o desenvolvimento económico de Alagoas. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - C'onc·edo a palavra ao nobre Sr. Senador Franco Montoro.
S. Ex."' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Ruy carneiro.
o SR. RUY CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, através da suo.
Secreto.ria de Bem-Estar, o INPS lançou, há te~os, o Programa de Capacitação
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- -----254para o Trabalho para minimizar o problema complexo da falta de qualificação
profissional e de' hábitos adequados ao trabalho por parte de segurados do Instítulo. Tra:ta-se, evidentemente, de iniciativa de grand-e significação, sobretudo
considerando que, no Brasil e especialmente no Nordeste. o problema de qualificação profissional é extremamente grave, e um dos maiores responsáveis pelo
baixo padrão de vida de grande parte das populações.
A deliberação do INPS foi, assim, relevante e das mais felize3. A qualificação prifissional assegura ao trabalhador melhores condições de trabalho salários mais satisfatórios e, portanto, vida mais saudável e de padrão mais eÍevado.
Quatorze projetas de treinamento foram ruprovados para o Brasil pela Secretaria do Bem-Estar do INPS, dentro desse Programa de Capacitação para o
Trabalho. Sua implantação foi iniciada em 1971 e já alcançou 18 Estados. Apenas três não foram por ele atingidos: Maranhão, Piaui e Paraíba. Em todos
os demais Estados estão sendo ministrados aos traba1hadm~e.s cursos de enfermagem, mecânico de automóvel, auxiliar de ourivesaria, motorista profissional, radiotécnico, operador de caixa registradora, zelador de edifício, mecânico
de máquina de escrever, datilografia, auxiliar de escritório, confecção masculina
e feminina, eletricista-instalador e torneira-mecânico. Outros mais irão sendo
implantados, num e$'orJ;o continuado de a,primoramento da mão-de-obra.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não sabemos as razões que mantêm a Paraíba,
ao lacto do Maranhão e do Piaui, fora desse programa. Certamente, alguma explicação haverá para esa falha, que, no entanto, deve ser sanada o mais rapidamente possível. Não é preciso que demonstre aqui a necessidade da implantação desses cursos de qu!blificação profissional na Paratba. O [pOVo para·ibano,
bom e trabalhador, possui excepcional capacidade de aprendizagem, e consl:dero
u~gente que a ele o ~ [propicie, também, os ben.e.fícios do Programa de Capacitação para o Trabalho.
Este, Sr. Presidente, o apelo que faço, desta tribuna, ao eminente Ministro
do Trabalho, Deputado Arnaldo Prieto, na convicção de que serei prontamente
atendido.
O Sr. Adalberto Sena- Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. RUY CAR.NEmO- Com muito prazer, Senador Adalberto Sena.
O Sr. Adalberto Sena - Sena:dor Ruy Carneiro, tenho a impres.são de que
não é apenas o INPS que está promovendo iniciativas neste sentido. Tenho
conhecimento de que as autoridades federa:is, através do Ministério da Educ9.ção, também estão promovendo esses cursos chamadGs de qualificação profissional, e aqui mesmo, em Brasília, creio que já S•e realizou um .curso de formação
de servente .de pedreiro e outras atividades de que é carente o nosso mercado de
trabalho. Assim, para que a Paraíba seja melhor provida, em virtude desse
apelo de V. Ex.a, faço daqui, solidarizando-me com o Colega, um outro no mesmo
sentido às autoridades federais encarregadas dos problemas da educação nacional.
O SR. RUY CARNEIRO - Agradeço o aparte do Senador Adalberto Sena,
que vem dar mais um esclarecimento, melhorando ainda mais a nossa posição
com relação a esse apelo e a essa necessidade de melhorar a mão-de-obra no,;
Estados.
Bem sei que a criação do Ministério da Previdência e Assistência social
tmplicará mudanças diversas na atual Pasta: ocupada pelo Ministro Arnaldo Prieto. Mas nada o impede d·e, antes me3mo da implantação do novo Ministério, determinar que a pequena, mas merecedora Paraíba, seja incluída entre
os favorecidos pelos inequívocos benefícios que o Programa. implantado pelo
INPS já vem proporcionando a 18 outros Estados. Dificuldade alguma haverá
para isso e a extensão do Programa ao meu Estado poderá ser efetivada imediatamente, com despesas mínimas.
Nada justifica, Sr. Presidente, que meu Estado permaneça vítima de uma
discriminação para a qual não encontro explicação e que, estou certo, serâ prontamente sanada pelo ilustre Ministro Amaldo Prieto.

-255Sr. Presidente, vou juntar, para a Taquigrafia, o Boletim de Inf·e>rmações
n.o 96 do MID.istério do Trabalho e Previdência Social. Programação para qualificar mão-de-obra, a fim de que conste do meu discurso.
Vem aqui, portanto, a informação que deu margem a este pronunciamento.
(Muito bem! Palmas.)
.
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DOCUMENTO iA QUE SIE REFERE 10 !SR. RUY CARNEIRO

PROGIRAMAÇAO PARA QUALIFICAR MAO-DE-OBRA
Quatorze projetas de treinamento foram aprovados para todo o Brasil pela
Secretaria de Bem-Estar do INPS, dentro do Programa de Capacitação para o
Trabalho, que visa a minimizar o problema complexo da falta de qualificação
profissional e de hábitos adequados de trabalho, por parte de segurados do
Instituto.
·
O Programa de Capacitação para o Trabalho, cuja implantação foi iniciada pelo Instltuto, em fins de 1971, abrange, agora., 18 Estados e só não foi
lançado no Maranhão, Piauí e Paraíba.
Na Guanabara, o INPS promove quase todo o treinamento em colaboração
com o Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-"Obra.
Floram a:provados os seguintes [projetas de treinamento para r.eal!zação nos
diversos Estados, de cursos de auxiliar de enfermagem, mecânico de automóvel,
auxiliar de ourivessaria, motorist.a profissional, radiotécnico, operador de caixa
registradora, zelador de edifício, mecânico de máquina. de escrever, da.tilografia,
auxiliar de escritório, confecção masculina e feminina, eletricista-instalador e
torneira-mecânico.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Presidente, Srs. Senadores, como todos
sabemos, foi de 11,4% a taxa de crescimento do nosso Produto Interno Bruto,
em 1973, ao passo que não foi além de 4,3% o incremento da produção agropecuária. Malgrado esta modestíssima percentagem, ainda iPôde afirmar, o Presidente Médici em sua ·derradeil'a Mensagem ao Congresso Nacional:
"O setor agrícola tem sido o principal responsável pelo inusitado
crescimento de nosso comércio exterior. Os produtos de origem agrícola representaram parcela superior a 70% das exportações do Pais."
Tal assertiva cobre de razão o editorialista do Jornal do Brasil que, em
9-8-73, sentenciou:
"Diante da explosão demográfica mundial, tende a agricultura a
tornar-se mais e mais a indústria dos países de grande base territorial,
como o Brasil, que pode produzir praticamente tudo no terreno agropecuário."
Com área sensivelmente igual à nossa, mas com o dobro de população a
alimentar, os Estados Unidos, no ano passado, auferiram receita superior a
20 bilhões de dólares na exporta:ção de produtos agrícolas.
Na agricultura brasileira a soja e o açúcar destacam-se pela aceleração das
vendas ao estrangeiro. Geraram, em 1973, divisas no montante de 929 milhões
de dólares e de 644 milhões, respectivamente. No corrente ano, a exportação
de soja renderá, folgadamente, mais de um bi1hão de dólares, enquanto a de
açúcar, álcool e melaço se aproximará de 900 milhões.
O Globo de 10 de março último dá-nos conta de que pelo terceiro ano
consecutivo o consumismo mundial de açúcar superou a produção. Logo depois,
o mesmo jornal veicula esta previsão de técnicos norte-americanos:
"A crise do açúcar está-se aproximando e deverá atingir seu ponto
máximo até o fi'm deste ano, quando haverá uma escassez de graves
conseqüências para todos os países do ocidente."
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-256Não é de admirar, portanto, o fato de, no ano recém-findo, o Brasil ter
vendido açúcar a trinta e seis nações, nem taltliPOUCO que, em fever.eiro último,
a tonelada do produto alcançasse 250 libras em Londres e 570 dólares na Bolsa
de Nova Iorque, ou seja, mais de 220 cruzeiros o saco de 60 quilos!
Além da avidez mundial pelo dulçuroso alimento, há que se considerar a
poss1b1!idade, bem factível, da extensão ao País inteiro da obrigatoriedade de
adição de álcool anidro à gasolina, como se faz em São Paulo, para diminuir a
evasão de divisas com o petróleo a 13 dólares o barril. A essa possibllidade
aludiu espontaneamente o General Ernesto Geisel. quando dos cumprimentos
da Bancada Federal de Alagoas após sua eleição à Presidência da República.
TUdo aconselha, pois, seja estimulado, a pleno vapor, o cultivo da canade-açúcar. Paradoxalmente, porém, lavra, de Norte a Sul, profundo e generalizado desestimulo, causado pelo ba!xíssimo preço oficial da tonelada de cana
- Cr$ 48,79 -, duas vezes menor, em Alagoas, do que o preço do excremento
bovino, e apenas correspondente a 615% do custo de produção - Cr$ 7·5,14 -,
conforme irrefutável e já superado estudo da Associação dos Fornecedores de
Cana de Pernambubo. Prova desse desestimulo é a notícia inserida no Jornal
de Brasítia de 5 do corrente:
"Os plantadores de cana de São Paulo estão anunciando que o não
estabelecimento de um preço razoável determinará um deficit da ordem de 3'5 a 50 por c·ento para a safra de 1975 ( ... ) .Alfirmam, ainda,
que pelo menos mil plantadores de cana, na região de Capivarl, troca:ram aquela cultura pela de ALgodão, feijão, soja, mi·lh·o e tamate."
Hoje, na lavoura canavieira, todos recorrem aos fertilizante. Pois bem, só
na adubação de uma tonela;<ia de cana co!hitla despendem-se 22 cruz;eiros, que
correspondem a 45% do preço oficial. De setembro de 73 a maio de 74 os fertilizantes elevaram-se, em média, de 180%. Segundo o Estado de S. Paulo de
anteontem, o Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura assegurou que "o preço médio de uma tonelada de ferti1lzantes passou de Cr$ ....
730,00 em dezembro do ano passado para Cr$ 1.294,00 em março último".
E não ocorreu apenas aumento no preço do adubo. Também subiram de
preço maquinaria, caminhões, carretas, tratares, implementas agrícolas e hélas! - os combustíveis. Então, não há por que impedir evoluam os preços
do açúcar e da cana na mesma escala em que os bens de produção e os insumos
influam no custo do produto.
Ultimamente, o IAA tem vendido açúcar no mercado mundial a preços crescentes; no entanto, o grande beneficiário é o insac·iável Fundo de Exporta:ção,
eufemismo para o maior confisco que jamais gravou qualquer mercadoria brasileiva em todos os tempos! Col1ifisco tão escorchante que le.vou o nobre Senador
t>aulo Guerra a declarar desta Tribuna:
"Em relação à cana-de-açúcar, muito maior do que a praga da cigarrinha é a praga do confisco cambial!"
Concomitantemente, o Deputado Cardoso de Almeida, sempre bem informado em tudo que diz respefto à agricultura cabocla, revelava perante a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados:
"A saca de açúcar cristal está valendo para exportação Cr$ 200,00,
aproximadamente, recebendo o produtor cerca de Cr$ 42,00, existindo,
portanto, um confisco de 80 por cento."
Esse desmedido confisco age em sentido contrário aos esforços do Go·verno
para corrigir a distribuição de renda, vez que tira dos usineiros e fornecedores
a possibilidade de melhor remunerarem seus assalariados, notadamente os milhares e milhares de camponeses. Em endosso à minha afirmação, já trouxe à
Casa o depoimento do Sr. Francisco Falcão, líder da lavoura canavieira perlllambucana, que atestou a cr.escente evasão de braços para o cultivo da cana,
conseqüente da bai'xa remuneração salarial. Trago hoje novo testemunho, desta
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-257vez de um pequeno fornecedor de São José da Lage, em meu Estado o sr. José
Olímpio Bezerra, que me diz em carta.
'
"Com o que recebemos por tonelada não temos condições de pagar
melhor salário a nossos trabalhadores, que reclamam a diária de dez
cruzeiros, insuficiente para a manutenção da família em face da enorme
elevação dos prepos das mercadorias."
A valorização da mão-de-obra rural é, aliás, e multo acertadamente, um
dos objetl:vos do Ilustre Ministro Alysson Pa:ulinelll, como se lê no Jornal do
Brasil de 23 de março. Data venia, conviria que S. Ex.a., membro que é do
Conselho de Desenvolvimento Econômico, levantasse a questão das implicações
do confisco do açúcar na mão-de-obra campesina.
Para concluir, Sr. Presidente e Srs. Senadores, reporto-me ao reconhecimento do Presidente Geisel de que a agricultura e a pecuária são os pontos
fracos de nossa economia. Foi, decerto, para começar a fortalecer os dois elos
fracos que o Senhor Presidente vem de promover a verdade do preço da carne
e a do preço do leite. Dentre as que restam promover, estão as verdades do
preço do açúcar e da cana.
Que não falta o estímulo de assistência financeira a prazos e juros moderados, eis uma verdade por todos proclamada. Todavia, também verdadeira é a
opinião de modesto e já encanecido plantador de cana::
- O melhor estímulo é o preço compensador. (Muito bem! Palmas.)
o SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Adalberto Sena. (Pausa).
O Sr. Adalberto Sena - Sr. Presidente, desisto da palavra.
O SR. ~RESIDENTE (Paulo Torres) - S. Ex.a. desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Guida Mondin.
o SR. GUIDO MONDIN - Sr. Presidente, nobres Colegas, repetidas vezes,
tenho exaltado nesta Casa a obra administrativa do Governo Euclides Triches
e o faço agora, Sr. Presidente, até como contrapartida a esta tendência epidêmlca de esquecermos o que os homens realizam de louváivel, para nos entregarmos
à mórbida paixão de denegrir tudo e todos.
Já dizia um eminente pensador patrício, com aguda fronia, que no dia em
que não tivermos a quem malsinar ou caluniar, nos sentiremos profundamente
infelizes. Estes últimos tempos têm sido dolorosamente férteis na constatação
desta triste inclinação, resultando num clima de incríveiS boatos, de falaciosas
notícias, de levianas afirmações, que terminam gerando a mais desoladora: desconfiança mútua entre os homens. Contra esta maléfica propensão, de tão danosas conseqüências, cumpre buscar, exaltar e aplaudir o que se realiza de meritório, porque este é o melhor antídoto para superar a negação que encharca
os espíritos. Com este pensamento é que quero manifestar meus aplausos ao
Executivo Estadual do Rio Grande do Sul por realização de caráter eminentemente social, cujos efeitos se evidenciam benéficos para a coletividade e para
o própria erário público.
Refiro-me à criação do Laboratório Farmacêutico do Estado, que funciona
no Bairro do Partenon em Porto Alegre e que inaugurará, dentro de pouco tempo,.
sua nova sede, em prédio que ocupa uma. área de mil e quatrocentos metros quadrados e cujas instalações permitirão um programa expansionista nas atilvida:des
industriais e cient~ficas do setor de medicamentos. É de assinalar que a id-éia
da implantação, pelo Estado, de um estabelecimento desse gênero teve origem
e se corporificou na Assembléia Legislativa. Foi nessa Casa que a matéria. foi
objeto de estudos, servindo de argumento decisivo a previsão dos benefícios que
poderiam ad.vir da medida para as classes menos favorecidas da população gaúcha. A Administração estadual se mostrou sensível ao trabalho dos representantes
do povo rio-grandense e a idéia: se concretizou, vindo a constituir-se em obra
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- 258social que pode ser considerada hoje, sem favor nenhum e sem arroubos triunfalistas, motivo de justo orgulho de todos os nossos coestaduanos.
Tamanho tem sido o êxito do empreendimento que, em a!Jlenas cl.Ois anos de
execução, o Laboratório apresenta uma economia de mais de quatro milhões de
cruzeiros e produz setenta diferentes espécies de medicamentos, que são distribuídos às pessoas necessitadas, através dos Postos de Saúde e da Central de
Medicamentos.
O novo prédio, que em breve estará funcionando situa-se na esquima da
Avenida Ipiranga com a Rua Salvador França e será, segundo afirmações dos
técnicos da Central de Medicamentos, órgão vinculado à Presidência da República,
"um dos maiores e, tecnicamente mais bem equipados laboratórios produtores do
País". O Governo do Estado já 'aplicou, na sua construção, mais de 3 milhões.
de cruzeiros, que se configuram, como se viu, altamente compensatórios e largamento reprodutivos. O novo perfil do Laboratório, em fase final de construção
e montagem, vai permitir que se produza, além do conjunto de mais de setenta
medicamentos já referidos, variad·a linha de xarope, soluções, pomadas, psocotrópicos, coma:>rimidos de uso .geral, inj etá.veis e antibióticos. Importa ressalt~tr
que a Secretaria de Saúde busca aparelhar suas unidades sanitárias com medicMnentos especí!icos para o cQmbate eficiente às doenças venéreas e cardiOiVasculares, precisam~mte aquelas que se apresentam como um fenômeno de recrudescimento.
Ao mérito da fabricação de medicamentos, pelo Estado, assim como pela central de Medicamentos a cargo do Governo da União, acrescenta-se •a vantagem
do incentivo às pesquisas farmacológicas e ao aperfeiçoamento dos produtos científicos de elaboração de remédios no Pais. É esta uma fórmula que levará à
redução de nossa enorme dependência na importação de componentes químicos
destinados à indústria farmacêutica.
O novo Laboratório surge para fazer face à crescente demanda de medicamentos que se verifica nas Unidades Sanitárias da Pasta da Saúde. A necessidade
do aumento da produção deve-se também aos resultados obtidos pelo Laboratório-piloto, localizado junto ao Hospital Psiquiátrico São Pedro e entregue pelo
Governador Euclides Triches a 7 de março de 1972. Já no primeiro ano de seu
funcionamento, o Laboratório apresentou uma economia na rubrica "drogas e
medicamentos" da ordem de 1 milhão e 500 mil cruzeiros, poupança aplicada
pelo Governo do Estado na compra de medicamentos indispensáveis às campanhas
lançadas na área da medicina preventiva, como vacinas contra o sarampo, poliomielite e BCG intradérmica.
O novo Laboratório oferecerá condições excelentes de equipamento no que
C•Jncerne ao controle de qualidade, contando com moderníssimo biotério para
experimentação de medicamentos em animais e laboratórios. No setor de Controle.
da Qualidade investiu o Estado mais de 600 mil cruzeiros em equipamentos e.
treinamento de técnicos de nível superior, que já realizaram estágio e treinamento especializado em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Dos elementos referidos infere-se que a experiência produziu resultados
superiores a toda expectativa, levando o Estado a aprovar projeto de ampliação
nas insta.lações do Laboratório, a fim de que este possa aumentar a faixa de
fabricação, depois de melhor localizado e mais bem equipado, para as camadas
populacionais do modesto poder •aquisitivo, às quais era defesa adquirir medicamentos, devido aos preços do comércio droguista em constante ascensão. Possibilita-se, deste modo, reduzir um problema de saúde dos mais sérios, ligado à
cbtenção dos produtos farmacêuticos.
Justo e oportuno é lembrar neste momento que o trabalho dos integrantes
deste Poder aos quais o exame do assunto fora confiado, sel1Vir de SlliPOrte à
decisão governamental de dotar o Rio Grande do Sul de Laboratório Farmacêuti-co de primeira ordem. Os subsídios fornecidos pela ilustre comissão ;para tal fim
constituída foram de grmde valia e. graças à ressonância que a idéia encontrou
no Poder Executivo, usou este da prerrogativa declsória de sua materialização.
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único objetivo de bem servir à população rio-gmndense, especialmente a mais
carente de recursos financeiros. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre sr. senador Lourival Baptista
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sr. Presidente Srs. Senadores, desde segundafeira, o programa "Voz do Brasil", da Agência Nacional, está sendo tra:nsmttido
para a Europa e Africa, através da Rádio Nacional de Brasília.
Esta é uma das primeiras inovações decorrentes do progr.ama de trabailho
lançado pelo novo Diretor-Geral da .Aigência N:;.cional, jornalista Batlsta da Costa:,
no intuito de apontar ao mundo as realizaçoes do Governo brasileiro.
Esta providência, sem alarde, é das que merecem ser exaltadas, face à sua
importância e repercussão, leva:ndo ao exterior a imagem de nosso Pais.
A medida permitirá o melhor esclarecimento dos brasileiros que viajam,
propiciando-lhes, como aos diploma:t.as e estrangeiros que nos admiram, informações seguras e féceis sobre o que se passa no Brasil. De outro lado, o programa
fortalecerá o ânimo de milhares de estudantes europeus e oafricanos que se interessam pela nossa !ingua e pelo nosso progresso.
É de notar-se, também, que tudo isso será alcançado sem novos dispêndios,
pois para a divulgação da "Voz do Brasil" no exterior será utUizada a potência
da Rádio Nacional de Brasília, que possui modernos equipamentos, com 250 quilowatts em ondas curtas.
Registro, com prazer, o fato, que constitui marco auspicioso de uma administração e uma politica de comunicação - interna e externa - objetiva, eficiente,
que possibilitará que a Ima:gem brasileira se projete no exterior. A importância
disso é grande e notória, razão de nossos aplausos à Agência Nacional, desejando
à sua atual gestão êxito absoluto, que correspond.a integralmente à c•:mfiança
depositada pela Presidência da República aos seus novos administradores.
Era este registro, Sr. Presidente, que deseja'V·a fazer à Casa. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Antônio Fernandes.

L

;·

L.

•'

~

O SR. ANTôNIO FERNANDES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo a
Tribuna para dar conhecimento à Casa do falecimento, em meu Estado, do Deputado Francisco &o~ha Pires, figura ilustre de político que por longo espaço de
tempo exerceu cargos públicos, com muita dedicação e ardor no desempenho dos
seus mandatos.

L
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Encerrou a sua vida aos 78 anos de idade, quando ainda exercia oa função
de deputado estadual junto à Assembléia Legislativa ba:iana, lugar que ocupou
durante sucessivas Legislaturas. Era o decano dos nosoos Deputados.
Fazendeiro em Jacobina, sua terra natal, no meu Estado, criador e selecionador de gado, atividade que exerceu com entusiasmo e muita dedicação, visando
sempre ao ,progresso e ao desenvolvimento do zebu em nossos campos de criação.
Foi eleito Deputado Estadual, pela primeira vez, para compor a primeira Constltuinte de 1934, tendo antes, em 1924, ocupado o carpo de Prefeito de Jacobina.

o Deputado Rocha Pires foi um dos fundadores do Partido Republicano a
cuja agremiação esteve filiado todo o tempo de sua vida política, passando a
pertencer à ARENA, com a extinção dos antigos Partidos.
Em 1946, com a redernocra,tização, reelegeu-se para a Câmara Estadual, tendo
sido membro da Constituinte.
Reeleições vitoriosas em todas as Legislaturas, desde 46, marcaram sua existência de homem público no meu Estado.
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poi.s, com pesar e com emoção que, desta Tribuna, presto esta homenagem

-ao político e ao homem do campo dos mais dedicados do meu Estado. Ao reveren-

ciar sua memória, desejo levar .aos seus pares 11a Assembléia Legislativa da:
Blllhia, aos seus familiares e liderados, os nossos sinceros sentimentos de pesar e
solida.rledacte na pessoa do seu filho e seguidor acadêmico de Direito, Francisco
Rocha Pires FHho.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - Flávio Brit,to - José Lindoso - José Esteves Jarbas Passarinho - Alexandre Costa - Clodomir Milet - José Sarney
- Petrônio Portella - Virgílio Távora - João Cleofas - Wilson Campos
Luiz Cayalcante - Augusto Franco - Amaral Peixoto - Danton Jobim
Nelson Carneiro - Gustavo Ca.panema - Magalhães Pinto - Franco
Montoro - Orla:ndo Zancaner - Italívio Coelho - Saldanha Derzi Accioly Filho - Mattos Leão - Otávio Cesário - Antônio Carlos Celso Ramos - Lenoir Vargas - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Está findo o periodo destinado ao Ex-

pediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão
de Redação, em seu Parecer n.0 130, de 1974) do Projeto de Resolução
n.0 15, de 1974, que autoriza o Governo do Estado do Amazonas a realizar
operação financeira externa no valor deUS$ 5,000,000.00 (cinco milhões
de dólares norte-americanos) para atender a compromissos com construção de rodovia.
Em discussão a redação final.
Se nenhum Senador desejar fazer uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
A redação final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do art.
362 do Regimento Interno.
O Projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redaçã.o final do Projeto de Resolução n.0 15, de 1974
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso !V,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇli.O N. 0

, DE 1974

Autoriza o Governo do Estado do Amazonas a realizar operação financeira externa no :valor de USS 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares
norte-americanos) para atender compromissos com ·construção de rodovia.
O Senado Federal resolve:
Art. 1." - É o Governo àt.l Estado do Amazonas autorizado a realizar, através
do Banco do Estado do Amazonas S/ A - BEA, como agente financeiro do Estado,
empréstimo externo no valor equivalente a US$ 5,000,000.00 (Cinco milhões de
dólares norte-america:nos) de principal com financiador estrangeiro a ser indicado, desde que aceito pelas autoridades monetárias do Governo Federal, para
pagamento de compromisso externo relacionado com a contrapartida estadua:l na

-261construção da rodovia BR-319/AM-060 (Manaus-<Porto Velho), constante do Programa de Integração Nacional.
Art. 2.0 - A operação àe empréstimo realizar-se-á nos moldes e termos a;provados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais. pra-zos,
acréscimos e condições admitidas pelo Banco Central do Brasil para registro de
empréstimos da espécie, obtidos no e:xiterior, obedecid~as as demais exigências
normais dos órgãos encarregados da politica económico-financeira do Governo
Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n. 0 1.105, de 17 de dezembro de
1973.
Art. 3.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 2:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto d.e Lei do senado, n.o 88,
de 1973, de autoria do Senhor Senador Eurico Rezende, que dispõe sobre
o exercício da profissão de lanrador e vigia autônomo de veículos automotores, e dá outras providências, tendo
PARECERES, s'Jb n. 0 s 727 e 728, d.e 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.
A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão de 11 de março do corrente
ano, tendo a discussão adiada, a requerimen1o do Sr. Senador Virgílio Távora,
para o dia lO de abril. Nessa data, por falta de quorum a matéria ficou sobrestada.
Posteriormente, foi aprovado requerimento, de autoria do sr. Senador Virgílio
Távora, de adiamento da discussão para a presente Sessão.
Sobre a mesa, emenda que vai ser lida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lida a seguinte
EMENDA N.0 2
(de Plenário)
Ao PLS/88/73
Ao art. 3.0 Suprima-se o inciso VI e acrescente-se parágrafo único, com a
seguinte redação:
"Parágrafo único - Em se tratando de trabalhador menor, a efetivação do registro de que trata: este artigo fica condicionada à autorização
do pai ou responsável e à do Juiz de Menores, a quem cabe verificar
se a ocupação é indispensável à subsistência do menor ou à de seus pais,
avós ou irmãos e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua
f'Jrmação."
Justificação
A proposição tem por objetivo regulamentar a profissão d.e lavador e vigia
autônomo, exercida em logradouros públicos.
Grande número dos que exercem tal atividade, entretanto, são meMres. Neste
ca.so, é indispensâ.vel a prévia amtorização do Juiz àe Menores, ''ao qual caberá v·erificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência, ou a de seus
pais, avós ou irmãos se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à sua formaçã'J
moral" (§ 2. 0 do art. 405 da CLT).
A emenda ora proposta visa, assim, a adaptar a situação ao preceito legal
vigente na espécie.
Sala das Sessões, 10 de maio de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em discussão o projeto, a Emenda
da Comissão de Legislação Social e a Emenda de Plenário.
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- 262Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discutir a matéria, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
A matéria irá às Comissões competentes, em virtude do recebimento de Emenda de Plenário.
Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos. (Pausa.)
Nada mais haYendo que tratar, vou declarar encerada a presente Sessão,
designando para a de segunda-feira, dia 13 de maio, a seguinte
ORDEM DO DIA

1
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão cJ.e
Redação, em seu Parecer n.o 129, de 1974) do Projeto de Lei do Senado n.o 149,
de 1973, de autoria do Sr. Senador Heitor Dias, que isenta da Multa estabelecida
no art. 8. 0 da Lei n. 0 4.737, de 15.7-65, o alfabetizado pelo MOBRAL.
2

Discussão, em turno único, do Parecer n.o 40, de 1974, da Comissão de Finanças, pelo arquivamento do Projeto de Decreto Legislativo n.o 1, de 1974 (n.0
136-A/73, na Câmara dos Deputados), que aprova as contas da Petróleo Brasileiro SA. - PE'DROBRAS, e PETROBRAS Química SA. - PETROQUISA, relativas
ao exercício de 1969.
3
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 1, de 1974 (n. 0 136-A/73, na Câmara dos
Deputados), que aprova as contas da Petróleo Brasileiro SA. - PETROBRAS, e
PETROBRAS Química SA. - PETROQUISA, relativas ao exercício de 1969.
(Matéria prejudicada, em virtude de seu prejulgamento pelo Plenário na
Sessão de 22 cl.e junho de 1972, quando rejeitou, por inconstitucionalidade, o Projeto de Decreto Legislativo n. 0 24, de 1971, que aprova as contas do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPROl, relativas ao exercício de 1968).
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 30 minutos.)
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63.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 13 de maio de 1974
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PimSID~NCIA

DO SR. ADALBERTO SENA

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presen1es os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Lindoso
- José Esteves - Renato Franco - Alexandre COsta - Clodomir Mllet
- José Sarney - Petrôn!o Portella - Helvíd!o Nunes - Virgílio Távora
- Wilson GonçalYes - Dinarte Mariz - Luís Barros - Ruy Carneiro
- João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Mac!el - Lour!val Baptista- Heitor Dias- Ruy Santos- Carlos L!ndenberg- Eurico Rezende
- Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Orlando Za.ncaner - Emival
Caiado - Osires Teixeira - Daniel Krieger - Guido Mondln - Tarso
Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - A lista de presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
Sobre a mesa, Projeto de Lei que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretár!o.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 45, de 1974
Dá nova redação ao art. 81 do Código de Processo Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O art. 8'1 do Código de Processo Civil (Lei n. 0 5.869, de 11 de janeiro
de 1973) passa a viger com a seguinte redação:
"Art. 81 - O Ministério Público exercerá o direito de ação nos casos
previstos em lei, cabendo-lhe, no processo, os mesmos direitos e obrigações das partes."
Art. 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na d.ata de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
Na ocasião em que o Senado Federal discutiu o projeto do novo Código de
Processo Civil, encaminhei inúmeras emendas, visando todas elas a: aprimorar a
recl.ação e o conteúdo da nova lei adjetiva chil.
Multas dessas emendas foram inspiradas por Tribunais, pela Ordem dos Advogados do Brasil, por juristas e professores eminentes e, mesmo, por Academia de
Direito.
Uma delas dizia justamente respeito ao presente Projeto. Era a Emenda n. 0 101,
que dava a redação agora novamente proposta, ao art. 83 do Projeto.
Entretanto, a proposição não logrou sensibilizar o eminente relator da ma,
tér!a, de sorte que o texto atual do Código de Processo Civil tem a seguinte redação:
"Art. 81 - O Ministério Público exercerá o direito de ação nos casos
previstos em lei, cabendo-U1e, no processo, os mesmos poderes e ânus
que às partes."
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Não parecia a melhor, com a dervida vênia, a redação do Projeto, tendo assim
justificado a emenda 101:
"O Ministério Público não há de ter poderes, que o vocábulo é exageradamente forte, amplo e inadequado, sobretudo se o artigo tem por
objetivo equipará-lo às partes, quando no exercício da ação civil, nos
casos previstos em lei. A parte, no processo, não tem poderes, senão que
direHos e obrigações."
Rejeitada a emenda, volto a pedir para ela a atenção do Congresso Nacional.
Realmente, as partes, no processo, têm direitos e obdgações, que a lei ltdjetiva estabelece.
E o Título III do Cód.igo, que cuida do Ministério Público, declara justamente
seus direitos e deveres, definindo, inclusive, sua responsabilidade civil quando, no
exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude (art. 85).
Portanto, o Projeto cuida tão-somente de !!UJrimorar a redação do art. 81, a fim
de tomá-1a compat.ível com o caráter das elevadas funções que a lei atribui ao
Ministério Público.
Por isso, esperamos que, nesta oportunidade, a iniciativa tenha melhor sorte
e seja melhor compreendida, de vez que, como dito, ela só tem um objetivo: colaborar no aprimoramento do nosso Código de Processo CiVil.
Sa:la das Sessões, em 13 de maio de 1974. - Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - o Projeto lido será publicado e
remetido à comissão competente.
Esta Presidência verificou a ocorrência de um lapso na redação do Projeto
de Lei da Câmara n.o 21, de 1974 (n.o 1.807-B/74 na Câmara), que altera a
constituição e a competência do Conselho Monetário Nacional e dá outras providências, aprovado na Sessão Extraordinária de 7 de maio corrente e cujos autógrafos já foram enviados à Presidência da República.
Trata-se da denominação "Ministro do Planejamento e Coordenação Geral"
que, pela Lei n.O 6. 036, de 1.0 de maio de 1974, passou a ser de "Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República". E o Projeto de Lei n.0 21,
de 1974, aprovado posteriormente à referida Lei, manteve a antiga denominação.
Não harvendo objeção do Plenário, esta Presidência, nos termos do art. 363,
alíneas b e c, do Regimento Interno, adotará as providênc1as cabíveis junto à
Presidência da República, inclusive com a remessa de novos autógrafos, devidamente corrigidos.
Há oradores inscritos. O primeiro deles é o nobre Senador Carvalho Pinto, a
quem dou a palavra.
O SR. CARVALHO PINTO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em curto intervalo de alguns dias, dois falecimentos ocorreram em São Paulo que merecem
especial registro nesta Casa: D. Maria Mesquita da Motta e Silva e o Ministro
Raphael de Barros Monteiro. Duas Vidas exemplares, dois devotamentos, duas
vocações.
'D. Maria: Mesquita da Motta e Silva, Viúva do Dr. oarol!no de Motta e
Silva, marcou sua existência por uma continuada e profícula atuação cívica,
que se dividia sempre, com o mesmo entusiasmo e com igual intensidade, no
campo político e no da assistência social. Assim, deu muitos de seus dias aos
trabalhos da Liga das Senhoras Católicas e ao Movimento de Arregimentação
Feminina -MM, entidade de larg.a projeção cívica e politica em nosso Estado,
cuja presidência exerceu, por largo tempo, com singular dignidade e espírito
público. Atenta aos problemas fundamentais de nossa vida pública, nunca se
deslembrou de proclamar e defender os ideais democráticos, Inspiração que,
herdada de seus maiores e sustentada com galhardia pelos seus irmãos Francisco
e Júl!o de Mesquita Filho, conservou e desenvolveu numa indeclinável constância.

- 265 Altamente sensível às desigualdades injustas, não limitou àquelas entidades
a sua dedicação e seus esforços, tendo promovido através de vários órgãos assistenciais e sempre com igual zelo e altruísmo, intenso e bem orientado trabalho
em favor da integração social dos filhos de hansenianos, de amparo aos menores,
ou ainda, de educação de filhos de trabalhadores rurais.
Compreende-se, assim, a funda cicatriz de dor e de saudade que deixou nos
meios sociais e políticos de São Paulo, o falecimento dessa dama de extraordinária presença, tanto mais expressiva por não sofrer seus sofrimentos, porque
cuidava das dores alheias. A homenagem que ora lhe prestamos, portanto, Sr.
Presidente, apenas traduz um ato de justiça desta Casa a quem soube fazer de
sua vida um fecundo manancial de fraternidade humana e de civismo.
A outra figura ilustre desaparecida: a do Ministro Raphael de Barros Monteiro. Advogado, professor de Direito Processual na Universidade Católica de
São Paulo, encontrou na magistratura a sua verdadeira vocação, realizando uma
carreira que, após brilhant·e judicatura nas comarcas de Penápo!ls, JabOticabal,
Santo Anastácio, Olímpia e São Paulo, o iria conduzir ao Tribunal de Justiça
de que foi vice-presidente e presidente. Nesta qualidade, enfrentou a equação
da descentralização da Justiça na Capital do Estado, não vacilando em estendê-la
à própria segunda instância. Seu valor pessoal, haveria, entretanto, de levá-lo
mais longe: às funções de Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e de Presidente do Superior TrLbuna:l Eleitoral, quando já Ministro do Supremo Tribunal
Federal, para o qual foi guindado em 1967. Jurista, notabilizou-se como destacado
cultor do Direito Civil e do Processo Civil. Como magistrado, via no Direito um
instrumento para uma convivência social nobllitante e digna e, como observou
Teófilo Cavalcanti Filho, à época em que a imprensa começava a tomar interesse
pela jurisprudência cível, ele revelava aos olhos curiosos dos repórteres. . . a
singularidade de ser um juiz voltado fundamentalmente para os problemas do
homem como cidadão, como membro d-e uma comunidade de interesses e de
negócios, como integrante de uma organização familiar".
Suas sentenças, com especial tónica de humanidade, eram marcadas, ainda,
por permanente equilíbrio e invulgar precisão técnica. Foi cidadão prestante, foi
jurista emérito mas foi, sobretudo, um Juiz. Seu desaparecimento do mundo dos
vivos não será capaz, todavia, de sufoc•ar, no esquecimento. seus destacados
méritos, visto como a lucidez, o rigor doutrinário e a sensatez de seus votos hão
de lhe dar, pelos tempos, permanente lembrança e justificada influência em
nossa cultura jurídica. A homenagem que ora presto à sua memória, e que corresponde a iniciativa idêntica já promovida nesta Casa, além de expressar o pensamento da Bancada de São Paulo" que tenho a honra d-e integra:r, traduz, a·ssim,
por certo, o sentimento unânime de todos que sabem prezar os valores morais e
jurídicos na vida dos povos. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Conceclr.> a palavra ao nobre Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. ·Senadores, a Paraíba perdeu,
no último dia 5, um dos seus mais fulgurantes espíritos, o Dr. João Toscano Gonçalves de Medeiros.
Nascido a 19 de dezembro de 1902, filho de Francisco Eugênio Gonçalves de
Medeiros e Thereza Amélia Toscano de Medeiros, d.eixou viúva Dona Maria Eunice Londres de Medeiros e dois filhos, os Doutores Jacinto Londres Gonçalves
de Medeir'.ls e João Gonçalves de Medeiros Filho.
Formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, em 1926, o Dr. João Medeiros instalou consultório em João Pessoa, dedicando-se à Pe-diatria. Em nossa
Crupital, evLdenciou a perfeita comunhão d"a atividade cientÍifica segura e do amor
ao próximo, no dia-a-dia: de sua atividade profissional. Assim é que, como um
dos idealizadores e fundadores da Universidade Fed.eral da Paraíba e seu primeiro Reitor, como Secretário de Saúde d<J Estado, como Diretor da Legião Brasileira de Assistência na Paraíba, como Fundador do Instituto de Medicina da
Cl·iança da Universidade Federal da Paraíba (que hoje leva o seu nome), como
Dlretor da Faculdade de Medicina da Universidade da Paraíba, como professor
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- 2GG e conferencista, em todas essas funções marcou sempre sua atividade de ensino,
pesquisa e aplicação com a autonomia intelectual, o apego aos d.ados experimentais e a preocupação em disseminar os achados e técnicas desenvohidos,
característicos do verdadeiro homem de Ciência. Essa posição meoodológica se
manifesta em suas obras, como a erudita "!ntrodução ao Estudo da Pediatria",
a "Medicina Através dos Tempos" e a "Mortalidade Infantil e Defesa Nacional",
bem assim em suas aulas, conferências e seminários. Embora ped.iatra, nunca
deixou de acolher, da maneira mais generosa, quanoos o procuravam, fossem
crianças, moços ou velhos, abastados ou pobres, a todos atendendo gratuitamente,
mesmo em visitas domiciliares. Tendo criado a maior clientela de João Pessoa,
poderia ter acumulado uma das maiores fortunas de nossa terra. No entanto, a
Medicina, para o Dr. João Medeiros, era, efetivamente, um apostolado, e, ao
à.esaparecer, seu património é aquele de um cidadão da classe média, de vida
modesta.
Poucos são os que recebem, ainda em vida, t.anto reconhecimento e aplauso,
e Q Dr. João Medeiros os teve, provindos de roda as camadas sociais e de toda
classe médica. Raros serão, entre seus admiradores, os que não tenham recebido
dele as atenções de pediatra, seda como criança, seja como pai ou mãe, ou a
atenção do mestre e orientad.or. Provas desse reconhecimenoo, para citar apenas
algumas, são sua eleição para a Academia Paraibana de Letras, a c'Jncessão dos
títulos de Cidadão Benemérito de João Pessoa e da Paraíba, e Professor Emérito
da Faculdade de Medicina.
Sr. Presidente, Srs. s.enador.es, é, para mim, motivo de justo orgulho assinalar que o eminente desaparecid.o foi meu ·auxiliar, quando estive à frente d'J
Executivo de meu Estado.
Agradeço a Deus o envio do Dr. João Medeiros à minha terra paraibana,
pois o seu exemplo de dedicação e de desempenho profissional escorreito, ademais dos inumeráveis benefícios diretamente trazidos à gente da Paraíba, servirá,
de forma imorredoura, d.e inspiração e paradigma às gerações futuras. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
S·enador Clodomir Milet.
O SR. CLODOMIR MILET - Sr. Presidente, Srs. Senadores, na Câmara dos
Deputados, pela palavra do Deputado Henrique de La Rocque e, nesta Casa, em
pronunciamento do Senador Franco Montoro, com apoio das lideranças do MDB
e d,a ARENA, em apartes dos nobres líderes Amaral Peixoto e Eurico Rezende,
foi pre&t.ada homenagem à memória de Raphael de Barros Monteiro, ~minente
figura da magistratura brasileira, falecido em São Paulo no dia 2 do corrente
mês.
Hoje, o Senador Car;·alho Pinto evocou-lhe, no Senado, a figura austera de
juiz e cidadão paulista prestimoso e bom.
O Supremo Tribunal Federal, de que era um dos mais conspicuos membros,
e o Tribunal Superior Eleitoral, a que sevirá até o ano passad'J, exercendo, com
proficiência e ai to descortino, a sua presid.ência, em sessões especiais, na semana
passaida, ma:nifestaram o seu pesar pela perda irreparáivel que a todos compungia,
falando, para expressar os sentimenoos dos seus pares, no Supremo, o ilustre
Ministro R'Jdrigues Alckmim, e, na Corte Eleitoral, o eminente Ministro Antônio
Neder. A essas manifestações se associaram, além do Dr. Procurador-Geral, o
representante da classe dos advogados e o delegado do MDB, Advogad.o Marcos
Heuse, falando pelos Partidos políticos.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, eu, que lhe pude sentir, no convívio
permanente, como delegado àe Partido junoo à Alta Corte Eleitoral, as excelsas
qualld.ades de julgador emérito e de homem de bem e da mais alta categoria,
quero render à memória de Raphael de Barros Monteiro a minha homenagem
especial e, para isso, não sei de forma melhor e mais expressiva, de maneira
mais certa e objet!va, que ler o bem elaborado discurso com que o ilustre Ministro Rodrigues Alckmim, em nome do Supremo Tribunal Federal, significou
o pesar daquela augusta Corte pelo seu desaparecimento.
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O.s colegas de Barros Monteiro o conheciam bem, e mais ainda os que com
ele conviveram nas lides da Justiça em São Paulo, como é o caso do Ministro
Rodrigues Alckmim, cuja sentid.a oração passo a ler, para que conste dos nossos
Anais, num preito de saudade dos Partidos políticos à sua memória e, ao mesmo
t.empo, numa homenagem aos egrégios Tribunais a que ele tão devotadamente
serviu.

.
k

Leio o discurso do Ministro Rodrigues Alckmim:
"Quando, a 31 de dezembro de 196'5, o então Desembargador Raphael de
Barros Monteiro assumiu a Presidência cl.o Tribunal de Justiça de São
Paulo, a mim me coube prestar-lhe a h"Jmenagem da admiração e do
apreço de seus colegas.
Mais de um ano decorrido, a 7 de julho de 1967, em clara tarde ensolarada, no antigo prédio do Rio de Janeiro, o Ministro Raphael de Barros Monteiro prestava o compromisso de sua investidura no cargo de
Juiz deste Supremo Tribunal Federal. E a mim me coube, ainda, em nome
do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, dizer-lhe de nossos aplausos
e de nosso júbilo pela alta judicatura que lhe era conferida.
Ca:be-me ago11a, quando o Supremo Tribunal Federal se reúne em solene
assentada, para render-lhe preito à saudosa memória, ser o intél'!Prete àe
nossos sentimentos de pesar.
A coincidência destes fatos se prende â coincidência dos caminhos que
palmilhamos. E não me é possível afastar, nas palavras destinadas à
celebração da memória do Juiz eminente, as recordações de fatos e circunstâncias dessa longa convivência.
Quero restringir-me, neste preito à memória de Barros Monteiro, ao
sentido de sua vida e a ·alguns traços de sua personalidade.
Do sentido da vida, afirmou ele, certa feita, ao referir-se a ilustre juiz
de São Paulo:
"Li na "Comédia Hll'lllana:", não do velho Balzac mas do jovem Saroyan,
que cada homem vive sua própria vida e cada vida tem o seu próprio
tema.
Em outras palavras é a mesma advertência que se enc-:Jntra no prefácio
de um dos livros mais d.iscutidos do momento, de que os homens devem
ser julgados, não pelo testemunho de fatos isolados, mas sim pela evidente intenção de sua vida inteira."
A luz deste pensamento, o tema da vida de Raphael de Barros Monteir<l foi a vocação para a judicatura. Vida idealmente representada por
forte linha reta, sempre fiel a si mesma e a seu constante objetivo.
A consciência nítida desta vocação ele próprio a afirmou, em mais de
uma oportunidade.
Ao despedir-se do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de assumir
o cargo de Ministro deste Supremo Tribunal, reiterou a afirmativa, ao
declarar:
"Jean-Paul Sartre, numa frase amarga, disse que não se escolhe a vocação: acerta-se ou malogra-se, eis tudo.
Não é verdade. Posso assegurar a V. Ex.", Sr. Presidente, bem como a
todos os meus ilustres colegas d.a magiskatura de São Paulo, que fui,
sou e serei juiz por vocação. Só esta me fez permanecer na função judicante até hoje e somente ela farme-á nela permanecer até que a Providência ainda me dê forças :para tanto."
A esse consciente desejo -presente, como afirmou, desde os bancos acadêmicos - de seguir a carreira de juiz, não foi estranho o ambiente do
lar.

..•

L

•
f

'

L

'

....,.

!

r

.
•

"..
i

I

I"

--·-·---- 268 Nascido em 1908, na tradicional e bucóllca cidade de Areias, no Estado
de São Paulo, fllho do Dr. Phidias de Barros Monteiro, Juiz de Direito,
e de D. Erothides de Carvalho Monteiro, tev·e, no exemplo pa:terno, inspiração e estimulo que o orientass·em na esco1ha da v'Ocação.
Estudante, sem recursos materiais sobejos, ingressou no serviço público
mediante concurso, trabalhando no Departamento dos correios e Telégrafos, enquanto cursava a velha Academia de Direito de São Paulo.
A extraordinária capacidade de trabalho que sempre o distinguiu permitia que aliasse, ao exato cumprimento das funções públ!cas, es·tudo sério
e profundo que lhe embasaria a formação profissional.
E enfrentando galhardamente os encargos do trabalho e do estudo, ao
colar grau, em 1930, recebeu das mãos d-e Alcântara Machado a !áurea
de melhor aluno da Turma, o prêmio "Rodrigues Alves".
Podia, então, caminhar para os umbrais da carreira escolhida.
Em 1935, após notável concurso em que obteve a primeira colocação,
Raphael de Barros Monteiro ingressou na magistratura do Estado de
São Paulo. Realizara o desejo longamente esperado. Era Juiz de Direito
como, ao tempo, o seu digno pai; como veio a ser o irmão, o preclaro
Prof. Washington de Barros Monteiro - e como o são, hoje, dois filhos
- que considerou penhores de seu afeto ao Poder Judiciário de seu
Esta:do na tllil.
Percorreu, o então juiz Barros Monteiro, as difíceis comarcas das zonas
de penetração paul!sta, àquele tempo: Santo Anastácio, Penápolis, Olimpia.
O Tribunal de Justiça de São Paulo que acompanhava, de perto, a atividade dos juízes, zeloso da reputação e do bom funcionamento do Poder
Judiciário, teve a atenção voltada para o julgamento expedito que, ainda
moço, se impunha p-ela excelência das decisões.
Trouxe-o, pelos seus méritos, para uma das Varas Cíveis da Capital do
Estado. E porque o renome de Raphael de Barros Monteiro, como juiz
de valor inexcedível, logo se estendesse entre colegas e advogados, em
1947 lhe foram confiadas as árduas funções de substituir em Segunda
Instância.
De tal forma a insuperável operosidade de Barros Monteiro, sua cultura
-e seu valor intelectual se impuseram à admiração de todos que, em 1949,
aos 41 anos de idade, era indicado e nomeado, por merecimento, para o
cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Quero reproduzir algumas pala\"ras com que o então Presidente do Tribunal, Des. Theodomiro Dias, o saudou, porque são uma síntese perfeita
das qualldades de Raphael de Barros Monteiro.
Disse-lhe Theodomiro Dias:
"Segundo conhecido prolóquio aldeão, genuinamente brasileiro, um dia
é da caça, outro do caçador.
É o seu caso, meu jovem e emin-ente colega.
Durante a sua fulgurante carreira, V. Ex."' foi sempre um incansável
distribuidor de justiça. Chegou agora a vez de recebê-la, em toda sua
plenitude, com geral satisfação.
É que V. Ex."', por seu talento, por sua cultura, por sua operosidade, por
seu alto sentimento de justiça, de há muito se enfileirou ao lado dos
nossos mais completos julgadores.
Compartindo em nossos trabalhos durante anos ·a fio, quase sem interrupção, com o n.gr·avamento de servir ora em uma, ora em outra Câmara,
ora em mais de uma Câmara ao mesmo tempo, V. Ex."' é um dos pre-

- 269ciosos elementos de que não poderia o nosso Tribunal prescindir, sem
empobrecer-se."
E finalizou Theodomiro Dias:
"Sem pretender ser profeta, prenuncio para V. Ex.a os mais brilhantes
triunfos."
Raphael de Barros Monteiro não frustrou o vaticínio.
Em anos de profícua e brilhante judicatura, a ela reuniu à. cátedra,
convidado que foi para lecionar, na prestigiosa Faculdade de Direito da
Pontifícia Universidade Ca;tól!ca de São Paulo, a 3.a Cadeira de Direito
Judiciári'J Civil.
Foi chamado a presidir a Associação Paulista de Magistrados. Foi Presidente d.o Tribunal Regional Eleitoral, de 1961 a 1963. Neste último ano
participou do Congresso da União Internacional dos Magistrados, em
Haia. Em 1966, fez parte da delegação da Associação dos Magistrados
Brasileiros à.s reuniões do Conselho Central da referida União Internacional, e das COmissões de Direito constitucional e de Processo Civil, em
Salzburgo,
Em 1966, assumiu as funções de Presidente do· Tribunal de Justiça do
seu Estado. Fê-lo na consciência da plena capacidade para a tarefa que
lhe cabia enfrentar.
Disse naquela oportunidade:
Na temática de Grahn Greene, o homem é sempre escolhido por Deus
para uma tarefa superior à.s suas forças. Não digo que o encargo que
colocastes, como instrumentos do Eterno, sobre os meus ombros, seja
tarefa que exceda à.s minhas forças". . . "é confiantemente, com alegria
e disposição que eu assumo esta responsabilidade, porque, agora, sintome preaJarado pare enfrentá-la".
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No desempenho exato e pontual desse encargo, a Barros Monteiro o
foram buscar os altos poderes da República, para que viesse ocupar
uma das cátedras do Supremo Tribunal Federal.
E aqui logo se fez notar pela insuperável capacidade de trabalho e
pela justeza de seus julgados.
Coube-lhe desempenhar, com a dedicação de sempre, as elevadas funções de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
E de tal forma buscava cumprir os deveres do cargo que, quando a saúde
abalada lhe negava o necessário repouso, ainda era junto aos livros e
aos processos, em fatigante trabalho que lhe decorriam as horas de
insônia.
Bem podemos aquilatar como lhe há de ter pesado, o Juiz expedito e
operoso que era, sentir que a saúde não lhe correspondia aos esforços
e obrigar-se ao momentâneo afastamento das funções judicantes.
Chegara a hora - a que se referira - em que a ProYidência lhe impunha
o sacrifício de suportar a redução das forças com que mant.ivera, brilhantemente, ao longo dos anos, a plena correspondência à sua vocação
de juiz - a intenção de sua vida inteira,
Se a dedicação à. judicatura foi o tema da existência do Ministro Barros
Monteiro, múltiplos foram os traços de sua personalidade de escol.
A dois deles me referirei. Não vou mencionar as suas altas qualidades
do espírito, de leitor sempre ávido pelo sábio e pelo belo; nem à.s qualidades de magistrodo imparcial e culto. Refiro-me à. profunda e tranqüila bondade, ditada pela simplicidade e pela modéstia.
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-270Disse um ilust~e advogad·D de São Paulo, ao saudá-lo no Tribunal Regional Eleitoral, a que presidia, como desembargador:
"O Desembargador Raphael de Barros Monteiro é a. expressão rigorosa.
da modéstia. Sua. docilidade de trato encantam aos que dele se acercam.
A .todos ouve com fransciscana paciência.. Seu tom de voz é sempre o
mesmo. Jamais procura impor o prestigio de sua autoridade.
Tem o culto do respeito às QPiniões alheias. Não ordena: solicita. Vai
ao encontro dos desejos: não espera que lhe roguem.
A sua alegria é a de todos os companheiros.
Sente-se reliz ao vê-los contentes. Perscruta as tristezas alheias, à prO<
cura da razão, para tentar aliviá-las. Nobreza de sentimentos igual é
difícil de encontrar".
Em anos de convivência, não me recordo de ter presenciado o Min.
Barros Monteiro elevar o tom da voz ou i'nterferir, com vivacidade maior,
em debates ou julgamentos. Tinha, realmente, o culto do respeito às
opiniões alheias. E quando delas disSentia, a natural delicadeza quase
o levava a desculpar-se por fazê-lo.
A esse traço pessoal de caráter, aliava o profundo amor à institufção a.
que servia.
O Poder Judiciário e as funções judicantes mereciam-lhe as atenções
de todos os momentos.
Demonstram-no dois fatos, que relembro.
Ao presidir a instalação do ano judiciário de 1967, no Tribunal de Justiça de São Paulo, repetiu palavras de Pedro Chaves, dando-lhes especial realce, a fim de explicar os motivos determinantes daquela solenidade.
Disse naquela oportunidade:
"Já é tempo de divulgar nos setores populares que o nosso Governo é
tripartido e que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciárlo estão no
mesmo plano constitucional, cada um na sua. esfera de ação, desempenhando suas atribuições peculiares, todos três delegados em exercício
da soberania do povo paulista.
Não são revolucionárias, nem novas, estas concepções decorrentes de
preceitos constitucionais, mas é preciSo repetir os fatos e dar-lhes o
merecl:oo destaque, para que não desllipareçam no mais completo olvddo."
Pesava-lhe que a silenciosa atividade do Judiciário o tornasse quase
desconhecido como um dos poderes do Estado. Queria vê-lo considerado
em sua eminente posfção constitucional.
Relembro o segundo fato: a declaração de seu amor pela judicatura.
Barros Monteiro o frisou, ao tomar posse neste Supremo Tribunal Federal.
Recordou a fina comparação que o Min. Luiz Gallotti, então Presidente,
fizera, a propósito de sua permanência em Brasília, com Fabricio, da
ChartreWie de Parme que, preso mas enamorado da filha do Diretor da
prisão, temfa a hora da liberdade.
E acrescentou o Min. Barros Monteiro: "Nós ambos,. Senhor Presidente,
enamorados de Clélia, a nossa querida Judicatura, continuamos presos,
mas sempre temendo a soltura, por algum inesperado golpe do destino."
Fidelidade à vocação que, desde a juventude, o orientou para. a magistratura; dedicação ao Poder Judiciário a que servfu com inexcediveis
esforços; virtudes de caráter, de inteligência e de operosidade que o
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- 271fizeram notável entre os juizes de sua terra e de seu tempo - são apenas alguns traços da personalidade do Mln. Barros Monteiro, que de
nós se apartou e a cuja memória se dedica esta reverente solenidade.
Por ocasião da posse no cargo de Desembargador, Raphael de Barros
Monteiro assrm evocou os momentos Iniciais de sua carreira de juiz:
"Revejo nitidamente aquela tarde quente de um adusto verão em que,
por uma poeirenta estrada que liga uma das estações da Noroeste à cidade de Plrajuí, ia um juiz substituto, recém-nomeado, assumir sua primeira comarca.
Vinca-lhe a face imberbe funda ruga, denunciadora das graves preocupações que lhe povoam a mente. Mas seu coração bate apressadamente, alimentado por um sangue rico de fdeals e de esperanças.
Sabe que não lhe trará riquezas a carreira que abraçou. Sente que terá
canseiras, trabalhos, aborrecimentos, mas pressente também que se se
dispuser ao sacrifício e à luta pelo que considerar justo e reta, terá
alegrias e terá compensações.
que aprendeu, com Saint Exupery, que se trabalhasse somente pelos
bens materiais, construiria para si mesmo uma prisão e nela se encerraria com sua moeda cinzenta, que não poderia ser trocada por coisa alguma que valesse a pena de ser vivida."

É

A Raphael de Barros Monteiro, concedeu-lhe a Providência viver plenamente, o Ideal a que se dedicou. Não construiu uma prisão nem nela
se encerrou com a desvallosa moeda do egoísmo - sim, marcou os seus
dias com as marcas do trabalho, da bondade, da conduta 111bada e da
dedicação à Justiça.
A sua memórfa se voltam nossos pensamentos, em afetlva recordação
E à personalidade do juiz de tão alto valor, as nossas derradeiras ho
menagens.
Tenho dito, Sr. Presidente. (Muito b,em!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) nador Lourlval Baptista. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.

Concedo a palavra ao nobre Se-

Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson Campos.
O SR. WD..SON CAMPOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, vimos tentando,
nesta tribuna, fazer uma análise da economia nordestina, partindo do pressuposto anterior a 1964 de que as potencialidades principalmente humanas do
Nordeste, sua singular posição estratégica no Atlântico - demonstradas, até
militarmente, no "Corredor da Vitória", de Natal a Dakar- seus apreciáveis recursos naturais e a comprovada lndu.striosldade do seu povo, nos traçam, inelutavelmente, Indicadores necessários à sua Integração no todo nacional.
O último Presidente da República a acreditar na !nviablltdade do Nordeste
foi o Sr. Bernardes. Mas, a p!tl'tir da Revolução de 1930, quando, realmente, o
Nordeste, comandado por Juarez Távora, lutou, nas ruas do Recife, para derrubar as olig,arquias estaduais e dar um fim à chamada "política dos governadores", a nossa região tem provocado preocupação maior, por parte do Governo Federal.
Embora a existência multlssecular de um parque !nd'ustrla:l no Recife, considerado, neste século, o terceiro porto de exportação do País, o certo é que a
região foi crismada como essencialmente agrícola. Singular conclusão, quando
se sa·be que mais da metade do seu território tem a definição de Zona Sem!-
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-272árida e que o principal prodüto de exportação, a cana-de-açúcar, é uma lavoura
preferentemente cultivada na :faixa litorânea e na chamada Zona da Mata, que
não representa a vigésima: parte de todo nordestino.
Entretanto, essa apressada conclusão nos valeu, de 1930 a 1964, a presença
sempre de um nordestino no gabinete republicano: o Ministro da Agricultura,
pasta com que se premiava o Estado de Pernambuco.
Há, pelo menos, três configurações do que seja o Nordeste. Se adotarmos
um critério de homogeneidade especial, de unidade ecológica, de formação histórico-cultural e política, de perfeita interdependência sócio-económica, teremos um Nordeste Menor, abrangendo os Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, com pouco mais de duzentos mil quilómetros quadrados, área mais ou menos equivalente a todo São Paulo, e mais de onze milhões de habitantes, com uma densidade demográfica quatro vezes superior a
do Brasil, e das maiores do País. É o Nordeste da cana-de-açúcar, do melhor
algodão do mundo, do sal, do C·OCO, da agave, onde nasceu o primeiro parque
têxtil brasileiro e, à beira da cachoeira de Paulo Afonso, a primeira fábrica
de linhas de coser da América do Sul, fundada pelo saudoso Delmiro Gouveia.
Este o Nordeste que descobriu o São Francisco, quando o vaqueiro, tangendo
suas boiadas, em busca de refrigério nas pastagens do grande rio, foi encontrar-se, em Minas Gerais, com o bandeirante paulísta; este o Nordeste que colonizou o interior do Piauí e do Maranhão, como a Zona Bragantina do Pará,
indo até o Acre, disputar para a soberania nacional aquele território, sob o
comando de um gaúcho.
Este o Nordeste que sempre teve no Recife a sua metrópole, o seu empório,
o primeiro centro universitário do País.
Há um Nordeste geográfico, definido entre as grandes regiões do Pais, que
abrange, também, os Estados de Sergipe, do Ceará e do Piauí, com uma área
de quase melo milhão de quilómetros quadrados, equivalente à do Estado de
Minas Gerais, com quase vinte milhões de habitantes e densidade demográfica
três vezes superior à do Brasil.
Seu traço de união ecológica com o Nordeste menor está, justamente, na
contigüidade da zona Semi-áridia; o traço sociológico se divide entre a condinuidade histórica e a mesma formação populacional; o traço económico na interdejpendência comercial, no permanente escambo inter-regional de produtos,
na aceitação do Recife e Fortaleza como princ~ais pólos re.gionais.
Finalmente, há um Nordeste le·gal, coillfLgurado na área de atuação da
SUDmlNE, que inclui, também, os Estados da Bahia e do Maranhão, e parte de
Minas Gerais, onde apa:rece, a dividir força e influência com o RecLfe e Fortaleza, o
pólo urbano, de notável dinamismo, que é a cidade de Salvador, historicamente
a primeira capital política do Brasil.
Este o Grande Nordeste, de que vimos falando.
Um Sistema Ab,erto

O primeiro impulso de quem estudasse, isoladamente, a economia nordestina, de tão flagrante peculiaridades e capaz de sobreviver exclusivamente voltada para o intercâmbio internacional - foi assim que nasceu, nos fins do século
XVI, com a industrialização da cana - seria o de apreciá-la como um sistema
fechado. Entretanto não nos parece possível isolá-la do contexto geral do sistema económico brasileiro, ademais pelo fato de que o Nordeste, do ponto de
vista económico, está Intrinsecamente Inserido, por dependência global, no todo
nacional, ape·sar de suas claras possibilidades expansionistas.
Essa dependência do Nordeste não velo diminuir, mas acentuar-se, apesar da:
criação da SUD!EJNE, ou por isso mesmo, desde que a Superintendência objetlvava
uma politica de integração económica.
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-273Inici'alroente, vejamos como se c·omportou a economia nordestina, no conjunto brasileiro, a partir da criação daquele órgão de desenvolvimento.
Fel criada a SUDENE em 1962.
Ora, o período de 1963 a 1967 revela certa estagnação da economia brasileira: o crescimento do Produto Interno Bruto foi de 1,5% em 1963, 2,9% em 1964,
2,7% em 1965, 5,1% em 1966 e 4,8% em 1967. Enquanto isso, o crescimento do
PIB no Nordeste, nesse qüinqüêni·o, foi, sucessivamente, de 6,2%, 6,9%, 3,9%,
4,2% e 10,8%. Para o Brasil, a média de 3,4%; para o Nordeste, um crescimento médio, anual, no qü!nqüênio, de 6,5%, quase o dobro, portanto.
iMas, a !Partir de 1968, o Produto Interno Bruto Brasileiro começou a crescer, a taxas que variavam enti:e 9,3% e 11,3%, na média anual de cerca de
10%, num dos melhores deselliiPe·nhos do mundo, até 1972. Entre.tanto, no mesmo qüinqüênio, o crescimento médio anual do Pm no Nordeste foi de 6,6%, a
que correspondia um incremento· demográfico de cerca de 2,5% ao ano.
Ora, a alta taxa de crescimento brasileiro, a partir de 1968, foi obtida através de uma politica financeira - que comandava, também, toda a politica económica - de concentração de r·ecurs.os no centro mais dinâmico da Federação,
a região· Centro-Sul.
Uma multiplicidade de providências - desvio de recursos da SUDENE para
!nvesti'mentos setor!ais, distribuição entre os Estados da Arrecadação do ICM
e dos Fundos de Participação, subsídio ao investimento, promoção da procura,
- grandes obras infra-estruturais no Centro-Sul - tudo is.so obedeceu à admirável batuta do Ministro Delfim Netto, seguindo os lineamentos já traçados
pelo Sr. Roberto Campos.
Dizem que são ambos acusados de monetaristas, epíteto que se procura
estender ao Sr. Mário Simonsen.
Mas essa acusação dos economi'stas inspirados na escola da CEPAL não é de
todo procedente, mesmo porque estruturalismo .e monetarismo são menos doutrinas do que ideologias estratégicas, ou simplesmente sistemas de aplicação
conjuntural.
Em suma: é totalmente estruturalista ou monetarista, a não ser no exercício de uma cátedra universitária.
Havíamos feito, em 1962, uma opção estruturalista, para corrigir os desequilíbrios regionais e surgiu, com toda a força, a SUDENE.
Mas verifi'cada, logo a partir de 1964, com uma ligeira br!sa otimista em
1965, a estagnação do Produto Interno Bruto brasileiro, foi preciso optar por
uma solução monetarista de emergência, resultando, a partir de 1968, no belíssimo desempenho do Pais como um todo, a ponto de, em 1971, a imprensa
mundial Impressionar-se com o chamado "milagre brasileiro".
Como não era nordestino o santo de~se milagre, que conduzia a senha monetari'sta, o Nordeste foi obrigado a um compasso de espera, cresc·endo apenas
6,6% ao ano, quase o triplo do seu incremento demográfico, o que não é, propriamente, estagnação.
Também teve pleno êxito a politica económica da Mln!stro da Fazenda, no
sentido de atrair as corporações multinacionais e fomentar a expansão das
suas fll!a!s, já instaladas no País. Paralelamente, os conglomerados bancários
concentravam recursos credi'tícios nos centros mais d!nâmlc·os da econom'a
brasileira.
Se as mais poderosas !ndústr!ais se concentravam em São Paulo e na Guanabara, o Governo Federal mandava cuidar, diretamente. daqueles gargllo.s infl·a-estrutura!s capazes de pr·eludicá-la, derramando copiosos recursos para a
construção da ponte Rlo-Niterói e dos metrôs paulista e carioca.

.

.

--- ----

--

-274Assim, para aumentar o dinamismo do centro economicamente mais poderoso do País, o Governo üsou todos os Instrumentos à sua mão, preferentemente
as políticas credltícla, fiscal ~ de renda, obj etlvando a conseguir a qualidade
ou perfil de demanda mais propício à expansão das grandes corporações económicas, de gabarito Internacional.
A presença das Multinacionais
Um dos mafs eficientes Instrumentos dessa política expansionista - Inegavelmente prejudicial ao Nordeste- foi a mobilização, no contexto brasileiro, das
empresas multinacionais, controladoras de atlvidad·ss baseadas sobretudo no
progresso técnico, com a produção de equipamentos em geral, de bens de consumo durã.vels e, atua:lmente num processo de Integração ver.tical em dLversos
setores.
·
Assim, tanto absorvem firmas nacionais, como incorporam capitais e knowhow externos, podendo ser citado, como exemplo nítido dessa verticalização, o
caso da indústria de gêneros alimentícios, basta consultar a Edição Especial da
Revista Visão, "Quem é quem na economia brasileira" de 1973.
São as multinacionaL~. peça ·essencial para fomentar e dirigir um processo
de concentração de renda, característica das economias capitalistas subdesen.,olvldas, com o corolário da expansão de crédito aos consumidores de bens du1:àvels, criando certa euforia na classe média alta, para produzir o perfil de
demanda procurado pelo Governo.
Gera-se, assim, uma composição de investimentos aceleradora da transferência de progresso técnico, através das multinacionais, obtendo-se um acréscimo de afluxo dos recursos externo e maxlmi'zando a expansão do Produto In.;.
t.erno Bruto.
Eis aqui explicado o apreciável crescimento do PIB nacional, a partir dessas providências convergentes do Ministro Delfim Netto: sendo a economia brasileira formada por um mercado de Intensa diversifi'cação e proporções reduzidas, a par de outro mercado relativamente grand·e com baixo grau de diversificação, o Incremento às Indústrias de bens d·e consumo durável tende a beneficiar multo mais as economias de escala - grandes aglomerados e conglome~ados - do que as Indústrias de bens de consumo preexistentes.
Aqui, enquanto o Norde.ste se viu alijado da competição, a concentração da
~enda nos centros mais dinâmicos, foi evidentemente positiva para a elevação
da taxa de crescimento do PIB nacional.
Tal o potencial para o bem, das multinacionais.
Mas, qual o seu potencial para o mal?
Talvez difícil prever. Tanto assim que o Presidente Ernesto Geisel, no discurso
de 15 de setembro de 1973, em Brasília, revelava discretos temores:
". . . face o surgimento, no cenário dantes restrito aos Estados-Nações,
de novos protagonistas singulares, as grandes empresas multinacionais,
cujo potencial para o bem, ou talvez para o mal, ainda não nos é dado
avaliar."
Seriam elas, no entanto, um instrumento indispensável, no sentido de
aumentar a agressividade do processo industrial brasileiro, altamente d·ependente
d·e intensa absorção de progresso técnico, tanto sob a forma de novos produtos,
como de novos processos destinados a produzi-los,
Daí por que a politica brasileira de desenvolvimento, orientada para satisfazer
elevados níveis de consumo permitiu, no último qüinqüênlo, ao País como um
todo, a aceleração do progresso Industrial, com o paralelo crescimento econômlco.
Mas, nem por isso - ou por isso mesmo -corrigiu, antes a:gravou, o problema
das disparidades regionais: ainda hoje mais de um terço da população braslleira,
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- 275no Nordeste e na Amazônia Legal, como em largas faixas do Centro-Oeste, vive
em nível de subsistênda fisio'ógica, aumentando, a olhos vistos, o número de
subempregados nas zonas urbanas e dos trabalhadores sem salário na zona
rural.
A Origem dos Vazamentos
A esta altura, depois da longa análise que vimos fazendo nos pronunciamentos
anteriores, não é difícil identificar a origem dos vazamentos no sistema estrutural idealizado para acudir o Nordeste e a Amazônia, configurados na SUDENE e
na SUDAM.
Porque a politica adotada, visando ao urgente crescimento do Pm nacional
e ao fortalecimento do centro mais dinâmico do País, tende a agravar as dificuldades sociais nas regiões menos desenvolvidas, elevando, necessariamente, o
custo s·Dcial do sistema econômico e gera.nilo fortes tensões psicossociais, mal
disfarçadas ai·nda, porque sob vigorosa e efici·ente vigilância: das autoridad·es e
dos órgãos encarregados da segurança nacional.
Em suma, as medidas de ordem monetária, fiscal e creditícias adotadas no
Pais, nos últimos seis anos, provocaram os seguintes vazamentos na economia
nordestina:
1) redução dos Orçamentos da SUDENE;
2) diminuição dos incentivos fiscais para o Nordeste, por destinação a outras
atividades setoriais;
3) redução dos "Fundos de Participação";
4) transferências de ICM para os pólos mais dinâmicos, preferentemente do
Centro-Sul;
5) redução dos empréstimos e financiamentos no Nordeste, graças à concentração de grandes instituições bancárias no Centro-Sul;
6) descaracterização dos Bancos de Desenvolvimento Regional, passando a
operar em termos mercantis, funcionando como agência de repasse de recursos
para os estabelecimentos da região mais desenvolvida.
Enquanto a SUDENE, transformada em bode expiatório, perdia substância
econômica, técnica e administrativa, esvaziada da sua condição de órgão de
planejamento regional, a concentração de recursos e decisões transferidas
permitia ao Governo federal a ex·ecução de grandes empreendimentos infraestruturais em São Paulo, na Guanabara e na Amazônia Legal, com um custo
de oportunidade demansiado elevado para o Nordeste.
O rodoviarismo também penetrou as fronteiras do Nordeste, principalmente
no Piauí e em Sergipe, mas, inesperadamente, contribuiu para a desestruturação
da economia nordestina: os caminhos asfaltados, entre as capita!s do Nordeste e
as metróaJOlls sulistas vista, claramente a: inca.pacidade co!IJG)etiUva da economia
nordestina em relação à do Centro-Sul, com a qual está aquela incapacitada
sequer de C•::lmplementar-se, traçam o quadro indesejável de um "colonialismo
mterno" que ninguém, insuspeito, ousaria desmentir,
Começou a desarticular-se a economia nordestina também pelo fato de não
ter podido a SUDENE conter a pletora de projetas inviáveis, por três motivos:
1) não levaram em conta as traiLSJformações d·e ordem politico-e.conômica
a nível nacional;
2) não se examinava, convenientemente, a vocacionalldade regional de
tais empreendimentos;
3) não se verificava, previamente, a idoneidade moral e a capacidade
técnica de alguns empresários beneficiados.
Por outro lado como o incentivo fiscal era dado ao capital, o detentor deste
julgou-se seu único beneficiário, ao arr·epio da mínima interveniência do Estado.
que, este sim, renunc!ava a uma parte do imposto em benefício da região, não do
contribuinte.
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-276Não se impôs a SUDmlNB, por meio d'e uma fiscalização válida e eficiente, a
essa distorção, muito claramente vista na captação de recursos para os projetas,
incapaclta:da, ademais, de alocá-los de molde a permitir um cr.esclmento
autônomo e ind·ependente do Nordeste.
Dai por que o crescimento econômico da região tem sido meramente excludente.
As Correções Necessárias
Esse panorama negativo, que qualquer um pode contemplar percorrendo a
região - ante os esqueletos das infra-estruturas Industriais Inacabadas, diante
da Insuficiência de recursos captados, com altos deságios, para pelo menos dois
terços dos empreendimentos, vista, ainda, a concorrência desenfreada, na própria:
região, como nas fábricas d•e óleo do Maranhão e de p8d>el em Pernambuco pode COIIl!Portar um corretivo !mediato.
Tentaremos expor algumas medidas, de âmbito nacional e regional, ao exame
das autoridades superioras do País e da própria SUDENE, no sentido de voltar a
viabilizar o processo de desenvolvimento do Nordeste, sob a batuta daquela
Superintendência.
A primeira providência - politicamente excludente, pois sem ela as demais
não frutificariam - consiste numa opção a ser tomada pelo Governo federal:
um crescimento econômico do País a taxas menos elevadas -parece-nos satisfatória a de oito por cento ao ano - tendo, como correspondência, um incremento
maior da economia nordestina, digamos a uma taxa de doze por .cento ao ano.
Isso implicaria num desenvolvimento mais equilibrado do País, com a
correção mais rápida dos desequilíbrios inter-regionais, importando em menor
custo social para o sistema.
Realmente, semelhante opção - sem a qual as demais escolhas restariam
completamente inócuas - seria uma guinada na política econômlca nacional,
implantada principalmente a partir de 1967.
Feita essa escolha, que o Nordeste reclama em nome da unidade nacional
e do desenvolvimento harmônico do País, tomar-se-lam as seguintes medidas,
paralelas e concomitantes:
1) a reestruturação e o fortalecimento da SUDENE, como órgão de planejamento regional, visando a:
a) a reformular o próprio modelo atual de desenvolvimento regional,
voltando-se à seqüência anterior: Empresas Depositantes-Escritórios de Elaboração de Proj etos-SUDENE-BNB-Empresas Beneficlâ.rias;
b) emprestar-lhe real autoridade declsória, quanto à programação dos Investimentos lnfra-estruturals na região, restabelecendo-se os poderes do seu
conselho Diretor perante o Superintendente;
c) retribuir com paga salarial conveniente a sua equipe técnica, dada ênfase
ao seu aperfeiçoamento tecnológico.
2) promover grandes investimentos em ca.pital sacia·! básico ,evita:ndo-se
aqueles conducentes a deseconomlas regionais, como, por exemplo, optar pelo
transporte ferroviário e marítimo, em lugar do rodoviário;
3) fixar na pré\pria região os Investimentos dlretamente produtivos e reter
as rendas geradas pelas suas atlvidades econômicas;
4) usar os sistemas creditíc!o.s, fisc•a1 e burocrático para desestimular novos
empreendimentos fora da região nordestina e da Amazônia Legal, com vistas à
obtenção de produtos altamente competitivos e com melhores vantagens comparativas em relação ao Centro-Sul;
5) reduzir, quando não for possiNel estancar, a sangria da:s poupa.nças
regionais, utlllzados mecanismos financeiros capazes de reverter certos instrumentos que, como o ICM, depauperam a economia nordestina;

-2776) oferecer prêmio e vantagens especiais aos técnicos e profissionais que
pretendam fixar-se na região;
7) finalmente, capacitar-se o Governo de que, numa política de desenvolvimento nacional equilibrada ou corretora dos deseqüilíbrlos regionais, devemos
emprestar preponderância aos fatores sociais e políticos sobre os resultantes do
cálculo econômlco estrito.

Já é tempo de o Governo federal voltar a reconhecer - como no início da
década de 1960 - que a região nordestina se constitui, por influências mesológicas, históricas e sociais, em um subsistema económico especial, a reclamar
também medidas especiais, legislativas e de política económica que, respeitando
as suas peculiaridades, possam transformá-la, em curto prazo, num setor tão
dinâmico quanto o Centro-Sul no processo de desenvolvimento da economia
brasileira.
Não se pode lançar ao Nordeste a culpa exclusiva pela situação caótica a
que foi lançado o Pais de 1960 a 1964, quando se tornou galopante a inflação
brasileira, principalmente pelo pagamento do alto custo de empreendimentos tão
caros como necessários, como a construção de Brasília, a implantação da indústria
automobilística, a criação dos estaleiros nacionais, o formidável impulso à indústria petrolífera e o recrutamento do processo de urbanização a níveis V'erdadeiramente estarrecedores.
Toda essa súbita escalada ainda vem custando multo dinheiro à Nação e,
a partir de 1967 - como o custeio de ciclópicas obras infra-estruturais, em São
Paulo, na Guanabara ou mesmo nos espaços internos a conquistar -os dispêndios
formidáveis exigidos só poderiam ocorrer em detrim-ento das regiões manos
desenvolvidas do País.
Qual a culpa do Nordeste, em tudo isso?
Sabemos, hoje, que todos esses empreendimentos, essas obras, essa febre de
recuperação nacional - depois daquele triên!o deprimente e escandaloso, que
motivou a Re'Volução de Março de 1964 - eram necessários e lna~:Há.veis.
Também nos conformamos em que, por algum tempo, se sustasse a arrancada
do Nordeste para o desenvolvimento, em nome de um bem comum bem mais alto,
·
isto é, da própria recuperação económica do País.
Não aceitamos, entretanto, que as últimas opções monetaristas tenham
caráter punitivo para a nossa região, reeditando-se o castigo de Pedro I, contra
Pernambuco, em 1824, ao reduzir-lhe o território, para escarmento da revolução
republicana.
Na verdade, no segundo semestre de 1963 e no primeiro trimestre de 1964,
a:lguns governadores nordestinos estavam, praticamente, comandando uma secessão nacional: anarquizara-se a produção canav!elra, pela atuação revolucionária
das "Ligas Camponesas"; Pernambuco e Sergipe eram retaguarda dos comícios
vermelhos do Presidente da República, fielmente acolltado por dois Ministros
nordestinos; as tensões p.sicossoclals no Nordeste, sobretudo alimentadas pela.
revolta contra o subdesenvolvimento. atingiam o auge, ameaçando desaguar na
decantada "guerra revolucionária", denunciada, com veemência, pelo Deputado
Bllac Pinto.
Mas tudo passou: tranqüilizou o Nordeste, a partir de 1964, a própria ação
da SUDE·NE, aplaudida em toda a região, principalmente até 1968; havia confiança
no Poder Central e na ação dos Governadores; o enérgico combate à inflação, a
luta contra a corrupção, o restabelecimento da verdade orçamentária, a justiça
de uma nova ordem tributária, fizeram de Castello Branco um ídolo do Nordeste;
a rápida maturação de alguns projetas incentivados pela SUDENE, a melhoria de
sua equipe técnica. transformm1do o Recife num celeiro de economistas; a
atuação do BNFI, como banco v·erdadeiramente de fomento; a reestruturação e
dinamização do DNOCS; a recuperação da SUVALE, sob os escombros da Co-
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- 278missão do V·a:le do São Francisco, que deixara de ser um ninho de escâ·ndalo e o
maior curral eleitoral do País - eis um quadro ot!mista, que durou qwatro anos. ·
É possível retomâ-lo. Possível, necessârio, Imprescindível.
Isto o que o Nordeste espera no Govemo do Presidente Geisel.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, nesta série de discursos, quis trazer a V. Ex.os
um panorama geral da situação do Nordeste, representado, neste plenârio, a
começar pela bancada do Maranhão, até a de Minas Gerais, por trinta senadores,
um pouco menos do que a totalidade da representação dos Estados na Câmara
Alta.
Se somarmos os nossos aos senadores nortistas interessados, também, na
política de desenvolvimento e correção dos desequilíbrios interreglonais - Parâ,
Amazonas, Acre. Mato Grosso e Golâs - con!iguraremos dois terços da rerpr.esentação total do Senado.
Cremos que, no particular - para a solução dos problemas regionais crisiológlcos - seríamos uma bancada só, jungidas a Maioria e a Minoria, nessa
perfe'ta união entre nordestinos e nortistas.
Mas vamos muito mais longe: estamos perfeitamente seguros de que os
representantes do Centro-Sul comungam, conosco, da aspiração maior, de ver o
Brasil internacionalmente projetado como uma unidade política, territorial e,
sobretudo, econômica.
O problema das disparidades de desenvolvimento regional é, no final de
contas, um problema nacional.
Dizem que "onde não hâ pão, todos falam e ninguém tem razão". O pão é a
síntese da necessidade econômica. Se, no conjunto nacional, hâ tantos Estados
- um terço da população nada menos de quinze unidades federadas, dois terços
da extensão territorial do País - reclamando contra a divisão do bolo nacional,
entã,o não podemos prever até quando serão contidas as tensões .psicossociais
geradas por essa situação de desequilíbrio econômico.
Somos políticos, representantes dos Estados, sentinelas daquele equilíbrio
federativo que une as autonomias estaduais em torno de uma só soberania
nacional.
Mas é dever da nossa representação velar no sentido de que haja equilíbrio
de interesses de desenvolvimento, tie. oportunidade, de afirma:ção das vocações,
entre as unidades federadas.
Quando o llame econômico rompe esse equilíbrio, nem sempre será possível
demonstrar, aos Estados mais pobres, que apenas se lhes pediu um sacrifício,
não para proteger outra região, senão em benefício do todo nacional.
Difícil convencer o amazonense ou o piauiense, o sergipano ou o maranhense,
de que o Governo federal lhes tirou alguns recursos prometidos para, empregandoos no centro mais dinâmico da economia brasile~ra, vencer a oeat::\gnação do
Produto Interno Bruto, emprestando maior força competitiva ao conjunto
nacional.
Todos se impressionam, d·esde logo, com aqueles dados estatlsUcos, clar.:ls,
objetlvos, insofismáveis, que apontam para o aumento das distâncias, entre
Estados, no que tange ao desenvolvimento.
Entretanto, a compreensão das elites políticas contendo impaciências. silenciando protestos, aceitando as restrições como um mal necessário, apelando para
todas as suas reservas de condescendência e de transigência, resulta em que o
Nordeste, como a Amazônia, suportaram, estoicamente, o sacrifício.
"Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe" - afirma a
sabedoria popular.
Para nós, nordestinos, francamente, os últimos cinco anos foram difíceis.
A. espera poderia criar frustrações, mas estas não vieram à tona. Muito ao
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-279contrário, procuramos - deputados, senadores, governadores, jornalistas, prr.f·essores, os diversos líderes da opinião pública - conter os nossos remoques,
controlar as nossas suspeitas, aplaudindo, quando necessário, providências do
Governo que, embora imediatamente prejudiciais ao desenvolvimento da nossa
região, poderiam resultar, como resultaram, no maior desempenho da economia
nacional, trazendo aplausos mundiais ao decantado "milagre brasileiro".
Mas, agora, desejamos um milagre que não implique em despir um santo,
para vestir o outro.
Desejamos, em suma, que, uma vez demonstrada, sem contrastes, a v!ab!lldade do desenvolvimento brasileiro, volte-se o Governo para o problema das
regiões subcfesenvolvidas, corrigindo aqueles descompasses que nos devolvem à
situação anterior a 1964, no que tange ao desequilíbrio inter-regional.
Não é pedir muito, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Temos a certeza de que, com a reestruturação da SUDENE e a dinamização
da SUDAM, ouvidas ambas as regiões, pelos seus representantes nos respectivos
Conselhos, como pela voz dos técnicos que compõem a sua estrutura de planej amenta retoma.remos aquela esca1ada que, há alguns anos nos a:ugurava a superação dos desníveis re:gionais.
Este o nosso desejo e creio, Sr. Presidente Srs. Senadores, que de toda esta
Casa, onde vinte e dois irmãos se reúnem, para comungar a hóstia civica da
grandeza do Brasil, como apóstolos do seu desenvolvimento harmônimo e sentinelas da soberania nacional. (Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES
José Gu!omard - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Fausto
Castelo-Branco - Waldemar Alcântara - Jessé Freire - Domício Gondim - Teotônio Vilela - Antõ.nio F1ernandes - Amaral Peixoto - Paulo
Torres - Benjamim Farah - Gus.ta.vo Capanema - José Augusto FernMldo eorrê·a: - Antônio Carlos.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Não há mais oradores inscritos.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n.0 129, de 1974), do Projeto de Lei do Senado
n.o 149, de 1973, de autoria do Sr. Senador Heitor Dias, que !senta da
multa estabelecida no oart. a. o d.a Lei n.o 4. 737, de 15-7-65, o alfabetizado
pelo MOBRAL.
·
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Est.á encerrada.
Encerrada a discussão sem emende nem requerimento para que seja submetida a ·votos, é a redação final considerada definitivamente aprovada, sem votação, nos termos do art. 362 cl.o Regimento Interno.
o projeto irá à Câmara dos Deputados.
1ll a seguinte a redoação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do Senado n,o 149, de 1973, que isenta
da multa estabelecida no art. 8. 0 da Lei n.0 4. 737, de 15 de julho de 1965,
o alfabetizado pelo MOBRAL.
O Congresso Nacional d,ecreta:
Art. 1.o - Ao brasileiro nato ou natul'alizado que for alfabetizado pelo Movimento Bras!leiro de Alfabetização - MOBRAL, não se aplica a multa prevista
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Lei n. 0 4. 961, de 4 de maio de 1966.

Parágrafo tínico - O prazo para alistamento d'l alfabetizado será de seis
meses, a contar da data em que, comprovadamente, concluiu o curso correspondente.
Art. 2. 0 - .Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, re>ogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) Item 2
Discussão, em turno únioo, do Parecer n.o 40, de 1974, da Comissão de
Finanças, pelo arquivamento do projeto de Decreto Legislativo n.o 1, de
1974 (n. 0 136-A/73, na Câmara dos Deputados), que aprova as contas da
Petróleo Brasileiro S/A. - PETROBRAS - e Petrobrás Química S/A PETROQUISA - relativas ao exercício de 1969.
Em discussão o parecer.
Se nenhum dos Srs. Senad·ores quiser f-azer uso da palavra para discuti-lo,
vou encerrar a discussão. (Pausa,)
Está encerrada.
Em 'Hltação:
Os Srs. Senadores que aprovam o parecer permaneçam sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria será arquivada.
Jll o seguinte o parecer aprovado:
PARECER N.0 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 Petrobrás Química S/A - PE'l'ROQUISA -relativas ao exercício de 1969."
.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Nos termos do art. 134 do Regimento comum, a. Câmara dos Deputados encaminhou à apreciaçáQ do Senado Federal o Projeto de Decreto Legislati>o n.0 136-A,
de 1973, que aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS - e
Petrobrâs 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 Leglsla.tlvo n.0 32,
de 1971, que "aprova as oontas da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBR.AS relativas ao exercício d.e 1965", seu Relator, o ilustre Senador Louriva.l Baptista,
solicitou o reexame da proposição pela douta. Comissão de Constituição e Justiça..
Manifestando-se sobre a matéria naquele órgão técnic'l, o eminente Senador
José Sarney, referindo-se a parecer de sua lavra, proferido no Projeto de Decreto
r.egislativo n,o 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 VIl, da Constituição.
Esclareceu o ilust11e parlamentar que:
"a interpretação lógica 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, n<J que tange a órgãos vinculados à administração
púb:ica, não carecem de manifestação expre.sa, em termos de proposição
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não ocorrendo, in casu, qualquer constatação de irregularidade que justifique a indicação de providências objetivas, tendentes à apuração d.e responsab111dades ou à aplicação de punição.
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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 Cl.lmissão, opinamos, em concordância com a decisão já consa:gr.ada, recomendando o arquivamento do
presente projeto."
A Constituição Federal estabelece no art. 44, item VII, competência. exclusiva
Congresso Nacional para julgar as contas do Presidente da República.

Já o art. 45 diz que "A lei regulará o processo de fiscalização, pela Câmara
dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do Poder Executivo, inclusive os
da administração indireta".
Com o Av!.so n. 0 179-P-73, o Presidente do Tribunal de Contas da União comunicou que, em sessão de 115 de março d·e 1973, o Tribunal resolveu consid'er·9:r r·egulares as contas da Petróleo Brasileiro S.A. - PET·ROBRAS- e Petrobrás Quimica S.A. - PETFt.OQUISA, 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.o 2.004, de 3 d.e outubro
ele 1953.
Após o exame procedido pelos órgãos técnicos do Tribunal, o Relator, Ministro
Jarandyr Coelho, assim proferiu seu Pareecr:
"Nos termos da Lei n. 0 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 elOs
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 que o Ba:lanço 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 contabiUdade 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 Parecer - são no sentid.o 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 Petrobrâs QuímicaS/A, exercicio de 1969, ambas sob a presidência d'!l General Ernesto Geisel, remetendo-se o processo ao Congresso Nacional, na conformidade e para os fins
previstos na legislação em vigor."
Com os elementos informativos que constam do Balanço Geral e de. Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, o Tribunal cl.e Contas da União procedeu à
análise contâb!l e financeira da empresa em face dos princípios de contabilidade
aceitos para empresas petrolíferas, decorrentes da legislação em vigor,
Acl.lmpanha o processo de Prestação de Contas o Certificado de Auditoria Externa, expedido pela Inspetoria Geral de Finanças c1.o Ministério das Minas e
Energia, em 28 de fevereiro de 1972, concluindo pela regularidade do Balanço Ge·
ml e da demonstração da Conta de Lucros e Perdas.
Também anexados o parecer favorável do Conselho Fiscal da Empresa e a
aprovação pela Assembléia Geral Ordinária, realizada em 25 de março de 1970.
A PETROQUISA- Petrobrás Química S.A. cumpriu seus reais objetivos no
que diz respeito ao desenvolvimento da Indústria petroquímica brasileira.
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- - 282 Suas contas estão acompanhadas do Certificado de Auditoria expedido em
30-6-72 pela Inspetoria Geral de J:o~inanças do Ministério das Minas e Energia, opinando pela regularidade eLas mesmas.
Constam, ainda, o parecer favorável do Conselho Fiscal e a aprovação pela
Assembléia Geral Ordinária de 16 de março de 1970.
O Senado Federal, entretanto, ao apreciar o PDL n. 0 24, de 1971, que aprova
as contas do Serviço de Processamento de Dados (SEJru'IROl, assim decidiu (iDON
- II, eLe 23-6-72, págs. 1. 622 e .segt.s.):
"0 projeto será arquivado, feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados e •O processo de contas, de acordo com o parecer da Comissão
de Constituiçã-o e Justiça, deverá .ser enc-aminhado à Comissão de Finanças para o devido procedimento.
De acordo, 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 prejudicadQ.s, conforme determina o
art. 372, § 1.0 , do Regimento Interno, sem prejuízo do exame das contas,
neles referidas pela comissão de Flnança.s."
Como se verifica diO pronunciamento da Presidência, apoiado em fundament.os jurídicos da douta Comissão de Constituição e Justiça, declarados inconstitucionais os projetas de decretos legislativos, por não se tratar de hipótese que
exija a sua edicão, a matéria vem a esta Comissão para que seja fixada a orientação a seguir ém tais casos, nos exatos termos do art. 1•55, 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 atos do Poder Executivo,
inclusiYe os d•a administração indireta".
Ora, essa lei, até o presente momento, não existe, não havendo, portanto,
qualquer processo ad.equado para que seja exercido o PQder fiscalizador do Congresso Nacional, nem a estrutura técnica administrativa indispensável.
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.
É o parecer.
sala das Comissões, 27 de março de 1974. - João Cleofas, Presidente- Wilson
Gonçalves, Relator - Virgílio Távora - Eurico Rezende - Lourival Baptista Lenoir Vargas- Fausto Castelo-Branco- Alexandre Costa - Dlnarte Mari:t.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) -

Item 3
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
•Projeto de Dec~eto Le.g!sJ.a:tivo n.0 1, d·e 1974 (1Il, 0 136-A/73, na Câmara
dos Deputados), que aprova as contas da Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS - e Petrobrás Química S.A. - PE'I'ROQUISA - relativas
ao exercício de 1969,
Nos termos da alínea b do art. 372 do Regimento Interno, declaro a matéria
prejudicada em virtude de seu prejulgamento pelo Plenário na Sessão de 22 de
junho de 1972, quando rejeitou, por inconstitucionalidade, o Projeto de Decreto
Legislativo n. 0 24, de 1971, que aprova as contas do Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPROl, relativas ao exercíci·o de 1868.
Ao Arquivo, devendo ser feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos. (Pausa..)
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- 283 Lembro aos Srs. Senadores a Se.ssão do C-ongresso Nacional a realizar-se hoje,
às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputado.> e destinada à apreciação do
Projeto de D-ecreto Legislativo n. 0 29, de 1974-CN.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão.
Designo para a próxima, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 20, de 1974
(n. 1. 776-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que atuallza o valor da pensão especial c·:>ncedida pelo Decreto n.0 4.696,
d-e 28 de fevereiro de 1923, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 125, de 1974, da Comissão:
- de Finanças.
2
DL3cussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 23, de 1974,
0
(n. 1. 744-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da Rebúbllca, que cria e extingue cargos no Quadro d·e Pessoal do Ministério:> da Marinha e dá outras providências, tendo
0

PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 s 110 e 111, de 1974, das Comissões:
- de Serviço PUblico Cirvil; e
- de Finanças.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão

as 15 hora3 e 20 minutos.!

i
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64.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.aLegislatura,
em 14 de maio de 1974
PRESIDf:NCIA DO SR. PAULO TORRES
A.s 14 horas e 30 minutos, acham-.se presentes o.s Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flâvlo Britto - José Llndoso
- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco- Alexandre
Costa- José Sarney- Fausto Castelo-Branca- Helvidio ~unes- Virgil!o Távora- Waldemar Alcântara- Dinarte Mariz- Luis de Barros
- Jessé Freire- Ruy Carneiro- João Olearas- Paulo Guerra -Wilson
Campo.> - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio VIlela - Augusto Franco - Lourival Baptista- Antônio Fernandes- Heitor Dias
- Ruy Santos - Carlos Lindenuerg - Eurico Rezende - Paulo Torres
-Nelson c.,arne!ro- Gustavo Capanema- José Augusto -Magalhães
Pinto - Carvalho Pinto - Orlando Zancaner - Daniel Krteger - Guido
Mondln - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparf
cimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretârio vai proceder à leitura do Expediente.
ll: lido o seguinte

EXPEDmNTE
MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
Restituindo autógrafo de Projeto de Lei sancionado
- N.0 176174 (n.o 231/74, na origem), de 10 de maio de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 37/74 - Complementar (n.O 39-C/74, na Casa de
origem), que esta;belece prazo de desincompatiblllzaçãiO para as eleições fixadas na Emenda Constitucional n. 0 2 e altera dispositivo da Lei Complementar
n. 0 5. Projeto que se transformou na Lei Complementar n.o 18, de 10 de
maio de 1974).

OFíCIOS
DO SR. 1. -SECRETARIO DA GAMARA DOS DEPUTADOS
Enviando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
0

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 39, DE 1974
(N.o 1.875-B/74, na Casa de origem)

(DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA)
Suprime o art. 58 do Decreto-Lei n. 0 200, de 25 de fevereiro de 1967,
alterado pelo Decreto-Lei n.0 900, de 29 de setembro de 1969.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - Fica revogad-o o art. 58 d•o Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro
de 1967, que "dispõe ~obre a organização da Administração Federal, estabelece

fi

- 285diretrizes para a Reforma Administrativa, e dá outras providências", alterado
pelo Decreto-Lei n.0 900, de 29 de s·etembro de 1969, que "altera disposições do
Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967, e dá outras providências".
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
MEJNSAGEM N.0 137, DE 1974
El!icelentissimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada
apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exiposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Marinha, o anex,o projeto de lei que "suprime o
art. 58 do Decreto-Lei n. 0 200, de 25 de fevereir·o de 1967, alterado ·pelo Decreto-lei
n.0 900, de 29 de setembro de 1969".
Brasilia, 9 de abril de 1974. - Ernesto Geisel.
EXiPOSIÇAO DE MOTIVOS N. 0 0050, DE 19 DE MAiRÇO DE 1974, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DA MARJNHA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Os ditames do interesse da Marinha e as conveniências da administração
naval exigem que, para melhor desinc\lllllbir-se das tarefas de planejamento,
coordenação, superruão e controle, seja o Chefe do Estado-Maior da Armada
(CEJMA) ~iberado das responsabilidades do cargo de C·omandante-Geral das Forças mencionadas no inciso V do art. 57 do [)ecreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro
de 1967. A conveniência de tal separação irá ass·egurar objetlvidade às decisões
sltuBIIl.do-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender.
o exercício do cargo de Cihef-la de um órgão d·e direção geral, como o EstadoMaLar da Armada, que assessora o Ministro da Marln:ha em todos os assuntos da
ce>mpetência do Min!stério, exige que o Ch·efe seja liberado de exercer cumulativamente outro cargo, principalmente quando este outro cargo, no caso Comandante de Operações Nav.ais, se encontra sediado distante daquele (OEMA) por
imposição de at.ribuições, exigindo por c·onseguinte constantes deslocamentos de
.sed·e. Tal situação impede o exercício de uma perf·eita coordenação das respectivas
atlvidades, deixando· t!IJlllbém de assegurar maior rapidez nas decisões.
Tendo em vista o acima exposto tenho a honra de St!bmeter à elevada consideração de VC>Ssa Excelência o projeto de lei anexo, que suprime o art. ·58 do
Decreto-Lei n. 0 200, de 2-5 de fevereiro de 11167, com a redação dada pelo art. 1.0
do Decreto-Lei n. 0 900, de 29 de setembro de 1969, por consubstanciar o ato
proposto.
Aproveito a opor.+.unidade para renovar. a Vossa Excelência os protestos do
meu mais profundo respeito. - Geraldo Azevedo Hening, Ministro da Marinha.
LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N.0 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967

Reforma Administrativa
o •••• o • • • • • • • • o •• o •••• o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • :

••••••••••••••••••••••

Art. 57 - O Ministério da Marinha é constituído de:
I - ...................................................................... ..
I I - ...................................................................... .
I I I - .................................................................... ..
IV- ...................................................................... .

V- Forças Navais e Aeronavals (elementos próprios- navios e ihellcópteros
- e e:ementos destacados da Força Aérea Brasileira) :
-Corpo de Fuzileiros Navais;

-286- Distritos Navais;
- Comando do Controle Naval do Tráfego Marítimo.
(Com a redação dada pelo art. 1.0 do Decreto-Lei n.0 900, de 29-9-69.)
Art. 58 - O Ch·ef·e do Estado~Maior da Armada exer.cerá, cumulativamente, o
cargo de Comandante-Geral das Forças m-encionadas no inciso V do artigo anterior.
('C<J!l1l a redação dada pelo art. 1.0 do Decreto-Lei n.0 900, de 29-9-69.)
(A Comissão de Segurança Nacional.)

PROJETO DE DECRETO LEGJiSLATIVO N.0 8, DE 1974
(N.o 141-B/74, na Câmara dos Deputados)

Dispõe sobre aprovação de Protocolo Adicional a Acordo de Migração
firmado entre os Governos do Brasil e da Itália.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Flca aprovado o Protocolo Adiclonal ao Acordo de Migração BrasilItália, de 1960, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Repúb:ica da Itália, em Brasília, a 30 de janeiro de 1974.
Art. 2.0 - Este decreto le.glslativo entrará em vigor na data de sua publicação.
MiElNSAGEM N. 0 69, DE 1974
.Submete à consideração do C1ongresso Nacional o texto do "Protocolo
Adicional ao Acordo 1de Migração Brasil-Itália, de 1960, finnado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Itália, em Brasília, a 30 de janeiro de 19'74".
ExcelentíSsimos Senhores Membros do COngresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no .art. 44, item I, da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Eposlção de Motivos do S·enhor Ministro de Estado das ReCações
Exteriores, o texto do Protocolo Adiciona~ ao Acordo de Migração Brasil-Itália,
de 1960, firmado entre o Governo da República Federativa d·o Brasil e o Governo
da República dá Itália, em Brasília, a 30 de janeiro de 1974.
Brasília, em 4 de março d·e 1974. - Emílio G. Médici.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DE-I/DAI/070/658 (B 46) (F 31), DE 28 DE FEVEREIRO DE 1974, DO MINISTÉRIO DAS RELAÇOES EXTERIOR.IES.
A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Emillo G. Médlci,
Presidente da Repúb!Lca.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao alto conhectmento de Vossa Excelência que, no
dia 30 de janeiro do corrente ano, foi subscrito o Protocolo Adicional ao Acordo
de M!gracão Brasil-Itália, de 1960, pel•:l Ministro do Trabalho e Pr·evldêncla
Social, Professor Júlio Barata, e o Embaixador da Itália, Senhor Cario Enrlco
Giglloll.
2. A Comissão Mista, prevista no art. 45 do citado Acordo de Migração, durante
reunião efetuada em Brasí!la e no Rio de Janeiro, em 8, 9 e 10 de outubro de
1973, reconheceu a necessidade de se atuallzar e ampliar os arts. 37 a 43 dto
Acordo de Migração de 1960, Incluindo-se os novos benefícios no campo da previdência social, já consagrados em outros acordos sobre a matéria, concluídos
pelo Brasil com a Espanha e, ta.mbém, com Portuga.l.
3. A celebração do referido Protocolo se justifica em face da crescente importância das relações econôm!cas ítalo-brasllelras, d·evendo ser cl~ados vultosos
lnv·estimentos ajustados com o país europ.eu, acompanhados da transferência de
mão-de-obra de alta qualificação.
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- 2874. Passo às mãos de Vossa Excelência, em anexo, o texto do Protoco Adcional
ao Acordo de Migração de 1960, a ser enviado ao Congresso Nacional, após a
nec·essária aprovação.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Mário Gibson Barboza.
(As Comissões de Relações Exteriores e de Legislação Social.!

OFíCIOS
DO SR. PRIMEIRO-SEORETARlO DA CAMARA DOS DEP,UTADOS
- N. 110174, d,e 13 de mato d,e 1974, comunkando a sanção e enviando au,tógrafo
do Projeto da Lei do Senado n. 0 25, d,e 1974 (n.0 1.893/74, na Câmara dos
Deputados), que altera os valores ret,ributivos das escalas de vencimentos dos
Grupos de que tratam a.s Leis n. 0 5.900, de 9 de ju:ho de 1973; 5.903, de 9 de
julho de 1973; e 5. 975, de 12 de dezembro d·e 1973, e dá outras providências.
<·Projeto que se transformou na Lei n.0 6.042, de 9 de maio de 1974).
- N. 0 111174, de 13 d,e maio de 1974, comunicando a aprovação do Projeto de Lei
do Senado n.O 47, de 1972 (n.O 1.111-B/73, na Câmara dos Deputados), que
denomina "Ponte Marc·elino Ma!!hado" a ponte sobre o Canal dos Mosquitos,
na BR-135, em São Luís, Estado do Maranhão. (Projeto enviado à sanção em
13 de maio de 1974).
O SR. PKESIDilNTE (Paulo Torres) - O Expedi,ente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos os seguintes:
0

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 46, DE 1974
Dá nova redacã.o à letra b do item n do art. 5.0 da Lei n.0 5.890,
de 8 de junho de Í973.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1,0 - Vigorará ca.m a seguinte redaçfuo a letra b do item II do art. 5.0
da Lei n. 0 5,890, de 8 de junho de 1973:
"b) sobre a s·egunda, apEcar-se-á um c,oefidente igual a ~antas um
quinto (1/5) quantos forem ·Os grupos de 12 (d,oze) contribuições acima
de 10 (dez) salários mínimlls, r'eSUJeitado em cada cas,o, o limite máximo de
80% (oitenta por cento) do valor da parcela."
Art. 2.o - Entrará esta 1ei em vigor na data de sua publicação.
J' ustificação

A elevação do teta de contribuição dos segurados da previdênci~ social, de
dez .para vinte salários mínimos, correspondeu a uma antiga aspiraçao de segurados do INPS.
contudo a Lei n.o 5, 890, de 8 de junho de 1973, equacionou a matéria de
forma lnsattSfatória, senão mesmo discriminatória,
. De fato dispondo o art. 5.0 desse diploma legal que os valores dos bendícios
de r.enda m:Snsal serii,o fixados calcu~ando-se, pri-meiramente, os aludidos benefícios sobre dez vezes o maior salário mínimo e, a seguir, ao excedente, coeficiente
de 1/30 quantos forem os grupos de 12 (doze) contribuições, conclui-se que o
segurado só se beneficia, int,egralmente, se contribuir sobr·e tal parcela durante
trinta anos.
Vale recordar que a aposentadoria dos servidores públicos é concedida em
valor corr.espondente ao últ,imo v.encimento e que a dos segurados do :tNPS era,
de acordo com a redação original da Lei Orgânica da Previdência Social (Lei
n.o 3. 807, de 26-8-60), concedida com ba.se na média dos salários aufe.ridos
durante os últimos 12 meses de atividade.

.'

-288Através de sucessivas modificações tal medida foi, afinal, aumentada pela
Lei n. 0 5.890, de 1973, para 48 meses. E:a ainda vigora para todos os segurados
que percebam remuneração até dez vezes o maior salário mínimo.
Nada justifica, portanto, o tratamento discriminatório que a atual legislação
dá aos segurados do INPS que percebam remuneração superior, por isso que
eles estão sujeitos ao pagamento de contribuição igual à dos demais.
Daí o .presente projeto.
Ele altera a redação da letra "b'' do item II do art. 5. 0 da Lei n. 0 5.890, dJe
1973, de tal modo que para sobre a parcela superior a dez vezes o maior s!lllá.rio
mínimo sujeita à con•<ribuição para o LNPS será aplicado o coeficiente de 1/5
quantos fore.m os grupos de 12 contribuições, de modo a permitir, conseqüentemente, após 5 anos de contribuição o cômputo integral dessa parcela para efeito
de aposentadoria.
Vale, por derradeiro, assinalar qu.e a proposição satisfaz a exigência consubsta.nclada no parágrafo único do texto constitucional, segundo a qual nenhum
benefício compreendido na previdência social poderá .ser criado, majorado ou
estendido sem a correspondente fonte d.e cus~eio total.
De fato. o custeio, atuariaJ.mente ca:culado, para concessão dos benefícios
previstos pela legislação previdenciária corresponde, basicamente, à taxa de 8% a
cargo do empregado e da empresa e Incidente sobre o salário de contribuição,
eis qu·e a contribuição da União é única e exclusivam-ente destinada ao atendimento das despesas de pessoal e administração geral do lNPS.
Ora, ao pagamento dessa contribuição já es.~ão obrigados os segurados de
que trata o item II do art. 5.0 da Lei n.0 5. 890, de 8 de junho de 1973, em condições
rigorosamente idênticas a dos demais.
Tem, inequivocamente, o projeto, dessa forma, a a.mpará-lo, além, sem dúrvida,
do princípio de isonomia, a fonte de custeio de que trata o parágrafo único do
art. 165 do texto constitucional.
Sala das Sessões, 14 de maio de 1974. - S·enador José Lindoso.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.0 5.890- DE 8 DE JUNHO DE 1973

Altera a Legislação da Previdência Social e dá outras providências.
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Art. 5. Os benefícios a serem pagos sob a forma de renda mensal terão
seus valores fixados da seguinte forma:
1 - quando o salário de benefício for igual ou inferior a 10 (dez) vezes o
maior salário mínimo vigente no País, aplicar-se-ão os coeficientes previstos
nesta e na Lei n° 3.807, de 26 de agosto de 1960;
II - quando o salário de benefício for superior ao do item anterior, será
ele dividido em duas parcelas: a primeira, igual a 10 (dez) vezes o maior salário
mínimo vigente no Pais: a segunda, será o valor excedente ao da primeira;
a) sobre a primeira parc·ela apl!car-se-ão os coeficientes previstos no item
anterior;
b) sobre a segunda, aplicar-se-á um coeficiente igual a tantos 1/30 (um
trinta avos) quantos forem os grupos de 12 (doz·e> contribuições acima de lO (dez)
salários mínimos, respeitado, em cada caso o limite máximo de 80% (oitenta
por cento) do valor da parcela;
III - o valor da renda mensal no caso do item anterior será a soma das
parcelas calculada·s na forma das alín·eas a e b, não podendo ultrapassar o valor
correspondente a 90% (noventa por C·ento) de 20 (vinte) vezes o maior salário
mínimo vigente no País.
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(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
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- 289PROJETO DE LEI DO SENADO N° 47, DE 1974

Altera a Legislação ela Pl'cviclê•~cia S:ocial e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta.
Art. 1.0 O § 1.0 do art. lO da Lei n.o 5. 890, de 8 de junho de 1973, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"§ 1.0 Para o segurado do sexo masculino que continuar em atlvidade
após 30 (trinta) anos de s·ervlço e do sexo feminino após 25 (vinte e
cinco) anos de serviço, o valor da aposentadoria, referido no !tem I,
deste artigo, será acrescido de 4% (quatro por cento) do salário de benefício para cada novo ano completo de atividade abrangida pela previdência social, até o máximo de 100% (cem por cento) desse salário, ao
completar 35 <trinta e cinco) e 30 (trinta) anos de serviço, respectivamente".
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publlcação, revogadas
as disposições em contrário.
Justificação
Esta emenda repete projetas anteriores, Inclusive o que já tive a honra de
assinar, na Câmara dos Deputados, juntamente com o nobre Deputado Ulysses
Guimarães, em legislatura passada. Graças à emenda d·e minha autoria, a constltulção de 196·7 fixou em 30 (trinta) anos o llmlte de tempo de serviço para a
aposentadoria da mulher empregada, com proventos integrais, texto esse reproduzido na Emenda Constitucional n° 1.
Ora, se a Lel Orgânica da Previdência Social permite a aposentadoria do
segurado do sexo mascullno aos 30 (trinta) anos, com proventos proporcionais,
justo que a mulher, também, possa aposentar-se nas mesmas condições, isto
é, aos 25 (vinte e cinco) anos, também, com proventos proporcionais ao tempo
de serviço.
Este problema da igualdade de tratamento a ser dispensado à mulher apo.sentada por tempo de serviço, vem s·endo levantado e debatido desde a ocasião
em que lhe foi assegurado o direito à aposentadoria com proventos integrais, aos
30 (trinta) anos de serviço. Com efeito, a partir desse momento, jamais foi
aceito o entendimento da previdência social, de que a mulher tem direito a
aposentar-se aos 30 (trlntal anos com 1·DO% (cem por cehtol do salário de benefício, mas, por eqüldade com os segurados do sexo masculino, não faz jus à.
aposentadoria aos 25 (vinte e cinco) anos e, a cada ano, acrescidos os 4% (quatro
por cento), até que aos 30 (trinta) anos possa aposentar-se com proventos integrais, em pé d·e igualdade com os segurados em geral.
Dadas, portanto, as pecullarldades das condições da mulher, é de todo justo
que se dê a ela a possibilidade de aposentar-s·e com 80% (oitenta por cento)
do salário de benefício, ao completar 25 (vinte e clncol anos de serviço. Neste
particular, é preciso a:entar para 03 deveres da mulher de mãe e esposa a
serem cumpridos, os quais, freqüentement·e, são prejudicados.
Sala das Sessões, 14 de Maio de 1974. - Nelson Carneiro.
LEGISLAÇAO CITADA

LEI N.o 5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973
• o' • • • • ' • • •
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Art. 10 A aposentadoria por tempo de serviço será concedida aos trinta
anos de s·ervlço:
I - até a Importância correspondente a 10 (dezl vezes o maior salário mínimo vigente no País, em valor igual a:
. a) 80% (oitenta por centol do salário de benefício, ao segurado do sexo
mascullno;

•

- 290b) 100,% (cem por cento) do salário de benefício, ao segurado do sexo fe·
minino;
II -sobre a parcela correspondente ao valor excedente ao do item antE'rior
aplicar-se-á o coeficiente previsto no item II do art. 5° desta lei;
III - o valor da r,enda mensal do benefício será a soma das parcelas cal·
culadas na forma dos itens anteriores e não poderá exceder ao limite previsto
no item III da art. 5°, desta lei.
§ 1° Para o segurado do sexo masculino que continuar em atividade após
30 (trinta) anos de serviço, o valor da aposentadoria, ref,erido no item I, será
acrescido de 4% (quatro por cento) do salário de benefício para cada novo ano
completo de atividade abrangida pela previdência social, até o máximo de 100%
(cem por cento) desse salário aos 35 (trinta ,e cinco) anos de s,erviço .
• •

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

(As Comissões de Constttuiçáo e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESID>ENTE <Paulo Torres) - Os projetas lidos serão publicados e
remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de r,esolução que s,erá lido pelo Sr. 1°-Secretário.
É lido o seguinte
PROJE.TO DE RESOLUÇAO N° 18, D'E 1974

Dá nova redação ao art. 363, do Regimento Interno do Senado Federal,
aprovado pela Resolução n° 93, de 1970.
(Apresentado pela Mesa)
O Senado Federal resolve:
Art. 1° O art. 363 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução no 93,
de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 363 Verificada a existência de erro em texto aprovado e com
redação definitiva, proceder-s,e-á da seguinte maneira:
a) tratando-se de contradição, incoerência, prejudicialidade ou equivoco que importe em alteração do sentido do projeto, ainda não remetido
'à sanção ou à Câmara, o Presidente encaminhará a matéria à Comissão
competente para que proponha o moda de corrigir o erro, sendo a proposta examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de submetida a Plenário;
b) nas hipóteses da alínea anterior, quando a matéria tenha sido
encaminhada à sanção ou à Câmara, o Presidente, após manifestação do
Plenário, comunicará o fato ao Presidente da República ou à Câmara,
remetendo novos autógrafos, se for o caso, ou solicitando a retificação
do texto, mediant,e republicação da lei;
c) tratando-se de inexatidão material, devida a lapso manifesto ou
erro gráfico, cuja correção não Importe em alteração do sentido da matéria, o Presidente adotará as medidas especificadas na alínea anterior,
mediante ofício à Presidência da República ou à Câmara dos Deputados,
dando ciência do fato, posteriormente, ao Plenário."
Justificação
1. O projeto é suficientemente explicito na demonstração de seus objetlvos,
C[Ue visam a melhorar e definir as hipóteses enquadradas no art. 363 do Regimento Interno.
2. Não raro acontecem, em projetas, contradições, Incoerências e equívocos,
com prejuízo do verdadell·o sentido dos textos Ieglslatlvos.

-2913. A atual redação do citado dispositivo não abrange todas as hipóteses e
cria dificuldades _à solução de tais enganos ou erros, inclusive sendo omissa quando esses erros sao verificados .em textos legislativos publicados.
4. As modificações propostas resultam, como é fácil de ver da ocorrência
desses cas~s e segura observação da Mesa, quanto ao modo e necessidade de
sua correçao.
Sala das Sessões, 14 de mala de 1974. - Paulo Torres - Antônio Carlos Adalberto Sena - Ruy Santos - Augusto Franco - Geraldo Mesquita.
LEGISLAÇÃO CITADA

REGIMENTO LNTERNO DO SENADO FEDERM..
. "Art. 363 Quando, em texto aprovado em definitivo, for verificada a existência de erro, proceder-se-à da seguinte maneira:
a) tratando-se de contradição, incoerência ou prejudicialidade em projeto
ainda não remetido à sanção ou à Câmara, a Mesa encaminhará a matéria à
Comissão .competente a fim de que proponha a orientação a seguir para a retificação do erro, sendo a proposta examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça, antes de ser submetida à deliberação do Plenário;
b) tratando-se de inexatldão material, lapso ou erro manifesto, será a matéria encaminhada à Comissão de Redação para escoimá-la do vício;
c) nas hipóteses da alínea anterior, tendo sido a matéria remetida à sanção
ou à Cãmara, o Presidente dará conhecimento à Casa do ocorrido e proporá a
correção que se considerará autorizada se não houver objeção do Plenário;
d) concordando o Senado com a retif!cação, será o fato comunicado ao
Presidente da República ou à Câmara, com a remesssa de novos autógrafos".
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O projeto lido será publicado e, em
seguida, ficará sobre a mesa durante três sessões, a fim de receber emendas,
conforme determina o art. 445 do Regimento Interno. Findo esse prazo, se.rá
despachado às comissões competentes.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.
o SR.. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, St:s. s.enadores, consoante
promessa feita à nobre Oposição nesta Casa, vamos hoje examinar as "C?nclusões" do Relatório do ilustre Ministro Baptista Ramos quando da apreciaçao das
Contas do Governo Federal, relativas ao Exercício de 1973, pelo Egrégio Tribunal
de Contas da União.
Procuraremos ser sintético já que se nos afigura assunto de fác!l elucidação
perante este Plenário, que assistiu repetidas vezes, em pronunciamentos nossos,
à apresentação de dados e argumentos aqui trazidos em defesa da Politica Económica e Financeira da Revolução d-e 1964 e, em particular, do qüinqüênio 19691973.

Preliminarmente: Embora à vol d'oiseau - já que, na Câmara, foi o tema
exaustivamente tratado pelo eminente Deputado Daniel Faraco, Pr.esidente da
Comissão d·e .Fiscall!zação Financeira e Tomada de Cor1tas - discutiremos a
pertinência da inserção de crítica à Política Económica e Financeira do Governo
(em seu todo ou em parte) em um documento desta natureza.
A prestação de contas apresentada pelo Presidente da República ao
Congresso, em obediência ao preceito constitucional, é uma coletànea de
dados, básicos para avaliação dos resultados da ação governamental, através do
confronto entre o projetado e o executado e o exame dos próprios planos.
Qual o papel do Tribunal de Contas, órgão auxiliar do congresso no tratamento a dar a estas contas?
. A sua competência se restringe aos aspectos técnicos de ordem legal e
documental, cabendo ao Congresso a respec~iva apreciação política, com a avalia-
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-292ção dos resultados. Aceitar a tese de que deve o Tribunal de Contas extrapolar
de suas funções técnicas e contábeis e passar à análise e julgamento da política
econômico-financeira adotada pelo Governo, seria o mesmo que reconhece-lo
não como órgão auxiliar do Congresso mas entidade substituindo-se a ele,
·chamando a si matéria eminentemente da competência do Parlamento. Proceder
desta maneira significaria abrir mão de prerrogativa inerente a este. A Corte
de Contas cabe a tarefa técnica, necessária, sem dúvida, como apoio para a
justa escolha de opções de caráter político, que o problema de politica económicofinanceira comporta, competência exclusiva do Legislativo.
Antes de pa,ssarmos à dissecação das "conclusões" referidas, Srs. Senadores,
é necessário deixar bem claro que elas fazem parte do Relatório do Ministro
Baptista Ramos, mas não do Parecer Prévio, este sim, aprovado pelo TCU que é
do seguinte teor:
"O Tribunal de Contas da União, tendo em vista o disposto no art. 70, § 2.0 ,
da Constituição; e
Considerando que a execução orçamentária do exercício, em face dos Balanços
Gerais da União, processou-se com sati·sfatória regularidade;
.
Considerando que as despesas mantiveram-se dentro das autorizações legislativas, com exceção de parcela mínima - Cr$ 1.214,48 -, atrlbuida à Imperfeição de registras;
Considerando que, pela primeira vez, nos últimos 21 anos, ocorreu, no exercício, superavit de caixa, no montante de Cr$ 295,1 milhões, sem prejuízo da
execução do planejamento governamental; e
Considerando finalmente que, em suas linhas mestras, foi bom o desempenho econômico-flnanceiro do exercício encerrado em 31-12-1973;
É de parecer que s-ejam aprovadas as contas do exercício financeiro de 1973,
apresentadas ao Congresso Nacional pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, G-eneral-de-Exército Emíllo Garrastazu Médicl.
TC, Sala de Sessões, 30 de abril de 1973. - João Baptista Ramos, MinistroRelator.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.a dá licença para um aparte, antes que
V. Ex.a passe adiante?
O SR. VIRGíGIO TAVORA - Com imenso prazer. V. Ex.a só faz ilustrar
este pronunciamento despretensioso.
O Sr. Nelson Carneiro -Evidentemente V. Ex.a vai descer a outros aspectos
do debate e ne1es não procurarei interferir. Mas, quanto à competência do
Tribunal de Contas, parece que já hã uma posição assumida por aquele órgão
em tempos passados. Relatório da lavra do Ministro Wagner Estel!ta, referente ao
ano d·e 1965, publicado no Diário Oficial de 1966, página 7, diz o seguinte:
"O cumprimento do preceito constitucional, esclarecido pela Lei Orgânica
do Tribunal, implica, portanto, não apenas no registro dos fatos assinalados quanto a receita e quanto à despesa, sendo que também numa
"apreciação geral sobre o exercício e a execução do orçamento". A
elaboração do parecer não se deve limitar, destarte, a verificação obj etiva
e fria de algarismos; impõe, demais disso, uma parte crítica exigida pela
referida apreciação geral."
E o Decreto-lei n. 0 199, no seu art. 29, diz:
"§ 3.0 O Tribunal deverá apresentar minucioso relatório conclusivo
sobre os resultados do exercício financeiro louvando-se, no caso de apres-entação das contas no prazo constitucional, nos elementos colhidos ao
ex-ercer a auditoria financeira e orçamentária."
A minha intervenção, nobre Senador Virgillo Távora, é apenas para dizer
que esta função, que melhor fora ex-ercida realmente pelo Congresso Nacional,
não o tem sido há 150 anos. O Tribunal de Contas valeu-se, para chegar a
assas conclusões, da largueza dos textos que acabo de ler.
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O SR. VmGíLIO TAVORA - Com prazer acolhemos o aparte de V. Ex." e,
em seguida, permitir-nos-emos r€sponder ao ilustre Líder da Oposição.
O Sr. Jarbas Passarinho - Quando tive ocasião de pedir a atenção do Senado
para um modesto pronunciamento a esse respeito, coloquei uma interrogação
no meu discurso. Eu me preguntava se cabia ao Ministro-Relator do Tribunal
de Contas da União o direito de fazer críticas sobre as opções que são parte de
uma estratégia da politica nacional. E vejo, com muito agrado, que, posteriormente a essa pergunta, quer na Câmara dos Deputados, através da palavra do
ilustre Deputado Daniel Faraco. e qu.er agora, pela palavra de V. Ex.", está em
discussão a questão da competência daquele Tribunal como um todo. Em que
pase o argumento do nobre Senador Nelson Carneiro, gostaria de salientar apenas
que a minha surpresa vem, primeiro. do inusitado fato, porque, mesmo com
o conhecimento da Casa que possui, indiscutivelmente, S. Ex." deve ter-se dado
a exaustiva busca para encontrar um caso precedente que tornasse perfeitamente justificáv~l a posição do Ministro Baptista Ramos. Mas, desejaria agora
chamar a atençao dos meus ilustres Pares exatamente para esta questão: a
discussão, pela eminente Oposição, das opções de um governo, é perfeitamente
lícita, desejável e imprescindível à perspectiva da Maioria, no caso o Governo,
e deve fazê-lo em tom até polémico, que é o papel do Parlamento.
O SR. VmG:ILlO TAVORA - É o que temos feito aqui tantas ve12:es.
O Sr. Jarbas Passarinho - Quando, entretanto, sentimos que é uma Corte
que o faz, fora de qualquer dúvida que se dá uma conotação de sentença a um
julgamento que não pode passar por definitivo, do qual V. Ex.", logo mais, fará
a dissecação.
O SR. VlRGíLIO TAVORA- Está prometido.
Respondemos com prazer ao aparte do nobre representante da Guanabara.
Primeiro, não ouvimos uma palavra. dentro do brilhante aparte de S. Ex.", que
não se referisse a execução orçamentária. Segundo, a opinião que S. Ex." externou
do nobre Ministro Wagner Estelita, tal qual a do ilustre Sr. Ministro Bap~ista
Ramos, era a opinião do relatório, mas não o parecer aprovado pelo Tribunal,
nem, portanto, o ponto de vista do Tribunal.
Tanto em um quanto no outro, não podia o Tribunal discutir uma política
de governo: poderia discutir, sim, e aí está dito no decreto-lei citado. repetido.
as formas da execução orçamentária. Nunca poderia ser dado, a uma Corte que
julga o direito de discutir uma política de governo, que é um fato eminentemente
politico.
Mas dissemos, e tornamos a r€petir, que passávamos, apenas, à vol d'oiseau,
sobre o assunto. porque foi esse. exaustivamente apreciado, quando, semana
passada, o ilustre Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada
de Contas da Câmara, o ilustre Deputado Daniel Faraco, produziu magnífico
trabalho sobre o assunto. Não poderíamos silenciá-lo e, até provas em contrário,
argumento que destrua o que, aqui, de momento foi dito, ainda não ouvimos.
Mais adiante, fizemos questão de frisar que essa conc1usão, objeto, justamente, do nosso pronunciamento, são da lavra e responsab!lldade singular d.e
um juiz e não julgamento dessa Corte, porque, há pouco, tivemos ocasião de
ler, para todos os Srs. senadores, ouvirem, o que realmente foi a aprovação do
parecer daquela Corte de Contas.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." me permite um aparte?
O SR. VmGtLIO TAVORA - Com prazer.
O Sr. Eurico Rezende -Eu não me permito, porque, para tanto, obviamente,
me faltam engenho e arte, Ingressar na área técnica da Interlocução que se trava
entre v. Ex." e o eminente Senador Nelson Carneiro, mas quero ingressar na
faixa ética, porquanto minha vida pública tem sido bastante afirmativa, e
devemos examinar a matéria em todos os seus aspectos. Em primeiro lugar, o
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qualifica de opinião escotelra, não emitiu o pensamento do Tribunal de Contas.
Contas.
O SR. VIRGíLIO TAVORA -Lemos aqui o documento.
O Sr. Eurico Rezende - S. Ex." é um escoteiro. Em toda essa controvérsia,
ele está Isolado. Então, qualquer crítica que devemos fazer aqui não será ao
Tribunal, mas a um dos condóminos daquele coleg!ado. Se havia erros, segundo
o Sr. Baptista Ramos, na orientação económico-financeira do Governo, S. Ex."
poderia, perfeitamente, em virtude de razões óbvias, colaborar com o Senhor
Presidente da R·epública. E era do seu dever também dizer que algo funcionava
mal, se algo realmente funcionava mal. Em segundo lugar, se S. Ex." não preferiu
adotar essa medida, cabia-lhe julgar-se impedido de manter essa conduta, porque
recebeu demonstrações iterativas de confiança do Senhor Presidente da República, quer como Presidente Nacional da ARENA, quer pelo prêmio, aliás muito
justo, que teve na investidura de um dos cargos mais proeminentes d·esta Nação.
Quero colocar, no dorso do discurso de V. Ex.11, Sr. Senador Virgilio Távora, um
conceito lapidar que atravessa a poeira dos tempos e o galopar dos séculos e que
é o seguinte: "Só existe uma moeda capaz de pagar um benefício. Essa moeda
se chama gratidão!"
O Sr. Nelson Carneiro - Se V. Ex." acabou de responder, gostaria de dar
um aparte.
O SR. VIRGíLIO TÁVORA- Com prazer.
O Sr. Nelson Carneiro - Estranha é a colocação do problema feita pelo
nobre Senador Eurico Rezende; de agora por diante, o Ministro, nomeado para o
Supremo Tribunal Federal, terá, sempre, que votar a favor dos atos do Presidente que o nomeou. o cidadão, indicado para o Tribunal de Contas da União,
deverá votar, necessária e invariavelmente, a favor das contas daquele Presidente, ainda que ache irregularidades - será, entã•o, o País da gratidão. Quanto
à outra parte, quero dizer ainda a V. Ex." que o parecer que temos em mão se
compõe de 173 páginas, e, na de n.o 127, começam estas conclusões. É o próprio
Relator quem propõe o projeto do parecer. em que sugere que se aprovem as
contas, o que não o impediu de fazer as críticas. Mas, em todo caso, S. Ex."
conclui pedindo a aprovação das contas do Senhor Presidente da República
que, afinal, foram, como bem d:sse V. Ex.•, e está na última página do parecer
unanimemente aprovadas, nos termos do projeto. Quer dizer, primeiro o Sr.
Baptista Ramos. Ministro do Tribunal de Contas, não mais o pre~ldente da
ARENA, não mais o Deputado do Governo, não mais o nomeado pelo Sr. Garrastazu Médici, pode oferecer um trabalho que diz respeito às contas que ele
examinou; ou, então, de ag·ora p-or diante ficará impedido d·e fazer qualquer
critica aos atos do Presidente Emílio Médici, porque ele foi nomeado pelo Presidente Emílio Médicl. O Sr. Leitão da Cunha, por exemplo, acaba de ser convidado para Ministro d-o Supremo Tribunal Federal. Então, todos os atas do
Senhor Pre.sidente Ernesto Geisel, de agora por diante, terão que ter a aprovação de S. Ex. 11 ? S. Ex.n não pode divergir como Juiz? Pois a situação é a mesma.
Ele não veio como Presidente da .A!RENA, divergir do Presidente da República,
não está sujeito à fideli<lade partidária - ou até lá se levll fidelidade partidária? O que V. Ex." acentua, e é verdade. é que o parec·er f·::~l aceito unanimemente, mas o foi nos termos da pr·oposta ·do próprio Ministro Baptista Ramos. O
parecer é integralmente de acordo com o que ele propôs; o parecer é de quem
o faz. Quando apresentamos um parecer à Oomlssão de Justiça ou à de Agricultura. cada um de nós tem a.s suas convicções mas se votam as conclusõ·es. As
conclusões eram pela aprovação das contas.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." quer me permitir, já agora, a Impertinência,
mas Impertinência nece.ssárla?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Pois não.
O Sr. Eurico Rezende - O Sr. Senador Nels·on Carneiro fez um confronto,
absolutamente desarrazoado, porque o Sr. Baptista Ramos criticou aspectos políticos. O Supremo Tribunal Federal não opera em termos politicas. E, devo
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sua nobreza- de comportamento ético em epiSódio assemelhad-o. S. Ex.•, levou
muito tempo nesta Casa, se abstendo de votar em indicações d·e nomes de Ministros para compor o Egrégio Supremo Tribunal Federal. E agiu muito bem.
Cresceu no nosso c<Jnce!to, com<J se fosse possível crescer mais. E .ainda falando
no Supremo, se chegar um pr<~ce.:so em que uma das partes procure fazer gravame moral ao Presidente da República - uma hipótese - e se houver a!! naquele sodalício, um Ministro nomeado por esEe mesmo Presidente da República,
esse magistrado se dará por impedido. Quero dizer à •Casa que ninguém aqui,
ninguém, a não ser por motivos }}Olíticos, deixa de estranhar <1 c·omportamento
do Sr. Baptista Ramos. Ninguém! A repercussão foi a pior possível, inclusive
da parte de um grande órgão de imprensa da América, um dos maiores da América Latina, e da preferência da honrada Oposição: O Estado de S. Paulo. Esse
diário nunca morreu de amores pelo eminente Presidente Médici. Pois O Estado
de S. Paulo censurou, de maneira causticante, interpretando o pensamento nacional, o procedimento do Ministro Baptista Ramos.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com prazer, anexamos a nosso pronunciamento
os apartes, tanto do ilustre líder e nobre Senador Eurico Rezende, quanto do
não menos ilustre e nobre representante da Guanabara, Senador Nelson Carneiro.
Como declaramos de inicio que não abordaríamos questõ·es r·eferentes a atitudes éticas ou aéticas continuamos a nossa peroracão abordando os aspectos
técnicos da questão.
•
O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. VmGiLIO TAVORA- Com prazer.
O Sr. José Lindoso - Gostaria de participar do debate, talvez até por um
sentido singular de m·e associar, n·esta tarde, a tão válid·o trabalhO, parlamentar
que V. Ex.a desenvolve no Plenário do Senado Federal, ao colocar em debate o
tema emergente do discurso do Deputado Dani·el Faraco que a.ssinal•ou ser isso
uma aspiração de 150 anos de Parlamento: a discussão da politica governamental, da política econômica do Governo - mas, que nunca teve, ainda, oportunidade de se fazer sentir tão viva quanto ago·ra, ao se apreciar o relatório do
Sr. Baptista Ramos, Ministro do Co!:end·o Tribunal de Contas da União, tão castigado pelo O Estado de S. Paulo na edição do dia 4 de maio último, onde termina dizendo que esse vicio de origem precisa .Eer denunciado para que não faça
escola, assinalando, com ferrete de brasa incandescida, a conduta ética do Mi·
nlstro, a qual não desejo discutir, pois isso não me motiva. Desej arla, sim, colocar o problema, S·e me fosse permitido. exatamente dentro de.s.sa aspiração do
discurso de V. Ex.a. Acredito que dois planos bem dlstintos são objeto da nossa
atenção: o plano da politica econômica, que convencionamos chamar "modelo
brasileiro", e o plano contábil, plano da avaliação contábil, baseado no balanço
geral de contas, inclusive integrando a mensag.em do Presidente e configurada
ne~se documento que V. Ex.a :raz aqui, elaborado pela Inspetorla Geral das Finanças, que é o relatório sobre a execução do orçam·ento e a situação da administração financeira federal - e que integra. portanto, a referida mensagem
presidencial que todos os anos chega ao Oongr·esso. Então, acl:lo, num desalinhavad·o de considerações, mas que não perdem o objetivo de situá-los, numa linha
geral, que deveria ser objeto do Congresso aquilo que a Revolução tem tentado
fazer, que é construir uma politica econômica baseada na realldade brasileira que foi inaugurada na· Revolução. c·om Castello Branco na Pr·esidência, que foi
idealizada naquele moment,o de enfermidade econômico-financeira, de uma h1perlnflação, com Roberto campos e com o Octávio de Bulhóes, mas em seguida
sanada a crise com Hélio Beltrão tomou ritmo próprio e é impulsionada extraordinariamente, numa fase construtiva. por Delfim Netto. P·ois bem, essa política
econômica, Srs. Congressistas, de inspiração neocapitalista, é ajustada à realidade nacional e estimulada pelo Estado brasileiro. Apreciá-la é que nos cumpre
fazer a sua avaliação e ver suas repercussões, é o Imperativo político que o Congresso Nacional está desafiado a formular. dentro da clarividência e da experiência do3 Srs. Congressistas. Em que conslste, portant-o - numa rápida .síntese -, essa politica econômica que seria o objeto do debate? Consiste nas medi-

.

-296das do combate à. Inflação, no sentido gradualista, na política da correção mo"
netárla, que é uma das criações da imaginativa brasileira, nascida de nossa necessidade de conviver com a inflação e de não interromper o des·envolvimento;
do sistema das minidesvalorlzações cambiais, para evitar as explorações e nos
colocar no alinhamento d·o mercado internacional; no incr·emento das exportações; na política de incentivos fiscais, nobre Senador, que tem merecido retif!cações na busca de solução, a mais adequada e mais racional; numa fórmula de
política salarial que, mults vezes, t.em sido inculcada de injusta, mas que busca
colocar, sobretudo o lnteres.se nacional na conciliação com o interesse da classe
dos trabalhadores, no estímulo e no aproveitamento das poupanças externas,
para acelerar o desenvolvimento nacional, nascendo, aí, a questão do endividamento externo, tão do gosto da Oposição ao armar superado raciocinlo dos tempos ~e 30 anos atrás, onde dever externamente, sem levar em conta a administraÇão dessa dívida externa, representaria comprometimento à soberania nacional e que, hoje, todos os países entendem que tem função como aproveitamento
da poupança externa e desloca o assunto para a administração dessa poupança,
representativa de um dos processos mais eficazes do desenvolvimento. O problema da integração nacional, o de integração política pelo rodoviarlsmo, todos
esses temas constituem, realmente, uma política económica. E é essa política
económica que não sofreu solução de continuidade e sim foi passível, na realidade, de realinhamentos, de ajustamentos decorrentes do desenvolvimento. E é
isso que nós desafiamos a Oposição, que não faça somente a crítica, que aponte
para a realidade nacional deste País-continente caminhos outro.s que não esse,
para darmos o pulo que devemGs dar, perante as nações, no sentido de nos tornarmos uma potência, impondo os nossos desígnios de nação amante da paz
e da ordem social. E quanto às taref!lls de uma Corte, estas já foram definidas
multo bem, no início do discurso, pelo nobre orador, o Sr. Ministro Senador
Virgílio Távora e pelo também Sr. Ministro Senador Jarbas Passarinho. Uma
corte, realmente, emite sentenças e ersas sentenças se circunscrevem dentro
daquilo que é, também, preciSo que se ponha em termos, nos parâmetros .da
evolução da administração pública, qual a de levar em conta as técnicas de
planejamento e proceder à avaliação final daquilo que o planejamento aprovado
pelo Congresso det·ermina. Todas essas linhas e metas constituem o Plano Nacional de Desenvolvimento, o Orçamento Plurianual, o orçamento-programa
anual. Essa avaliação vai ser possibilitada pelo balanço gerai das contas, que
é a obrigação final e precípua do Tribunal de Contas, sem que possamos desconhecer as possibllidades da colaboração e apreciacão desse órgã,o de alta valia
na função atuarial para os trabalhos, exatamente, de discussão que estamos travando neste Congresso. Nobre orador, esta seria a contribuicão para uma colocação alta do problema: discutamos a política económico-financeira. E vamos
desafiar a Oposição para que aponte novos caminhos, novas soluções para o
desenvolvimento nacional no grau que alcançamos, no êxito que o Governo da
Revolução alcançou, para a proclamação ·e admiração de todo o mundo.
O SR, VIRGíLIO TAVORA - Agradecemos o aparte do nobre representante
pelo Amazonas.
Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pas~emos ao âmago da questão, isto é,
ao exame das "conclusões".
m.l. - Sem embargo das afirmativas dos êxitos governamentais sejam as
constantes às fls. 8 e 9, sejam aquelas outras do inicio das "conclusões" (pág.
127), o que nestas se contém, como fulcro de toda questão não há c,omo fugir à
evidência, é a discussão sobre a validade ou não do Modelo Brasileiro que ali é
posta em dúvida, como se pode constatar da transcrição dos tópicos a seguir:
"Achamos que as autoridades responsáveis do setor financeiro não
podiam ignorar que o desenvolvimento económico tende, naturalmente,
a pressionar a demanda dos fatores de prGdução, e, dessa forma, a produzir inflação. Se se proclama, alto e bom som, como faz o PND e outras versões governamentais, que o desenvolvimento brasileiro tem de
ser acelerado, será multa ingenuidade ·supor que isso possa acontecer,
sem provocar a contrapartida de uma Inflação também acelerada. Como
provocar-se a causa e renegar-se o efeito, quando .se reconhece a equivalência entre os elementos de ambos? (pág. 130)"

.,
-297Citação ipsis literis.
Mais adiante:
"Além do agravamento da inflação, o endividamento externo ativou ainda mais a política de comércio exterior. Porque ·eram crescentes os nossos compromissos, vimo-nos na necessidade de alimentar, com maior
intensidade, a balança comercial. Exportar, exportar eis, entã·~>, o lema
que chegou a popularizar-Ee entre nós, a .ponto de alcançar os programas populares de rádio e televisão." (pág. 132.)
"Tentativas foram feitas para atenuar as distorções decorrentes da dívida externa, invocando-se a relação, de natureza contáb!l, entre a dívida líquida e a.s expo·rtações, em 1973, o que produziria um coeficiente
de segurança perfeitamente razoável.
A questão, posta nesses termos, porém, não apresenta nenhum sentido."
Ainda é S. Ex.a, o Sr. Ministro, que assim se pronuncia:
"O que interessa não é saber se, teórica ou contabilmente. a expressão
numérica da relação da dívida líquida-exportações é ou não razoável, e
sim verificar os Eeus efeitos sobre ·o processo inflacionário em marcha,
sobre que economistas e financistas dos mais idôneos nãQ aUmentam
nenhuma dúvida. (pág.l, 132 e 133)"
"Finalmente, argumentou-se com a "inflação importada'•, oriunda da
crise do petróleo, agravada pelo conflito do Ori·ente Médio, e que ensejou a maj·oraçã.o dos preços em geral. Bem de ver, entretanto, que,
quando isso sucedeu, em fins de 1973, já Ee havia id·entificado, no endividamento brasileiro, um foco de naturais efeitos inflacionários na
ordem interna. (pág. 133)"
"Em face do exposto, só nos resta reproduzir o já proverbial paradoxo,
que bem define a situação descrita: "É na verdade muito difícil pedir
a uma locomotiva que dê o máximo poder de tração e ·que, ao me.lmo
tempo, reduza a pre.ssão em suas caldeiras." (pág. 133 l"
Se iEto não é crítica, não sabemos o que é crítica.
III.2 - Passemos à análise das mesmas:
2.1 - Não é de hoje que afirmamos a este Plenário que a contenção de preços em fins de 1973, de forma severa, foi remédio heróico tomado no momento,
face à importação de uma inflação que, no ano passado, em escala até então desconhecida. se apresentou em todos os países, em maior ou menor grau; foi a
maneira, à época, julgada adequada para suportar o primeiro choque; sem E'sta
medida. os preços subiriam a níveis insuportáveis; passada a fase aguda, os
preços no primeiro quadrimestre deste ano subiram um patamar, suavizada que
foi a contenção citada, já que como todo medicamento enérgico não poderia, sem
intoxicação do organismo, ser ministrado por longo tempo. Ascenderam. assim
eles uma percentagem de 15% em quatro meses. Efetuados os reajustamentos
básicos, a economia brasileira doravante. após este quadrimestre atípico. seguirá
sua trajetória ascensional, com uma inflação provável - maio 1974 a maio 1975
- que podemos, sem otimismo, orçar num teto não superior a 18 ou a 20% .
Também vezes não poucas temos declarado que a taxa de 12%, prevista para
inflação em 1973, era uma meta perseguida; meta a ser tentada atingir; nunca
aqui foi dito que a inflação se situaria nesta altura. O que, porém, tem que so~rer
a mais forte contradita é a afirmativa das "conclusões":
"se se proclama, alto e bom som, como o faz o PND e outras versões governamentais que o desenvolvimento brasileiro tem que ser acelerado, será
muita ingenuidade supor que isso possa acontecer, sem provocar a contrapartida de uma inflação também acelerada!"
O simples compulsar dos dados referentes aos anos de 1967 a esta parte mostra, melhor que qualquer palavra, o que de falho existe em proposição tão solenemente enunciada. Muito pelo contrário, Srs. Senadores. O mais sistemático
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sido menor que a de 1972, nem que, inversamente, o crescimento do PIB este
ultimo ano (mesmo fazendo-se a simples comparação entre aumentos de PIB)
não tenha aleançado·muito maior valor do que naquele (1967).
O Sr. Amaral Pei:l:oto - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Se o nobre representante não se demorar, para
que concluamos o noss-o p-ensamento, com prazer ouviremos o seu aparte.
O Sr. Amaral Peixoto - Serei muito rápido. Não farei um discurso como o
nobre Senador José Lindoso. V. Ex." acaba de fazer uma afirmação de que a inflação de maio de 74 a maio de 75 não será superior a 18% ou 20% . Foi a mesma
afirmação- não de V. Ex.a mas de vozes autorizadas do Governo -com os 12%
:lo ano passado. Lembre-se V. Ex." de que, em maio de 75, vamos cobrar, se a
inflação for superior aos 18% .
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Nobre e duplo colega, com imenso prazer ...
O Sr. Eurico Rezende- O que é duplo, Excelência?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Ministro também e militar.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite V. Ex." um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA -Damos o aparte a V. Ex.a nobre Senador Jarbas
Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho - Pedi o aparte por ser oportuno, como complemento ao aparte do nobre Líder do MDB. Tenho razões até pessoais para gostar
imenso de estar aqui em maio de 75, uma vez que, se o meu mandato se extingue
em 74, eu tentarei a reeleição; mas. dentro deste aprazamento com relação
ao futuro, o de que eu tenho certeza é que o eminllnte Líder do Movimento Democrático Brasileiro haverá de constatar a v·eracidade das informações de V. Ex.".
dentro de tudo aquilo que é previsível, com as modificações naturais a qu.e qualquer previsão está sujeita. E espero que não seja com prazer, que seria um pouco
d-emoníaco e evidentemente não ficaria bem na figura de S. Ex. a., no caso de esses
números não se comportarem exatamente dentro da prvisão, se S. Ex.a o Senador Amaral Peixoto tiver de falar sobre isso.
O Sr. Amaral Peixoto -Permite V. Ex.a nova interrupção no seu discurso?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com prazer, duplamente colega, também.
O Sr. Amaral Peixoto - Não desejo, em 1975, poder cobrar isso a V. Ex.a
Como brasileiro, desejo que a inflação seja menor do que os 20%, como não fiquei
contente por ela ter sido superior aos 12% no ano passado. Chamo é a atenção
de V. Ex.a. para a circunstância de que essas afirmações são perigosas. V. Ex."
sabe que muitos fatore·s, internos e externos, vão influir, e não podemos garantir, a esta altura, essa certeza dos 18 ou 20%.
O Sr. Eurico Rezende - É uma meta a alcançar.
O SR. VIRGiLIO TAVORA - Agradecemos, primeiro, o aparte de V. Ex.".
nobre Senador Amaral Peixoto. o esclarecedor adenda aparte do Ilustre r-epresentante pelo Pará, e o segundo aparte de V. Ex.". apenas não vamos, aquL promover discussões, como no Senado romano, quanto ao peixe que extravasava a
água da vallnha. V. Ex.a talvez não tenha ouvido bem o que pronunciamos consultem-se as notas taquigráficas - "inflação provável". Provável, repetimos!
Não afirmamos que seria atingida, e, quando dizemos isso, o fazemos porque,
já subido o patamar. f-eitos os reajustamentos necessários e levado em conta o
que em 1973 não poderia ser assim considerado no começo do ano. p.orque não
havia processo que pudesse adivinhar a Inflação importada, nos termos em que
ocorreu. a tal nos julgamos habilitados a afirmar. Assim dissemos "provável"
porque todos os fatores, agora, são praticamente conhecidos.
O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. VIRiG·iLIO TAVORA- Pois niio, nobre Senador José Lindoso.
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pelo nobre Líder da Minoria, com a ressalva de que não faria um discurso tão
extenso quanto eu, a título de aparte, e que a generosidade de V. Ex."" não reclamou ...
O SR. VIRGíLIO TAVOIM- É sempre um prazer ouvir V. Ex.a
O Sr. José Lindoso- Realmente, tínhamos o que dizer em torno do assuntto,
nossa fala não se circunscrevia simplesmente a um prognóstico de níveis de inflação. Estou com V. Ex.a inteiramente. As metas estabelecidas e os esforços
desenvolvidos são válidos em um govemo. Hoje, o desenvolimento não se faz
simplesmente como na escola keneysiana, em termos físicos, e sim, valores como
de tecnologia, valores de ordem educacional e valores de ordem psicológica também influem no processo de desenvolvimentto. De forma que, como estamos nesta
luta pela retenção gradualista da inflação e saneamento, enflleiramo-nos igualmente em ldêntica luta com o povo, por prognóstico, que é a vitória do Brasil.
Quiséramos que a Oposição também conosco estivesse, desejosa de que o Brasil
saísse vitorioso no novo campeonato, para, assim, também, dar validade a essa
força de pensamentto, a esse desejo e a essa meta, que demanda esforço, seleção
e decisão.
O SR. VffiGíLIO TAVORA - Muito grato ao aparte de V. Ex.a.
Continuamos:
Inflação é de ser conceituada como efeito de uma tentativa de crescimento
maior que o justificado pela oferta de fatores de produção, porém, jamais, como
afirmado uma conseqüência do desenvolvimento em si. O crescimento acelerado
de oferta de moeda em conjunturas em que seu controle se torne mais difícil
pode ac~lerar a elevação de preços, mercê daquela t·entativa como se observou em
diversas épocas de nossa mstória.
Por que o Orçamento Monetário, aprovado este ano, restringe a expansão dos
meios de pagamento a. 35%? Porque se permitíssemos a expectativa. de crescimento de 15% do PIB como estava caminhando, acima portantto, do que nos é
garantido, 110 momento pela oferta atrás citada, agravar-se-la a crise de matária-prima, sem o correspondente crescimento da economia e a inflação, aí sim,
seria exagerada.
2. 2 - Quando abordamos, neste plenário, o desempenho do Setor Externo
de n1lssa economia em 1973, mostramos a absoluta justeza da decisão revolucionária de adotar uma política económica extrovertida, isto é, voltada para o
exterior.
E aqui no momento repetição é feita, dirigimo-nos aos opositores da atual
politica cobrando-lhes resposta: "aonde estaria o Brasil a estas horas se houvesse sido mantido o nível de exportação, já não diremos de 1964, mas o de 1967
ou 1969? Não teríamos com que pagar nem a metade do petróleo que este ano
somos obrigados a importar. E o que dizer das matérias-primas-e dos equipamentos de que somos carentes?" Reajustes na política de incentivos a exportação para adaptá-los à ortodoxia do GA.TT, contingenciarnento da exportação
d~ alguns produtos necessários ao ~~rcado interno. para res2lver problemas que
nao são permanentes, ma.s transitorlOs, de abastecimento; sao medida·s a serem
tomadas de acordo com a.s conjuntura, nunca, porém suscetíveis de serem apres·entadas como mudança de orientação geral, como afirmado.
Vamos além: teremos que exportar mais e mais, cada vez mais, pelas necessidades crescentes de importarmos o imprescindível para o nosso desenvolvimento.
O Sr. Jarbas Passarinho - Concede-me V. Ex.n um aparte, nobre Senador?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com prazer!
o Sr. Jarbas Passarinho- Nes:e ponto, o discurso de V. Ex." parece muito importante para que também possamos fazer uma previsão sujeita às correções do
tempo e às do Senador Amaral Peixoto. É que, provavelmente, S. Ex." o Sr. Ministro do Tribunal de Contas, o Mh1istro Baptista Ramos, torá que fazer incidir
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1975, para julgar; porque consta do. pronunciamento do Ministro Mário Simonsen, a esta Nação, feito no dia 20 de março de 1974, quando analisa o endividamento bras!J.eiro, para dizer que ele tem o melhor índice de solvência de toda
a nossa História. desde que temos estatística, exatamente esta afirmativa: "A
resposta a esse desafio há que se situar no revigoramento das exportações as
quais, já em 1974, deverão situar-se, pelo menos, em oito bilhões de dólares. S·e,
portanto, causou espécie ao nobre Ministro Relator do Tribunal de Contas que
nós tivéssemos exportado seis bilhões de dólares e achou com isso que nós estávamos fazendo ponto f·ocal do desenvolvimento inflacionário no Brasil, ele que
se prepare para a mesma crítica. na mesma linha de conduta, porque o que o
Governo atual espera é exportar oito bilhões de dólares, em vez dos seis bilhões
no ano de 1974.
·
O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. VIRG:f:LIO TAVORA- Com prazer.
O Sr. Amaral Peixoto - o assunto que V. Ex.a está tratando apaixona toda
a Casa. Eu só queria diz·er a V. Ex.a e à ARENA que não somos Inspiradores
do relatório Baptista Ramos. Recebemos, até com certa surpresa, dito relatório,
Algumas das críticas que S. Ex.a faz coincidiram com as que foram feitas, aqui,
por Senadores da Oposição, e na Câmara dos Deputados, por correligionários
nossos. Mas não endossamos completamente o relatório. Ainda mais, no ano que
vem um outro relator, talvez nomeado pelo Presidente Geisel, vai ser designado
para relatar as contas. Eu já me vi nessa situação. Relatei as contas de 1961
do Governo do qual, há um mês, eu havia feito parte, em janeiro de 1961; era
nos Governos do meu eminente amigo Presidente Kubltschek, do Presidente Jânlo
Quadros e, no fim, do Presidente João Goulart, que o meu partido estava apoiando. E não me considerei suspeito para fazer a crítica de muitas coisas referentes
à execução orçamentária. Provei, por exemplo, que a maioria das despesas efetuadas no ano de 1961 não estava autorizada pelo Congresso e muitas das autorizadas pelo Congresso não foram realizadas. Não há nada de pessoal contra
aqueles três eminentes Presidente da República, dois dos quais eram meus amigos.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex.a mais um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Oom prazer concedemos o aparte ao Ilustre representante do Pará.
O Sr. Jarbas Passarinho - O que quero cumprimentar em V. Ex.a não é
só, com este discurso, a capacidade de ter promovido uma polémica ampla sobre
a questão. :e também a possibilidade. ·~imultaneamente, de responder ao Ministro
Baptista Ramos e à Oposição, ao 1\ID!B. Porque a verdade é que nem sempre o
Ministro Baptista Ramos, o Senador Nelson Carneiro, o Senador Amaral Peixoto,
e, para lástima nossa ausente o Senador Franco Montoro, estão de acordo. Por
exemplo com relação à dívida externa, o que ouvi nesta Casa, em sessenta dias do
meu aprendizado no Senado, foi uma crítica candente, dizendo que nos estávamos endividando ao limite do insuportável. O Ministro Baptista Ramos. ao
contrário, acha que é perfeitamente suportável e justificado o endividamento. O
que S. Ex.a acha é que o endividamento prov.oca Inelutavelmente um processo
Inflacionário, de retomada dessa expectativa no Brasil, o que é coisa completamente diferente. Então, V, Ex." está a um só tempo respondendo ora à Oposição, ora ao Ministro Baptista Ramos, o que nos alegra imenso.
O SR. VmGíLIO TAVORA - E temos imenso prazer de ouvir aparte de
tanta densidade como os atuais.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com prazer.
O Sr. Nelson Carneiro - o nobre Senador Jarbas Passarinho acaba de demonstrar que nós e o antigo Presidente da ARENA. Ministro Baptista Ramos, não
temos nenhum acordo formulado. S. Ex." opinou como homem público, como
homem conhecedor dos problemas brasileiros, como Ministro que tinha em suas
mãos os elementos. Se algumas dessas críticas coincidem com as que foram feitas
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é, ainda, recente. (Risos.)
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Nobre Senador Nelson Carneiro gostaríamos
de dizer, sem vaidade, que não estamos mais do que repetindo a defesa que fazemos da politica económico-financeira da Revolução ·de 64, máxime do quinqüênio 69/73.
O Sr. Nelson Carneiro - Por que esse "máxime"?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Por uma razão muito simples: viemos à. época
para o Senado e na Cãmara dos Deputados não tínhamos essa atribuição.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.8 divide a Revolução, na que defende e na
que não defende porque não participou.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - H.ouve apenas por parte de v. EX." o que nos
chamam as de uma extrapolação de interpretação. A Revolução é una. Isso já
o dissemos ~u!tas yezes aqui, Quando dizemos "máxime" é porque, antes de
1969, pertenc1amos a outra Casa do Congresso Nacional e lá não tílnhamos o
cometimento que, com muita honra, talvez com desvalimento, agora cumprimos.
Prosseguimos:
Há muita gente que deseja que o Brasil absorva capital estrangeiro sem aumentar seu endividamento. Resta perguntar a esses panglossianos nas atuais
'
circunstâncias, como operar esta mágica.
Graças a·o acúmulo de suas reservas, o Brasil possui reais possibilidades para
enfrentar a crise do petróleo e das matérias-primas. Os efeitos inflacionários
tão criticados no relatório em questão, de 1973, causados pelo Balanço de Pagamentos, foram de longe compensados pela tranqüilidade com que hoje podemos
não sucumbir à crise do aumento desordenado dos preços das matérias-primas
necessárias ao nosso progresso. Em 1973 ainda far1i!a sentido discutir atê que
ponto se devia aumentar as reservas. Hoje a crise do Petróleo, iá referida, vem
provar, a posteriori, o acerto do caminho adotado. E muito nos orgulhamos de,
anos a esta parte, ter trilhado esta senda.
2.3 -Não procede, por outro lado, a crítica quanto à.s isenções e incentivos
ao comércio exterior. Explicamos: nós nos referimos àquelas partes do relatório
ao comércio exterior- Explicamos: nós nos referimos àquelas partes do relatório
que achamos que estavam a exigir uma réplica - todos os países, em escala
mador ou meno.r, assim prD•CedJem, tendo em vista. O· prin.cipto ooll1Sa.g1Dado· internacionaJmente de que o País não tem o direito de exportar seus l'l'ibutos.
Por Outro lado, lógica não tem, nenhuma mesmo, apreciar o problema da dívida externa em valores absolutos e não segundo os coeficientes universalmente
adotados para avaliar a segunrança da posição do País no Setor.
Grande e pequeno são termos absolutos.
Afirmar o contrário é desconhecer a Teoria da Relatividade para principiantes ...
2. 4 - Os efeitos inflacionários da acumulação de reserva, mais uma vez
repetimos, os fatos o comprovam, foram de longe compensados por nossa situação
face às necessidades de importação de matérias-primas (máxime petróleo) e
mBJquLna['l:a, d1e fo,me>Cime·nto imper.a,tlvo p.a1~a o nos·s·o dese!Ilv~lovim,ento.
Aqui se faz mister uma retificação diremos, perdoem Srs. Senadores, de ordem
técnica: "0 foco inflacionário não foi o endividamento externo, como consta nas
conclusões, e sim a acumulação de reservas", porque poderíamos nos endividar
sem mfla.ciona['. O .que s•e tomava m!stetr e'r.a •t•ermos re·se,rvas pB.11a .g3.['BJU1tla· a. credib!lidade do País e a segurança do futuro, obrigando, slm, esta acumulação, a
uma grande expansão dos meios de pagamento.
2. 5 - Outro reparo a fazer é quando nas mesmas, à página 134, é solicitada
a complementação, vejam bem os Srs. Senadores, da poupança nacional por es-
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- 3.02trangeira, afirmando-se que "era isso que se deveria ter feito e não se fez com a
dosagem devida". Partindo de quem debatera contra a politica seguida, é uma
afirmativa surpreendente.
Apenas, Srs. Senadores:
a) Foi isso que se fez.
b) Acontece que mais poupança estrangeira significa mais déficit em "Transações Correntes" e portanto maior endividamento ...
Continuamos a análise:
2.6 - "Outro aspecto negativo do desenvolvimento Nacional reside no problema já crónico dos deslquilibrlos regionais".
Ora, cuidamos, Relator Geral do Estudo n. 0 1 da Comissão Coordenadora de
Estudos do Nordeste (COCENEl, que fomos, não havermos afirmado estes últimos
anos, nesta Casa, outra coisa que não a imperiosidade de serem atenuados os
desequilíbrios lnter e intra-regionais. Sempre declaramos, sem contestação válida, até o dia de hoje, que o problema vem de longe, não cabendo tal crítica ao
"Modelo" e desafiando contradita, provamos que não houve Governo nenhum que
tanto se preocupasse com o assunto e dele tantas providências promanassem
como o do ex-Presidente Médici, haja visto a instalação do Pólo PetToquímlco do
Nordeste (na Bahial, o Provale, Prodoeste, a criação do lll Pólo de Desenvolvimento do Nordeste (em Fortaleza), o Programa de Amparo ao Nordeste Ocidental (PI e MAl, o PIN, o Proterra, etc.
MaiJs o.utro .tópLco· .a comenta.r:
2. 7 - "Ponto frágil das administrações anteriores e da atual ê o tradicional
desiquilíbrio setorial, especialmente entre a agricultura e a Indústria.
O .tva.tamen.to .pvefer.encial que s.e d·Lspen.s.ou •aQ· ·~es•env•olvimento· ·indus'•r1al é
retratado nos índices de fls. 8 do Relatório, onde se consignam as taxas de crescimento, para os vários setores a que dispensam comentários:

Taxas de crescimento
SETORES

Indústria
Agrlcul tura
Comércio
Transportes e Comunicação .................... .

1972

1973

13,9
4,1
11,6

15,0
3,5
12,5
14,0

8,1

Em qualquer país em desenvolvimento, Senhores, o crescimento da produção
do setor primário é em média menor que a média de crescimento global da economia pátria. Porque se assim não fosse simplesmente não haveria modificação
na estrutura da produção nacional. Essa alteração, com aumento da importância relativa do setor industrial, é inerente ao própria processo de desenvolvimento. Na medida em que a renda do país se expande, a taxa de crescimento da
procura de bens primários tende a se situar abaixo do crescimento médio da economia. Já a demanda de bens Industrializados se :fali: a uma taxa superior a este
crescimento médio. Desse modo, os diferentes ritmos de crescimento da demanda
dos produtos of,e·r•ect.d•c>S. ,pelos d!v.ers•cs s.eto11es d•a •e•CO•nomi.a se •encrurr·egam de determinar em média a trajetória da expansão de cada um. Não é de estranhar.
portanto, que a taxa histórica de expansão da Agricultura se situe abaixo da dos
demais setores. Por outro lado, uma elevada taxa de expansão da Agricultura
será desejável para um adequado suprimento da demanda interna e para criação
de excedente exportável necessário a assegurar a capacidade de Importação do
País. E não é isso que o Governo tem procurado fazer e com mais ênfase, ainda,
a Administração Gelsel está fazendo?
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da Agricultura em 1973, se deve à menor safra de café (produto que, pelo seu
peso, na composição do índice; tem influência forte no resultado final), não
reVI&la.ru:ll:~<, em •a:bso1uto, uma. t.endêncl.a.
· Aquela taxa de 3 5%, não coincide, pois, com a tendência de expansão da
produção agrícola nos últimos anos, já que cresc-eu ela de 6,0% em 1969, 5,6%
em 1970 e 11,4% em 1971 (Fundação Getúlio Vargasl .
Amnésia também s-e constata ao não se levar em conta, no raciocínio apresentado pelo Relator, que os produtos agrícolas viram nos últimos anos seus preços cresc-erem proporcionalmente muito mais que os Industriais, o que reverte em
benefício do campo. O amparo ao melo rural, com realce no setor credltíclo, que
ainda será maior no atual Governo, pode ser avaliado p-ela seguinte afirmação:
O Banco do Brasil hoje em dia é o maior banco rural do mundo. E que dizer
da .ação dcs Ba~c·Gs Oome.r·c:,ai.s .pal'ticUJ:,acr:.es, me·rcê dta alt-el'açã•o da Res.o·luç:lio
n. 0 69 e dos repasses de recursos do Funagrl?
Prosseguindo, Srs. Senadores:
2. 8 - Quando à redistribuição de renda, assunto por nós já por demais nesta
provo·ca. •redlstribuiçã.o ,clJe a.-.enclJa •em benefício• da.s classes de r•e•nda V•aNáve.J e
cont.m as de •r,endla fl~a. mais precisamente ,conr!Jra .as c1as•ses ·assa1aJrlJadas, c1ama
por ma!o11es •g>asros em edUicação ·e .s•aúcLe, como melho•r opa.rtun1c1ad,e para p-romov.er uma mais •equânime divisão de riqu.e~a. o ·que, se·gundo ele, nãJo· s.e dá
hoj1e em dia. E •MitlcLa ·cLentro ·eLo seu ra.C:Odndo, fac•e à inf1açã·o .apresentat:La no
1.0 .trimes•re de 1974, .!llf!nna, .afinal, que uma. melhotr distribuição de reooa fica
no mo•ment•o prejud1cada. Srs. s,enaclJo,red, o menos que podemc•s di~-r. a-fom a
parbe relf•e·l1E•nt€ à ~b!d,a de status do homem, mercê ·de uma mell:JJO•r qua.J.ificação
prof!ssio~a.J, •atma.vés ·da ·educação, ~eLG qual tanto nos b!lltemos neste ·Plenáa:io,
é qu.e .as 1dé',as ·a•tl'áos espos:J.d1as eLevem ter sido• haurld·as •em ·antigos .textos s.cbre
infLação, que· supunham os •a.ssru:•ada.doo com :11endas fixas e os ca.pital1stas com
.nen<ilmlent.os v·arláve!s.
Ora, em uma economia sujeita a Inflação crónica, a primeira assertiva
perde sentido, pelo simples fato dos salários se reajustarem p-eriodicamente ...
Max!mé no caso brasileiro em que uma fórmula automática preside este proceder. Há uma miopia gritante quanto à outra part-e da afirmativa de que a inflação de 1 trimestre (atípico, frisamos) possa prejudicar a execução de uma Politica de lOngo prazo como é a de redistribuição de renda.
Sr. Presidente, proverbial é a bondade de V. Ex." e tivemos disto uma prova.
Não vamos mais dela abusar. Concluiremos:
Estes os principais pontos a respigar.
Como visto, nenhum argumento neles contido, nenhum, invalida o modelo de
desenvolvimentto brasileiro, nem traz apoio maior às críticas aqui tantas vezes
externadas pela nobre Oposição.
Finalmente:
Srs. Senadores, procuramos conduzir este pronunciamento em nível que, a
nós, se nos afigurou elevado ...
O Sr. José Sarney - V. Ex." me permite um aparte?
O SR. VIR!GíLIO TAVORA- Com muito prazer, eminente Senador.
O Sr. José Samey - Quero congratular-se com V. Ex." pelo valioso trabalho
apresentado, na análise desse tão controvertido relatório do Ministro Baptista
Ramos, sobretudo porque a análise de V. Ex." hOnra o Governo do Presidente
Médlc!. V. Ex." apenas ficou nos aspectos técnicos e acho que esta é a melhor
mane.im c'Le .s.e homen•age•rur o Plresldoe•n'•e Médlci, homen•age•aQ'ldo o· seu Governo.
Neste momento em que o Ministro Baptista Ramos, ex-Presidente do nosso Partido atual Ministro do Tribunal de Contas, é condenado, sob o ponto de vista
ético, a fala de V. Ex.n coloca muito bem o Presidente, porque jamais podíamos
acreditar - e seria diminuir o Presidente - que ele nomeasse um juiz, para que
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seu Governo. Assim, a defesa de V. Ex.a. não só redime o Governo do Presidente
Méd:'cd ·com os seus ,3Jr,gumentos, como .também o 'e!llialte•ce, na. .ce;l'teZJa d1e que
não são os argumentos sentimentais, nem os passionais, que estão em jogo mas,
a Usura, a grandeza, podemos diZJer, e os objetivos do Governo do Presidente
Médicl.
o Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex." um aparte?
o SR. VIRGíLIO TAVORA - Com pra121er, concedemos o aparte ao nobre
Senador Jarbas Passarinho. Depois, responderemos ao de V. Ex.a., Senador Jo:.~
Sarney.
o Sr. Jarbas Passarinho - Senador Virgilio Távora, está V. Ex.a. concluindo
uma oração que nós poderíamos classificar tranqüilamente, de cartesiana ...
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Bondade de V. Ex."
o Sr. Jarbas Passarinho - ... É um estilo enxuto, em que não há palavras
desnecessárias e que me parece deve ficar como marco, a partir de agora, das
discU&Sõe.:; que e,nvolvem o moct.e1o· bJJasile.Lw de dlesenvoJvi-mento•. O que a.c·abamos
de ouvir dos nobres Srs. Senadores, represantantes do MDB, foi a declaração expressa de que não endossam o relatório do Ministro Baptista Ramos. Falou o
nobre Vice-Líder Nelson Carneiro em posições coincidentes, por mera conseqüência do destino. O destino traça realmente linhas, muitas vezes, secantes
ou coincidente - neste caso, embora os argumentos e as intenções possam ser
C01l11Ple•tamoote div.ea'.S•DIS, Creio que seria 1mporta:nte que nós, lidera.ct.os de· V. !Ex."
neste Plenário, tivéssemos em mira as afirmativas serenas, frias e, sobretudo,
comprovadas à base de textos que não podem ser postos em dúvida, que V. Ex.a.
trouxe nesta resposta. Acredito mesmo que, a partir de agora, seria especioso
discutir-se nesta Casa, por exemplo, o endividamento externo brasileiro, a menos que se queira transformá-la no cenário de um triste e monótono realejo.
O Sr. Luiz Cavalcante -Permite V. Ex." um aparte, nobre Senador Virgílio
Távora?
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com prazer, caro colega.
O Sr. Luiz Cavalcante - Nobre Senador, na biografia de Rodrigues Alves, diz
Afonso Ar!nos que Campos Sales confundia de tal modo a noção de desonra nacional com dívida externa, que essa estreita concepção fre!ou o desenvolvimento
do País, e disso se beneficiou bastante o seu sucesso, que encontrou um tesouro
farto, tanto que é de Rodrigues Alves esse aforismo: "Ao Governo que entesoura,
sucede outro que despende". Este fez Governo que despendeu, o Governo que mais
impulsionou o Brasil na send.a do .pro·gre.sso na República. V1elh.a.. Em pail1te ooterior já ressaltei aqui - e V. Ex." o fez também nesta oração - que o !~gado de
tilviaas do Governo Méd!ci não deve ser mensurado unicamente pelo seu valor
absoluto, mas também em termos relativos, porque no início do seu Governo, a
dívida externa equivalia a 7,5 vezes o montante das reservas, e ao termo do Governo esta dívida equivalia, apenas, a 2,5 vezes as reservas. Assim, no confronto
com o ~vemo •OO•}iambém honn.1ado P:reskl,ente Oampos Sales, o Gorv.emo· Médici
teve o merito de nao entravar o desenvolvimento nacional. Ao contrário foi, sem
dúvida, o Go·vel"no· que dmpr1miu maior aceletação 'ao desenvo~vimento de noss:a
Pátria. Grato pela oportunidade deste registro.
O SR. VIRGíLIO TAVORA -Com prazer, e com pra;zer mesmo, incorporamos ao nosso discurso como incentivo os apartes recebidos do Senador José
Sarney, do Senador J•arbas Passarinho e agora do Senador Lu!z cavatcante.
\Realmente, durante mais de um a:no, a•qu! procuramos sem paixão mostrar,
numa época em que as dúvidas eram multas, a justeza dessa política de endividamento.
Dias atrás, tivemos ensejo de ler até um suelto de jornal rufirmando que
a: apresentação por nós daqueles quadros que traduziam, em número incontestáveis, a realidade brasileira, parecia uma novela sem fim. Hoje nos rejubilamos porque aqueles quadros di tos represento.r uma novela sem fim, dão o. base
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Sr. Presidente, ooncJ,ulremos. Desculpada a rudeza: em uma apreciação de
contas espera-se ·boa auditoria, embora não necessariamente um grande pronunciamento de teoria económica.
As "conclusões" citadas só impressionam àqueles que raciocinam em compartimentos estanques, sem uma visão globa~ do problema. E, escusem-n•os a ironia,
os economis-tas talvez, Srs. Senadores, creiam que se trata de obra de um bom
contador. Os contadores quiçá pensem que se deparam com um tr·abalho de
um bom economista. Nós outros não ooncordamos nem com uma versão nem
oom a outra.
Era o que tínhamos a dizer. ~Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas. O
orador é vivamente cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Es.gotado o período desUnado ao Expediente, pa:ssa-se à
OiRDEM DO DIA

Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 20,
de 1974 (n.O 1. 776-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República que atualiza o valor da pensão especial concedida
pelo Decreto n.o 4.696, de 28 de fevereiro de 1923, tendo
P~CER FAVORArviElL, sob n.o 12'5, d-e 1974, da Comissão:
- de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)

·Está encerrada.
Em -votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.l
Aprovado. O projeto irá à sanção.
l!: o seguinte o projeto apro'V'·adO.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - José Esteves - Clodomir Milet - Petrônio Portella: - Wi' son Gonçalves - Leandro Maciel - J•oão Calmon - Amaral
Peixoto - V:asconcelos Torres- Benjamim Farah - Danton Jobim F1ranco Montara - Benedito Ferr·eira - Emival Cai·ado - Osires Teixeir·a - Fernando Corrêa - Itali'V'io Coelho - Accioly Filho - Antônio
Carlos - Lenoir Vargas.
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 20, de 1974
(N.• 1. 776-B/74, na Casa de orlrem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Atualiza o valor da pensão espeeial concedida pelo Decreto n.0 4.696,
de 28 de fevereiro de 1923.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O v·alor da pensão especial concedida peLo Decreto n.o 4.696,
de 2•8 de fever.ei•ro de 1923, em favor de Conceição Nunes Nascimento e Lourdes
Nunes Nascimento, fica elev-ado para o equiva ente a três vezes o malar salário
mínimo vigente no Pais, repartido entre as beneficiárias.
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- ------ 306Art. 2.0 - A deSIP'e~a d~col."l1ente da. •eX·e·cuçáJo d•OO•ta. lei · coa:~e.rá à colllta da
dotação orC(amentáJria própria C·Oill•signada em Enca.r.go.s Gea:.aJs da União .mb a
supervisão do Mlnis•tério da F1azenda.
Art. 3.o - Esta lei entrará em vigor na .data de sua publicação, revogadas .as
dlsposições em contrário.
O SR. PMSWENTE (Paulo Torres) Item 2:
Discussão em turno único, do Pro·jeto de Lei da Câmara n.0 23, de
1974 (n.0 1. 744-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente
da República, qu.e cri·a e extingue cargos no Quadro de Pessoal .do Ministério da Marinha, e dá outras providências, tendo
PAR.EOERJES FANORAVEIS, sob n.0 s 110 e 111, de 19•74, das Comissões:
- de Serviço Público Civil; e
- de Finanças.
Em dlscussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a diséuS.são.
(Pausa.)

Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentadas. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.
ll: o seguinte o projeto· a.prov•a.do
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 23, de 1974
(N,o 1, 744-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REFÚDLICA)

Cria e extingue cargos no Quadro de Pessoal do Ministério da Ma·
tinha, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Ficam criados no Quadro d'e Pessoal,· Parte Pe·rmanente, do Mi·
nistério da Ma·rinha, os seguintes cargos:
a) Compo.sitor, A-401-8.A, dois cargos;
b) Gravador, A-403 .8. A:, dezessete cargos;
c) COmpositor Mecânico, A-405.8.A, quinze carg<Js;
d) Enoad•&lllador A-406.8.A, vinte e c~;nco cargos;
e) Impressor, A-407. 8. A, trinta e cinco cargos.
Art. 2. 0 - Ptara. aterule~r a despe,sa deoorren te .dia a.plicação do M'\tl.go a;nter:Lor,
ficMn ex+dntoiS os s.egulnte.s oal.'gos do Quad1Db• d,e p,esSIO•al, Pa11te P•e•rmanente, do
Ministério ·da Mrurinha:
a) Pedrei·ro, A-l01.8.A, quinze cargos;
b) Pintor, A-105.8.A, quinze ca11gos;
c) Oa!Elifate, A-301.8.A, quatorze carg<Js;
d) Artífice de Velame e Poleame, A-901.8.A, vinte cargos;
e) Bom-beiro HidráuHco, A-1201.'8. A, trinta ca·rgos ..
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de sessenta dias, a contar da publicaçfuo desta lei, apresentar ao Departamento
Administrativo do Pessoal Civil (DA·SPl proposta de reorganização das séries de
classes ora; atingidas, na fo,rma do esta;belecldo no art. 20 lia Lei n.0 3. 780, de
12 doe Julho de 1960.
Art. 4. 0 - Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRIESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a Ordem do Dia.
Concedo a palavra: ao nobre Senador Helvidio Nunes.
O SR. HELV1DIO NUNES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, explicitando as
diretrizes traçadas pelo Presidenta Ernesto Geisel, na primeira reunião ministerial a que presidiu, o professor Mârio Henrique Simonsen, recentemente, detevese no ·exame de três pontos, ligados à política de desenvolvimnto da economia
brasileira, que me parecem fundamentais.
~toodo do pres.s.up.osto de que, nas dua;s últimas dé•cad•as. o mod•e1o s•e•<:~;uido
assentou, basicamente, na industrialização, o atual Ministro da Fazenda afirma
que, sem embargo a continuidade de tais esforços, impõe-se a necessidade de
Intensificação, com especial prioridade, das atividades ligadas à mineração, à
agricultura e à pecuâria.
Segundamente, após constatar que a política de Incentivos fiscais, consubstanciada na implantação de projetas Industriais, contribuiu apraciavelmente
para a geração de produto nas regiões mais pobres, mas criou relativamente
poucos empregos, concluiu que o sistema dos arts. 34/18 não conseguiu atenuar
as desigualdades relativas de renda ragional; apenas impediu que elas se agrav·assem.
Em terceiro lugar, disse o titular do Ministério da Fazenda: "é preciso aperfeiçoar os mecanismos de distribuição das rendas fiscais entre as diferentes Unidadas da Federação, os quais não chegaram ao ponto desejâvel de eqüidade dentro
da atual sistemâtica do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e do Fundo
de Participação dos Estados e Municípios".
As três colocações feitas pelo titular da Pasta da Faz·enda coincidem, perfeitamente, com as reiteradas denúncias e reivindicaçõas formuladas pela representação parlamentar nordestina, nesta e na outra Casa do Congresso Nacional.
Na verdade, apesar d·e Informações em contrârio, o Governo, sobretudo pala
ação dominante do Ministério da Fazenda, não vinha concedendo tratamento
adequado às at!vidades ligadas ao setor pr!mârio, no qual ainda repousa, até
mesmo por incoercível vocação, exprass!vo percentual da economia regional.
Ao contrârio, ênfase foi concedida, em dacorrênc!a das liberalidades dispensadas aos Investidores dos Incentivos fiscais, Inclusive por infundado temor de
coerção de direitos, ao setor industrial, qua, isoladamente, não tem condições
para resolver as disparidades espaciais, mesmo para absorver sign!ficat.!vo número da mão-de-obra ociosa.
·
Em conseqüência, agravou-se de certa forma a situação, pois que ao lado
de ilhas de riquezas, algumas de fastígio aparante, permanecem continentes no
atraso e no esquecimento.
Ev!aente que a superest!mação do setor Industrial em relação aos demais,
não constitui .a causa exclusiva do desnível !nter-·r·agional. Vârlos e importantes
outros fatores contribuíram para a continuação do quadro, em algumas partes
ameaçado de estratificação.
Certo é que, conscientemente ou não, por posicionamento filosófico ou em
razão de momentâneas pr!or!dad·as governamentais, pela Imperiosa necessidade
de consolidação de determinadas âreas, que num segundo estâg!o receberiam o
enoargo .de •enf.rentar e 11esol;~e,r os probl·emas das dema's. até mesmo p•o'r razões
de Estado, a SUDENE, nos últimos anos, experimentou gradativo processo de
esvaziamento.
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- 308 Claro que não estou, a·o de leve, atirando pedras no passado. Os três anos
vividos no Senado desmentem qualquer insinuação aleivosa. Conduzi-me sempre,
e espero COIIlltm.uar .a fazê-lo, •OOm o .propósito, que julgo Jmd1edinávei, de· s•e,rvlor,
leal e honestamente, ao meu País e à região a que estou, particularmente, vin·
culado.
Dai a euforia, que suponho geral, em razão da estratégia económica anunciada para o Nordeste.
Mas não se restringem aos aspectos puramente econômico.s, com implicações
na. sistemática jurídica vigente, inclusive na parte relativa aos critérios distributivos, as reformulações noticiadas.
Com efeito, o êXQdO dos técnicos, que às centenas, tangidos por. razões .sala~
riais, abandonaram a SUDENE, sempre constituiu motivo de preocupação· para
todos quantos se interessam pelo fortalecimento daquela agência de desenvolvimento regional.
Aliás, o ~verno, em inúmeros setores, já adotou providências visando à permanência ou ao ingresso de pessoal altamente categorizado, pois que os seus
quadros, atraídos pelas generosas ofertas do setor privado, estavam também ameaçados de esvaziamento.
Somente a SUDENE permanecia apática, numa inequívoca demonstração d.e
conformismo à situação que lhe impunham.
De outra parte, dois outros fatores vinham contribuindo, acentuadamente,
para o desprestigio da SUDENE, ligados aos próprios motivos que inspiraram a
sua criação.
De certo tempo a esta parte da SUDENE perdeu, ou pelo menos teve minimizada ao extremo, a sua função de coordenadora do desenvolvimento regional.
Já. não dispunha de instrumentos próprios, que expressassem as necessidades
reais e globais do Nordeste, já não contava com o seu Plano Diretor, e os seus
próprios orçamentos definhavam a cada exercício, pois que não se levava em
conta, ao menos, o fator inflacionário na sua elaboração.
.
Evidente que a coordenação geral de todas as políticas incumbe ao Poder
Central, mas também entendo que, em vista das dimensões continentais do País,
das disparidades regionais, dos d·esníveis intra-regionais e da autoridade e responsBJb!lldade conferidas ao Conselho Deliberativo da SUDENE, não se podem
esta.belecer regras uniformes para o conjunto das variáveis existentes.
Surge assim, ·a intransferível e insubstituível missão coordenadora da
SUDENE.

Em decorrência, não podem, pelo menos não devem, o Banco do Nordeste
do Brasil S.A. - BNB e o Departamento Nacional de Obras Contra as secas DNOCS, responsáveis pela execução de políticas setoriais, fugir ·a um disc!pl!namento geral, no interesse do próprio es·paço físico a que servem. Impõe-se, assim,
a compatib!l!zação dos respectivos planos de ação à. estratégia traçada pela
Coordenadora, a fim de que os resultados colhidos possam ser melhores e mais
compensadores.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o eminente representante do Estado da
Paraíba, senador Rui Carneiro, em dia do mês passado, ao registrar a posse e
enaltecer as qualidades do atual Superintendente da SUDENE, Dr. José Lins de
Albuquerque, homenagem a que prazerosamente me associo, referiu, com merecidos elogios, a decisão adotada pelo Professor Mauricio Rangel Reis, que autorizou o restabelecimento dos níveis de salários do quadro de pessoal da SUDENE,
de modo a torná-los compatíveis com os do atual mercado de trabalho.
Mas o Ministro do Interior foi mais longe, vez que estabeleceu como diretriz
geral a necessidade de que a SUDENE volte a exercitar o seu papel maior que
é o de coordenação do desenvolvimento regional.
'
Ainda, como decorrência do restabelecimento da função coordenadora, normas especiais foram endereçadas ao Banco do NQrdeste do BrasU S.A. e ao De-
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- 309partamento Nacional de Obras Contra as Secas :Para que promovam a adequação,
juntamente com os Estados que compõem a área jurisdicionada, de suas políticas à política da SUDENE, a fim de que em todo o Nordeste se estabeleça uma
única política, vale dizer, a do desenvolvimento regional integrado.
Exatamente quando o Gcverno anuncia providências concretas relativas à
restauração do prestí-gio da SUDENE, e de modificação da política que deve ser,
prioritariamente, B~dotada no Nordeste, com ênfase às atividades ligadas à mineração, à agricultura e à pecuária, fato de incontestável repercussão está acontecendo na área, fruto, talvez, da coordenação que o Executivo persegue, mas
que ainda não foi totalmente atingida.
· Muitos dos Estados nordestinos, sobretudo o Ceará, Paraíba, Maranhão, Rio
Grande do Norte e Piauí sofreram a calamidade provocada pelas enchentes e
excesso de chuvas. casas e propriedades destruídas, lavouras arrazadas, estradas
danificadas e intrafegáveis, produção agrícola inexpressiva, comércio prejudlc•a.doo, ativid.a.d>i!!S e:s.co.lall'•es p.a,~al1s.aoeJ.as, vid•a.s humaa1Ja:s tragadas, açude•s MU'Ombados, animais de grande e de pequeno porte levados pelas águas enfurecidas.
· Os destroços provocados pela catástrofe ainda visíveis e palpáveis, mais que
isso, em pleno processo de flagelação, as regiões duramente atingidas declaradas de calamidade pública, eis que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, através da Justiça Federal, mandou executar os devedores
do Imposto Territorial Rural, precisamente os débitos relativos ao extinto Instituto Braslleiro de Re·forma Agrária - liBRA.
Não executou a todos, é verdade, porque, embora o direito independa da maior
ou menor expressão material, ninguém l'he nega, em princípio, a faculdade de
eleger os que deseje, imediatamente, compelir.
É preciso convir, porém, que, se os credores, nas relações particulares, podem
escolher os que deliberarem judicialmente constranger, o mesmo raciocínio não
é válido em referência ao Poder Público, que não deve estabelecer preferências
e distinções entre os brasileiros.
No Pia.uí, que conheço de per:to, como deve ocorrei!' no ·Fiais mte'iro, não
pagam o lTR os proprietários cujas terras não valem o imposto cobrado, os que
foram vítimas de erros de lançamento e os que, pela pobreza, na verdade não
podem pagá-lo. E se resistências existem, penso, servem apenas para confirmar
a regra ger.al, que é a da pontualidade no cumprimento das obrigações e encargos
legais.
Mas não é só. O Imposto Territorial Rural não incide sobre a renda, mas
sobre a propriedade. O Estatuto da Terra (Lei n.0 4.504, de 30 de novembro de
1964), art. 50, assim o define:
"O valor básico do imposto será determinado em alíquota de dois
décimos por cento sobre o valor real da terra nua, declarado pelo proprietário e não impugnado pelo órgão competente ... "
Pois bem, apesar da pequena expressão numét:ica da aliquota, e que não
incide sobre as benfeitorias, é verdadeiramente espantoso o número de devedores,
seguiilldo ·a•S ore> ações O·f!dais do Imp01Sto TerrltO!l'ia.l iawal.
Não cabe, no ensejo, dissertar sobre as causas determinantes do fato.
Certo é que tais débitos, acrescidos das taxas dos serviços cadastrais e respectivas multas, serão, na conformidade do Decreto-Lei n. 0 57, de 18 de novembro
de 1966, art. 1.0 , Inscritos como dívida atlva.
E o Decreto n. 0 57 prossegue:
"Art. 2.0 A divida ativa, . . . enquanto não liquidada, estará sujeita
à multa de 20% (vinte por cento), por exercício, devido, a partir de 1.0 de
janeiro de cada ooo, sempre sobre o montante do débito de 31 de dezembro do ·ano ·anterior.
§ 1.0 Os débitos em dívida ativa, na data de 1.0 de janeiro de cada
exercício subseqüente, estarão sujeitos aos juros de mora de 12% (doze
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por cento), e mais correção monetária, aplicados sobre o total da dívida
em 31 de dezambro do exercício anterior".
Certo é que o INCRA está acionando, por enquanto, reduzido número, com
certeza os malares devedores do ITR. Mais tarde promoverâ cobrança geral. Estâ,
ninguém contesta, exercendo seu direito.
O que não posso admitir, sem violar a minha consciência jurídica e sein ferir
os meus sentimentos, é que a fonte geradora, dada a natureza especial do imposto, não seja suficiente para cobrir o débito, que resulta de uma ·aliquota de
dois décimos por cento, mais as comlnações legais, sobre o valor da terra nua.
Então, que o INCRA se pague com a própria terra, ainda que adornada das
benfeltorias; hipótese em que evitariam milharas de execuções. Agora, de.spojar
do patrimônia inteiro, pois que serão penhorados tantos bens quanto bastem à
solução da dívida, os devedores do ITR, poderá ser tudo, menos objetivo vâlido
para alcançar a Reforma Agrária, que visa, na definição da lei, a atender aos
princípios de justiça social e ao aumento da produtividade.
Na verdade, lncontâvel número de devedores prefere desfazer-se das glebas.
A dação em pagamanto resolveria elevado elenco de situações. Muitos jâ propuseram, por escrito, tal solução. O INCRA a todos responde com o silêncio, pois
que, se o fizesse de modo positivo, em pouco tempo se tornaria o maior latifúndio
do Bras!l.
Sê-lo-á entretanto, em breve, na hipótese de continuarem tramitando as
ações ajuizadas e de serem propostas execuções contra todos os d·evedores, ainda
mais porque, no final, não lhe serão adjudicadas apenas as terras que geraram
os débitos, mas tantas quantas forem necessárias ao pagamento, Inclusive das
taxas de cadastramento, juros e correção monetârla.
Evidente que não interessa ao Governo federal conquistar a propriedade de
dezenas de milhares, sobretudo de pequenos e médios proprietários, cujas terras,
também em m!lharas de casos, não valem as despesas com a execução. Mas ainda
que valham, qual o plano conc.ebid•o pal!a aproveitá-1as?
Ao cabo de contas, que fazer?
A imaginação dos que fazem o INCRA cabe a resposta. Da minha parte,
ofereço alguns alvitres, opções que me parecem válidas, simples sugestões.
A primeira delas seria a automática exclusão, do rol de contribuintes do ITR,
de todos quantos tenham glebas rurais de área não excedente a vinte e cinco
hectares, quando as cultive, só ou com sua família, o proprietâr!o que não possua
outro imóvel, nos precisos termos do § 6.o, art. 21, da Constituição federal, apurável pelos cadastramentos oficiais realizados . e desprezadas as exigências burocrâticas até agora entronizadas, observado, inclusive, que duas ou mais glebas,
cujas áreas, adicionadas, não ultrapassam o limite mâxlmo da Lei Maior, tarobem ·estão .enquaclvad.as na lmunid.acloe constitucional.
A segunda consistiria, excluídas as ár·aas de tansõe3 sociais, iden:tflcaC:as ou
dentificâvels a curto praoz, no perdão dos atrasos para com o extinto IBRA,
desde que os devedores não Integrem a categoria de latifundiário.
A terceira importaria, a partir do sobrestamento dos processos executórias, no
parcelamento dos débitos. E esta solução assentaria em inúmeros precedentes.
De fato, por intermédio do Decreto-Lei n. 0 352, de 17 de junho de 1968, e das
Portarias n.0 s 3.147, da 11 de maio de 1971,3.311, de 24 de outubro de 1971, 3.088,
de 16 de março de 1972, 3.278, de 12 de setembro de 1972 3.380, de a de dezembro
de 1972, e 3.280, de 13 de outubro de 1973, os débitos do Imposto de Renda e as
dividas das prefaituras municipais, dos clubes de futebol profissionais, dos clubes
que, sem fins lucrativos, se dedicam às atlvidades esportivo-sociaL~, e das entidades
turfistlcas para com a Previdência SOcial, mereceram tratamento incomum, porém
justo, pois que a tanto corresponde o levantamento prévio e o parcelamento no
pagamento dos atrasados.
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junho de 1969, in verbis:
"Os débitos para :com a ;ráienda Nacional poderão ser pagos,
em casos excepcionais, mediante prestações, acrescidas dos encargos
legais ... "
·Também sob a ótica da politica do desenvolvimento nacional, o_ remédio apontado, além de indispensável face às dificuldades anormais ora suportadas, propiciaria condições para novos estudos, nova avaliação da matéria, à luz de critérios que atendam·à diversificada realidade nacional.
Bem sei que a inspiração é pouca. Mas sei também que ninguém lhe poderá
negar que se funda, de um lado, na realidade sócio-econômica da estrutura fundiária do Nordeste, notadamente do Piauí, sem falar no estado de calamidade
pública causado por fatores incontroláveis e imprevisíveis, e, do outro, nas normas
jurídicas e nos precedentes invocados. .:
· Cumpre uma solução. Uvgente e inadiável. A colaboração está prestada. Pode
ser desvaliosa, mas é sincera. É, pelo menos, a melhor que, de momento, posso
prestar.
Ao INCRA compete a palavra final, que não pode desprezar os objetivos
maiores da Reforma Agrária, vale dizer, justiça social e aumento da produtividade. (Muito . bem! Palma.s.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a paLavra ao nobre Senador
NeLson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo esta
tribuna para registrar duas vitórias que tiveram como palco a nobre Nação
i-talia;na. A primeira foi o referendum para a manutenção da Lei do Divórcio.
Apesar da união das forças cons-ervadoras, a que não faltou a palavra, inclusive,
do Sumo Pontífice, a "Lei Loris Fortuna" foi mantida pel-a maiorl!a absoluta do
eleitorado italiano. De 37 milhões, que deveriam comparecer às urnas, ceil.'ca
de 20 milhões votaram pela manutenção da lei, significando que no pais onde
mais presente é a Cristandade não chocam os sentimentos da pátria, não ofende
a família, nenhuma proposição que dê solução aos dissídios conjugais na órbita
civil, já que na órbita canónica eles são exclusivos da Religião Católica .
. _ Mas, sobre esta_vitória, Sr. Presidente, há uma outra: a vitória do Parlamento, vendo o povo confirmando a deliberação parlamentar. Numa hora em
que as decisões do Parlamento são conhecidas e discutidas a cadà passo, o povo
italiano compareceu às urnas para l'atificar a decisão parlamentar. Prestigiou o
Parlamento, deu à deliberação legislativa o seu apoio, o seu aplauso, a sua solidariedade.
Ao focalizar esses dois aspectos do retumbante resultado do plebiscito realizado na Itãl!a, Sr. Presidente, eu solicitaria aos parl-amentares brasileiros evitarem que um dia, também no Brasil, uma agitação igual empolgasse o Pais;
a ela se antecipassem, aprovando o projeto de minha autoria que está na Comissão de Constituição e Justiça. Meu projeto, sem instituir o divórcio, amplla os
casos de anulação de casamento por erro essencial sobre as qualidades morais
do cônjuge, dando solução aos dissídios irremediáveis que marcam, tantas vezes,
os lares brasileiros.
Este registro, Sr. Presidente, feito em homenagem aos que, n-a Itália mantendo a Lei do Divórcio, prestigi-am o Legislativo, constitui, também, um apelo
aos colegas do Senado para que votem a favor da proposição ora sujeita ao
exame da Comissão de Constituição e Justiça.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Não hã mais oradores inscritos.
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- 312 Nada mais havendo que tratar, esta P·resldêncla convoca os Srs. Senadores
para uma Sessão Extraordinária a realizaT-se às 18 horas e 30 minutos, com a
seguinte

ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legisiativo n.0 2, de 1974
(n. 0 138-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico
de Oooi]Je,ra~ão •Educacional, Cie·ntífico e Gu1twal, ce1ebrado entre o Govemo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Pal'lagual, na cidadé
de Assunção, em 17 de outubro de 1973, tendo·
·
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 136 e 137, de 1974, das Comissões:
.,- de Relações Exteriores e
- de Educação e Cultura.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.0 3, de 1974
(n. 0 140-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos do Protocolo
sobre Reiaçõ·es de T11abalho e Previdência Social e do Acordo por troca de notas,
firmados entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República
do Paraguai, em Assunção, em 11 de fevereiro de 1974, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 134 e 13·5, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores e
- de Educação e Cultura.
3
Discussão em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.O 4, de 1974
tn. 0 139-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio Cons·
titutivo da Organização Latino-Americana de Energia - OLADE - firmado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e os Governos de mais 21
países da América Latina e do Caribe, em Lima, a 2 de novembro de 1973, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 145 e 146, de 1974, das comissões:
- de Relações Exteriores e
- de Minas e Energia.
Está encer11a.cLa a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 30 minutos.)

..

65.3 Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.3 Legislatura,
em 14 de maio de 1974
(Extraordinária)
PRESID!NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Britto - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho- Renato Franco- Alexandre Costa- Clodomir Milet- José
Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio Nunes
- Virgilio Távora - Waldemar Alcântara -Wilson Gonçalves - Dinarte
Mariz - Luis de Barros - Jessé Freire - Ruy Carneiro - João Cleofas
- Paulo Guerra - Wilson Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante
- Teotônio Vilela - Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourival
Baptista - Antônio Fernandes - Reitor Dias - Ruy Santos - Carlos
Llndenber.g - Eurico Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto Paulo Torres - Vasconcelos Torres - Benjamin Farlllh - 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 - Accioly Filho - Antônio Carlos - Lenoir Vargas Daniel Krieger - Guida Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de· presença acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número regimental de·cla-ro abe11ta a
Sessão.
O Sr. !.O-Secretário vai proceder à leitura do Expediente
l1: lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SR. PRESIDEN11E DA RIEPOBIJICA
Restituindo autógrafo de Projeto de Lei sancionado
N.0 177/74 (n.0 232/74, na origem), de 13 de maio de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n.O 24/74 (n.0 1.847-B/74, na Casa de origem), que altera
dispositivos da Lei n. 0 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos
Políticos). (Projeto que se transformou na Lei n.o 6. 043, de 13 de maio de 1974).
O Expediente lido vai à publicação. (Pausa.)
Esta Presidência convoca Sessão do Congresso Nacional, a realizar-se dia 16
do corrente, às 19 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada à
discussão e votação do Projeto de Decreto Legislativo n.0 35, de 1974 - CN, que
aprova o texto do Decreto-Lei n.0 1.323, de 3 de abril de 1974.

Passa-se à

ORDEM DO DIA

..

Item 1:

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 2,
de 1974 (n. 0 138-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto

f
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do Acord.o Básico d·e Cooperação Educacional, Cientifico e Cultural, celebrado entre ·O G<Jverno da República Federativa do Brasil e <J G<Jverno
da República do Paraguai, na Cidade de Assunção, em 17 de outubro de
1973 tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 136 e 137, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores e
- de Educação e Cultura.
Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra para discuti-lo,
vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação:
Os Srs. Senadores que o apr<Jvam permaneçam sentados. (Pausa,)
E.stá aprovado.
O Proj et<J irá à Comissão de Redação.
Item 2
Discussão, em turno único, do Projet<J de Decret<J Legislativo n. 0 3,
de 1974 (n.o 140-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova os text<Js
do Prot<Jcolo sobre Relações cl.e Trabalho e Previdência social e do Acordo
por troca de notas, firmados entre os G<lvernos da República Federativa
do Brasil e da República do Paraguai, em Assunção, em 11 de fevereiro
de 1974, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 134 e 135, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores e
- de Legislação Social.
Em discussão:
Se nenhum Sr. Senacl.or quiser fazer uso da palavra para discuti-lo, vou
t!ncerrar a discussão. (Pausa.)
Está. encerrada.
Em votação:
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pa\Uia.)
Está aprovado.
O Projeto vai à Comissão de Redação.
Item 3:
Discussão, em turno único. do Projeto de Decreto Legislativo n.o 4, de 1974
(n.0 139-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio constitutivo da Organização Latino-Americana de Energia- OLADE- firmado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e os Governos de mais 21 países da
A..-nérica Latina e do Caribe, em Lima, a 2 de noverbro de 1973, tendo
PARECERES FAVORAVEIS. sob n. 0 s 145 e 146, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores e
- de Minas e Energia.
Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra para discuti-lo.
vou encerrar a discussão. (Pausa,)
Está encerrada.
Em votação.
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-315Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O Projeto irá à Comissão de Redação.
Sobre a mesa, redações finais das proposições aprovadas na Ordem do Dia
de hoje e que, nos termos do parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno,
se não houver objeção do Plenár~o. vão ser lidas pelo Sr. 1.0-Secretário. (Pausa.)
São lidas as seguintes
PARECER
N.O 148, de 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 2,( de 1974 (n. 0 138-B/74, na Câmara dos Deputados).
Relator Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 2,
de 1974 (n. 0 138-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
Básico de Cooperação Educacional, Científica e Cultural, celebrado entre o Governo da Repúblico F'ederativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai.
na Cidade de Assunção, em 17 de outubro de 1973.
Sala das Comissões, em 14 de maio de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
-José Lindoso, Relator- Ruy Carneiro- José Augusto.
ANE~O

AO PARECER N.o 148, DE 1974
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 2, de 1974 (n.0
138-B/74, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I,
da Constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N. 0

, DE 1974

Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação Educacional, Científica. e Cultural entre •a República Federativa do Brasil e a República
.
do Paraguai, firmado em Assunção, a 17 de outubro de 19'73.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É aprovado o texto do Acordo Básico de Cooperação Educacional,
Ci·entífica e Cultural entre a República Federativa do Brasil a República do
Paraguai, firmado em Assunção, a 17 de outubro de 1973 .
Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

e

Da Comissão de Redação
PARECER
N.0 149, de 19'74

Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de
Decreto Legislativo n.0 3, de 1974 (n.0 140-B/74, na Câmara dos Deputados).
Relator Sr. Ruy Carneiro
A. C'om'ssão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 3,
de 1974 (n. 0 140-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos do Protocolo sobre Relações de Trabalho e Previdência Social e do Acordo por troca de
notas, firmados entre os Governos da República F·ederativa do Brasil e da República do Paraguai, em Assunção, em 11 de fevereiro de 1974,

.
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- 316 Sala das Comissões, em 14 de maio de 1974. -Carlos Lindenberg, Pr·esidente
- Ruy Carneiro, Relator - José Lindoso - José Augusto
ANEXO AO PARECER N. 0 149, DE 1974
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 3, de 1974 (n.0
140-B/74, na Câmara dos Deputados) .
Faço saber qu-e o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I,
da Constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.0
, DE 1974
Aprova o texto do Protocolo sobre Relações de Trabalho e Previdência
Social e o texto do Acordo por troca de notas entre a República Federativa
do Brasil e a República do Paraguai, firmados em Assunção, a 11 de fevereiro de 1974.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 São aprovados o texto do Protocolo sobre Relações de Trabalho e
Previdência Social e o t-exto do Acordo por troca de notas entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, firmados em Assunção, a 11 de fevereiro de 1974.
·
·
Art. 2.0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário
PARECER
N.0 1511, de 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de
Decreto Legislatwo n.0 4, de 1974 (n.0 139-B/74, na Câmara dos Depu-'
tados).
Relator Sr. José Augusto
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 4,
de 1974 (n.0 139-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio Constitutivo da Organização Latino-Americana de Energia - OLADE- firmado entr·e oGoverno da Repúblico Federativa do Brasil e os Governos de mais
21 países da América Latina e do Caribe, em Lima, a 2 de novembro de 1973.
Sala das Comissões, em 14 de maio de 1974. -Carlos Lindenberg, Presidente
José Augusto, Relator - José Lindoso - Rui Carneiro.
·
ANEXO AO PARECER N.0 150, DE 1974
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 4, de 1974 (n.0
139-B/74, na Câmara dos Deputados) .
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos. termos do art. 44, inciso I,
da Constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATlVO N. 0
, DE 1974
Aprova o texto do Convênio que estabelece a Organização LatinoAmericana de Energia ....... OLADE - entre o Governo da República Federativa do Brasil e os Governos de mais 21 países da América Latina e
do Caribe, firmado em Lima, a 2 de novembro de 1973.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 !É aprovado o texto do Convênio que estabelece a Organização Latino-Americana de Energia - OLADE - entre o Governo da República Federativa do Brasil e os Governos de mais 21 países da. América Latina e do caribe, firmado em Lima, a 2 de novembro de 1974.
Art. 2. 0 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposiçõ-es em contrário.
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- 317 O SR. l'R!ESIDENTE (Paulo Torres) - As redações finais vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretár!o.
· É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N.o 69, de 19'74
Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n. 0 2, de 1974, que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação
Educacional, Científica e Cultural, celebrado entre o Governo da República· Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, na Cidade de Assunção,
em 17 de outubro de 1973.
Sala das Sessões, em 14 de maio de 1974. - Virgilio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Aprovado o requerimento, passa-se à
imediata apreciação da redação final, anteriormente lida.
.
!Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-Ia, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N. 0 70, DE 1974

Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, r 3queiro dispensa de publicação,
para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 3, de 1974, que aprova os textos do Protocolo sobre Relações de Trabalho
e Previdência Social e do Acordo por troca de notas, firmados entre os Governos
da República Federativa do Brasil e da República do Paraguai, em Assunção, em'
11 de fevereiro de 1974.
Sala das Sessões, em 14 de maio de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Aprovado o requerimento, passa-se à
imediata apreciação da redação final.
·
Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
O projeto irá à promulgação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:

,.

REQUiERIMENTO N.0 71, DE 1974

•

Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Decreto

•

•
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-318Legislativo n.0 4, de 1974, que aprova o texto do Convênio Constitutivo da Organização Latino-Americana de Energia- OLADE -firmado entre o Governo da
Repúbllca Federativa do Brasil e os Governos de mais 21 Países da América Latina
e do Carl:be, em Lima, a 2 de novembro de 1973.
Sala das Sessões, em 14 de maio de 1974. - Virg,ílio Távora.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Aprovado o requerimento, passa-se à.
Imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final.
·Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação .
.Os srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. ( Pausa.)
Está aprovada.
o projeto vai à. promulgação.
· Náda mais havendo que tratar, designo para a Sessão Ordinária de amanhã,
·
dia 15 de maio de 1974, a seguinte

ORDEM DO DIA
l

Votação, em turno único, do Requerimento n.O 65, de 1974, de autoria do Sr.
Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
da. Ordem do Dia ~baixada. pelo Senhor Ministro do Exército, General Dale Coutinho, pela passagem do aniversário· do "DIA DA VITóRIA" transcorrido no dia 8
de maio de 1974.
II

!Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 64, de 1972,
de autoria do Senhor Senador Franco Montoro, que dispõe sobre o Fundo de
Garantia. do Tempo de Serviço, determinando que, em caso de morte, a. conta.
vlncula.da. em nome do empraga.do passará para sua família, na forma da. lei
civil, tendo
P.AREOER, sob n.0 846, de 1973, da Comissão:
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
Está encerrada. a. Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 45 minutos.!
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66.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 15 de maio de 1974
PRESID~NCIA

DOS SRS. PAULO TOR·RES E ADALBERTO SENA

As 14 ho11as e 30 minutos, ac·ham-se presentes os Srs. Senadores:

Adalberto Sena - José Gu!omard - Geraldo Mesquita - Flávio
Britto - José Llndoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho Renato Franco- A~exandre Costa:- Clodom!r Mllet -José SameyFausto Castelo-Branco - Petrôn!o Portella - Helvídlo Nunes - Virgílio
Tá'VIOra - W:aldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dlnarte Mariz
- Luís de Barros - Jessé F1relre - Domíclo Gond!m - Ruy Carneiro
- João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Ca:mpos - Arnon de Mello Lu!z Cavalcante - T·eotôn!o Vilela - Augusto Franco - Leand'ro Maclel
- Lour!val Baptista- Antônio Fernandes- Heitor Dias- Ruy Santos
- Carlos L!ndenberg - Eurico Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson
Carneiro - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto Carvalho Pinto - Franco Montoro - Orlando Zancaner - Emival Calado - Italívio Coelho - Otávio Casár!o - Daniel Krieger - Gu!do
Mondim - Tarso Dutra.
O S.&. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista: d·e presença acusa o comparecimento de 54 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessão.
o Sr. 1.0 -Secretár!o vai proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
OFíCIOS
DO SR. PRIESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO DIS'IU'HTO FEDERAL

- N.0 S/15174 (n.o GP/252/74, na origem), de 6 de maio de 1974, encaminhando
•Representação ao Senado Fed'eral sobre irregu~aridad·es e a:busos praticados
pela empresa pública Soc:edade de Habitações de Interesse Social - SHIS,
ao realizar pe·rmuta de terrenos de seu patrimôn!o imobiliário por aparta:mentos de propriedade da ENCOL S.A., Engenharia, Comércio e Indústria.
DO SR. 1.0 -SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes proj;~tos:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 0 40, DE 1974
(N.• 430-D/71, na Casa de origem)

Dispõe sobre o cancelamento de protesto nos títulos de crédito, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Ficam cancelados, desde que averbado o respectivo pagamento, os
protestos efetuados nos títulos de crédito, até a presente data.

•
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-320Parágrafo único. O cancelamento de que trata este artigo será feito
ex officio pelo titular do Cartório competente para fazer o protesto, proibindo-se
qua:~quer menção deste fato nas certidões fornecidas aos interessados.
Art. 2. 0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

rA

Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO D!E DECRETO LEGISLATIVO N.0 9, DE 1974
(N.• 145-B/'74, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Recomendação n. 0 139, adotada pela iLV Sessão da
Conferência Internacional do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica aprovadoo o texto d·a Recomendação n.O 139, l'elatlva aos problemas de emprego decorrentes da evolução técnica a bordo dos navios, adotada:
pela LV Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
Art. 2.0 Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publlca:ção.
iMENSAGEM N. 0 72, DE 1974

Submete à. consideração do Congresso Nacional o texto da Recomendação n.0 139, relativa "aos probleinaS de emprego decorrentes da evoluçãio técnica a bordo .dos navios" e adotada pela LV Sessão da Conferência
Internacional do Trabalho.
ExcelentÍSSimos Senhores Membros do Co·ngresso Nacional:
Tenho a honra de submeter à alta creliberação de Vossas ExcelêncLas, para
dar cumprimento oo art. 19, inciso 6, alínea b, da Constituição da Organização
Internacional do Trabalho, o texto da Recomendação n.O 139, relativa "aos problemas de emprego decoNentes da evolução técnica a bordo dos navios" e adotada
pela LV Sessão da Conferência: Internacional !lo Trabalho, apr·ovada pela ComisSão Pel'manente de Direito Social do Ministério do Trabalho e Previdêneta
Social e de Exposição de Motivos do Ministro de Estado das Re'ações Exteriores.
Brasília, 4 de março d·e 1974. - Emílio G. Médici.
EXPOSIÇAO DE MO'I1IVOS DI'E/DAI/DP/004/105.2(014), DE 4 DE JA!NIEIIRO DE
1974, DO :MIIN:ES'mRIO DAS RELAÇõES EXTERIORES
A Sua Excelência o Senhor
General-de..fExército Emílio Ga·rrastazu Médici,
Presidente da: República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de lev·ar ao conhecimento d•e Vossa Excelência que a LV
Conferência Internacional do Trabalho, realizada em outubro de 1970 aprovou
a Recomendação n.o 139, sobre os problemas de emprego dec<l·rl'entes' da: evolução técnica a bordo dos navios.
2. Pela Resolução n. 0 19/71, .aprovada pelo Senhor Ministro do Trabalho e da
Previdência Socia', a Comissão Permanente de Direito Social da.queJ.e Ministério
opinou favora:velmente à adoção do texto integral da referida Recomendação da
0l'g'anização Internacional do Trabalho, "mas sem necessidade de expedição de
normas complementares sobre os problemas de que ela cogita" por já esta.r a
matéria adequada:mente regulada em nossa legisJ.açã·o.
'
3. Nos termos do art. 19, § 6.0 , inciso b, da Constituição da Organização Internacional do Trabalho cada um dos Estados-Membros compromete-se a
submeter as Recomendações adotadas nas Sessões da Conferência Internacional
do Trabalho à.s autoridades competentes para legisla.J.' sobre a matéria. Esse
encaminhamento ao Congresso é f1'!ito mesmo quando o Estado-Membro não tem
o propósito de incorporar à sua legislação o texto da Recomendação que toma,
nesse caso, o o·bjetivo de mera informaçã·o. Esse é o entendimento geral dos
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pelo Brasil.
4. Nestas condições, a fim de dar cumprimento à norma pertinente da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, sugiro a Vossa Excelência
se ~igne submeter, a: título informativo, a Recomendação n.0 139 ao Congresso
Nac1onal. Para esse fim, encaminho a Vossa EXcelência um Projeto de Mensagem
Presidencial. acompanhado de cópi·a d•o extra to da Ata da Sessão Plenária de
27 de abril de 1971, da: Comissão Permanente de Direito Social, bem como cópias
da Recomendação n.o 13•9.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Mário Gibson Barboza.
RESOLUÇAO N. 0 19/71
A Comissão Permanente de Direito Social, reunida em sessão plenária no
dia 27 de abril de 1971, sob a presidência do Dr. Moacyr Velloso Cardoso de
Oliveira, presentes os Membros Doutores: Arthur Machado Paupérie, Augusto
Cesar Linhares da Fonseca, Adelmo Monteiro de Barros, Celso Barroso Leite,
Luiz Assunpção Paranhos Velloso, Max do Rêgo Monteiro e Mário Battendieri.
Considerando o presente processo que trata da Recomendação n.0 139, adotada pela Conferência Internacional do Trabalho em sua 55." sessão, realizada
em 1970, concernente aos "problemas decorrentes da evolução técnica e da modernização a bordo dos navios",
Considerando que o Relator, por seu parecer de fls. 17/18, manifesta-se ~avo
rável à adoção do texto integral da Recomendação n.0 139, mas sem nece~s1dade
de expedição de normas complementares sobre os problemas que ela cog1ta.
Resolve, por unanimidade, aprovar o referido parecer do ~lator, que passará a fazer parte integrante desta Resolução, e, nessa conform1dade, submeter
o processo à elevada consideração do Sr. Ministro, com proposta de encaminhamento ao Ministério das Relações Exteriores, para fins de remessa ao Congresso
Nacional, na forma proposta.
iEm 27 de abril de 1971. - Moacyr Venoso Cardoso de Oliveira, Presidente Celso Barroso Leite, Relator.
COMISSAO PERMANENTE DE DIREITO SOCIAL
Recomendação n.0 139, de 1970, da Organização Internacional do
Trabalho - Problemas decorrentes da evolução técnica e da modernização a bordo dos navios: conveniência da adoção.
PARECER
A Conferência Internacional do Trabalho, da OIT, a-dotou em sua 55." sessão,
realizada em outubro de 1970, a Recomendação em epígrafe, cujo texto vem
agom a esta Comissão Permanente do Direito Social, para apreciação, de acordo
com a sistemática vigente.
2. Com base em pronunciamento da Diretoria de Portos e Costas (Ministério
da Marinha), do Departamento Nacional de Mão-de-Obra e desta OPDS (fls. 8
a 13 ) , aprovados pelo Governo B~asileiro, nossa Delegação votou pela aprovação
do texto vigente.
3. Novamente consultado, o DNMO se manifestou pela adoção das normas
contidas na Recomendação n.o 139, "particularmente quando o Pais se lança
decisivamente à ativldade naval" (fls. 15v).
4. Em verdade, diante do texto do ato, dos pronunciamentos dos órgãos
próprios, do mais que consta do processo e de quanto se conhece sobre o assunto,
principalmente à luz das conclusões da Conferência Técnica Marítima Preparatória (Gênova, 1970), que também apreciou e aceitou o texto aprovado - parece
conveniente adotar na íntegra a Recomendação n. 0 139.
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da mencionada Diretoria de Portos e Costas, que inclusive menciona a Lei n.0
5.461, de 25-6-68 (que dispõe sobre o custeio do ensino profissional marítimo, a
cargo daquele órgão) o :Regulamento das Escolas de Marinha Mercante, aprov·adO
pelo Decreto n.O 1.424, de 28-9-62 - evidenciam a desn.ecessidade de serem
expedidas normas adicionais a respeito, por já estar a matéria adequadamente
regulada em nossa legislação.
6. Meu parecer, por conseguinte, é no sentido da conv·eniência da adoção
do texto integr·al da Recomendação n.0 139, de 1970, da OIT, bem como da
desnecessidade da expedição de normas complementares sobre os problemas, de
que ela cogita decorrentes, da evolução técnica e da modernização a bordo dos
navios devendo este entendimento ser tr!llnsmitido ao Congresso Nacional, nos
termos do artigo 19 da Constituição da OIT.
7. Todavia, como esse instrumento internacional contém sugestões e idéias
capazes de concorrer para o aprimoramento da legislação brasilei~a refer·ente à
mão-de-obra marítima, seria de bom alvitre encaminhar seu texto à Diretoria
de Portos e costas, cuja competência na matéria é esp.ecífica, como subsidio
para a eventual adoção ou proposição de medidas complementares.
Em 27 de abril de 1971 - Celso Barroso Leite, Relator.

CONFER:êNCIA lNTERNAOIONAL DO TRABALHO
RECOMENDAÇAO 139
Recomendação relativa aos problemas de emprego decorrentes da
evolução técnica a bordo dos navios, adota.da pela Conferência na sua.
qüinquagésima quinta. sessão,
Genebra, 29 de outubro de 1970
R.ECOMENDAÇAO :RELATIVA AOS PROBLEMAS DO EMPREGO
DECORRENTES DA EVOLUÇAO TÉCNJ:CA A BORDO DOS NAVIOS
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, convocada
em Genebra pelo Conselho Administra·tivo da Repartição Intem.aclonal do Trabalho e ali reunida a 14 de outubro de 1970, em sua qü.inquagésima quinta sessão;
Considerando que em um~ época em que os métodos operacionais dos navios
mercantes, tanto no pLano tecnico, quanto no de sua organização, assim como
os aspectos econômicos de que se revestem, modificam-se cada vez mais rapidamente, torna-se necessária a preocupação com problemas do emprego que. podem
decorrer dos mesmos, a fim de resguardar e melhorar a condição de marítimo,
assim como assegurar à indústria marítima mão-de-obra suficiente e adequada e,
de modo geral, permitir aos interessados que retirem o máximo de vantagens
provenientes do progresso técnico;
Considerando que, por ocasião da elaboração e da implementação de planos
nacionais e regionais de mão-de-obra no âmbito do Programa Nacional do Emprego da Organização Internacional do Trabalho, conviria que se concedesse
uma atenção adequada à evoução das necessidades de mão-de-obra da indústria
marítim·a;
Considerando que a Organização Internacional do Trabalho pode cooperar
do ponto de vista técnico para a planificação e a valorização do mão-de-obra da
indústrl·a marítima e, em particular, pava a introdução e adaptação de programas
de formação que respondam às exigências dos navios mercantes modernos;
Tendo em vista os termos das Convenções e Recomendações Internacionais
d9 Trabalho existentes, relevantes pa~a os problemas decorrentes da evolução
tec:nica, em particular os da Convençao relativa à Colaboração dos Maritlmos
de 1920, da Convenção relativa às Pensões dos Marítimos, de 1946 da convençã~
e da Recome·ndação relativa à Cessação da Relação de. Trabalho' de 1963 e da
Convenção e da Recomendação sobre Política de Empresa, de 19S4;
'
Considerando que é importante que se adote um programa de ação expressamente destinado a responder às necessidades da indústria marítima;
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evolução técnica e da modernização a bordo dos navios, questão que constitui o
quarto ponto da agenda da sessão;
Havendo decidido que essas propostas devem tomar a forma de uma recomendação, adota, aos vinte e nove dias do mês de outubro de mil novecentos e
setenta, a seguinte recomendação doravante denominada Recomendação sobre
o Emprego dos Marítimos (Evolução Técnica), de 1970.
I. ESTABELEC~O DE PLANOS RELATDVOS A MAO-DE-OBRA

1. Todo Membro que possuir uma indústria marítima deveria assegurar o
estabelecimento de planos nacionais de mão-de-obra para a referida indústria,
no âmbito de sua política nacional do emprego.
2. Para a elaboração de planos deste gênero, conviria que se levasem em
consideração:
a) as conclusões que se desprendem de estudos periódicos relativos ao volume da mão-de-obra marítima, à natureza e extensão do emprego, à repartição
da população ativa, em particular por grupo de idade e categoria profissional,
assim como as tendências da evolução nesses campos;
b) estudos sobre as tendênci·as da evolução das novas técnicas na indústria
mar~tima, tanto no plano interno quanto no externo, particularmente em relação
às mudanças de estrutura que se traduzem por:
I) mudanças dos métodos operacionais dos navios, tanto no plano técnico
quanto no que se refere à sua organização;
ll) modificações nos escalonamentos dos efetivos e no conteúdo do trabalho a bordo dos diferentes tipos de navios;
c) à luz dos estudos citados acima, as previsões sobre as prováveis necessidades futuras, para períodos sucessivos naquilo que se refere às diversas categorias e funções dos marítimos.
3. Os planos de mão-de-obra deveriam ser concebidos de modo a permitir
aos armadores e aos marítimos, assim como a coletividade no seu conjunto, que
retirassem as maiores vantagens possíveis da evolução técnica, e a evitar que os
marítimos se encontrem numa situação crítica quando seu emprego for afetado
por essa solução.
4. (1) Se os planos de mão-de-obra não forem formulados pelos representantes das organizações de armadores e das organizações dos marítimos, esses
últimos deveri·am ser consultados por ocasião da sua elaboraçãp e ulterior ajustamento e essas organizações deveriam ser chamadas a colaborar e participar
de sua aplicação prática.
(2.) Consultas regulares deveriam ser estabelecidas entre os armadores e os
marítimos, assim como entre as suas diversas organizações, relativamente aos
problemas de emprego que decorr·em da evolução técnica.
II.

RECR.tn'A:MENII'O E COLOCAÇAO

5. O recrutamento dos marítimos na indústria deveria levar em conta os
panos de mão-de-obra existentes e as previsões que encerram.
6. (1) A mobilidade de mão-de-obra marítima deveria ser facilitada por um
serviço de emprego organizado de m!llneira eficiente.
(2) Quando a colocação dos marítimos é entregue a escritórios especializados
de colocação e que esses últimos são igualmente encarregados de encontrar empregos em terra, a colocação em tais empregos deveria ser facilitada mediante
uma estreita colaboração entre estes escritórios e o serviço geral público de
emprego,
7. (1J Levando em conta a diminuição. natural dos efetivos, medidas eficientes dev.eriam ser tomadas pelos responsaveis pal1a afastar ou reduzir tanto
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---- ----324quanto possível os efeitos de qualquer redução do pessoal, prevendo, por exemplo,
possibilidades de emprego numa variedade de navios tão extensa quanto as
circunstâmcias o permitirem. e, eventualmente a organização de cursos de readaptação.
(2) A escolha dos marítimos que tenham que sar atingidos por uma medida
de redução dos efetivos dev-eria ser operada de acordo com os critérios aprovados
e em base adequada às condições particulares da indústria marítima.
8. Informações recentes relativas à natureza das mudanças técnicas a bordo
dos navios deveriam ser acessíveis aos marítimos e aos candidatos à profissão.
lli. FORMAÇÃO PROFISSIONAL E RECICLAGEM

9. Quando o progresso técnico exigir que estudos sejam feitos relativamente
à necessidade de dar uma formação aos marítimos e ajudá-los a se adptarem à
evolução, conviria que se levassem em conta as disposições da recomendação
sobre a formação profissional dos marítimos de 1970.
10. Quando a evolução técnica acarreta mudanças de funções e competências que possam af.etar os marítimos, e formação básica dos interessados
(inclusive o pessoal diplomado) deveria ser revista, a fim de levar em conta
essas mudanças e fazer com que os marítimos recebam uma formação adequada
às funções que virão a exercer.
11. Quando a natureza das mudanças técnicas o exigir, conviria que se
considerassem as possibilidades de readaptação para os marítimos, a fim de que
os mesmos pudessem aproveitar plenamente as vantagens que resultam dessas
mudanças.
12. Deveriam realizar-se consultas com as organizações de armadores e as
organizações de marítimos, e entre estas últimas, quando a introdução de novas
técnicas viria por sua natureza a influir sobre os efetivos ou as exigências em
matéria de diploma, ou a trazer modificações significativas às atribuições das
diversas categorias de marítimos.
13. As mudanças nas atribuições das diversas categori·as de marítimos
deveriam ser explicadas claramente e com bastante antecedência aos interessados.
IV. OOOULARIDADE DO EMPREGO E DA RENDA

14. (1) Disposições deveriam ser consideradas para assegurar aos marítimos
emprego e renda regulares e para permitir a conservação de mão-de-obra adequada.
·
(2). Essas disposições poderiam comportar, por exemplo, contratos de trabalho J.~to a uma companhia ou na indústria dos transportes marítimos para
os mantimos que tenham qualificação adequada.
. 15. Meftidas deveriam ser consideradas com o fim de assegurar aos marítimos, no ambito do sistema nacional de previdência social ou de outro modo
alguma forma de benefício durante os períodos de desemprego.
'
16. (1) Esforços deveriam ser feitos para atender às necessidades dos marítimos, especialmente naquilo que se refere aos marinheiros idosos que tém difi'
culdades especiais para se adaptarem à evolução técnica.
(2) Entre as medidas que possam ser tomadas, dever-se-la considerar:
a) a readaptação dos interessados provida por órgãos governamentais ou por
outros sistemas existentes, para que lhes seja possível encontrar emprego em
outras Indústrias;
b) medidas com a finalidade de assegurar vantagens adequadas no âmbito
dos sistemas, àqueles que devem d·elxar a Indústria marítima antes da idade
limite habitual.
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17. Com a finalidade de evitar que aqueles marítimos que são empregados
em navios estrang.e!ros e que correm o risco de ser afetados pelas mudanças
técnicas a bordo destes mesmos navios se encontrem numa situação critica, os
Governos, as organizações de armadores e as organizações de marítimos interessados deveri·am, em tempo útil, levar a efeito consultas e cooperar com o
objetivo de:
a) adaptar progressivamente os efetivos em apreço à evolução das necessidades do trabalho marítimo dos países estrangeiros nos navios dos quais são
empregados;
b) reduzir os efeitos de uma eventual situação excedentária, aplicando de
comum acordo as disposições adequadas da presente recomendação.
O texto que precede é o texto autêntico da Recomendação devidamente adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho em sua
qillnquagésima quinta sessão, realizada em Genebra e decarada encerrada a 30
de outubro de 1970.
EM FÉ DO QUE firmaram a presente, aos trinta dias do mês de outubro
de 1970:
O Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho- Wilfred Jenks.
O Presidente da Conferência, Nagendra Singh.
(As Comissões de Relações Exteriores e de Legislação Socf.alJ
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
<Pausa.)
.Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lidiJ o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 48, de 1974
Revoga o art. 264 do Código Penal.

o Congresso

Nacional decreta:
Art. 1.o É revogado o art. 264 do Código Penal.
Art. 2.o Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
1. o atual art. 264 do Código Penal tinha o número 265 no Decreto-lei 1.004,
de 1969, que o instituiu.
A Lei n.o 6.016, de 31 de dezembro de 1973 remunerou-o para 264, acrescentando-lhe mais um parágrafo, de tal sorte que o teor do dis'Positivo é o seguinte:
Adultério
"Art. 264. Cometer adultério:
Pena - detenção, até seis meses.
§ 1,0 Incorre na mesma pena o cá-réu.

Ação Penal
§ 2. 0 A ação penal somente pode ser intentada pelo cônjuge ofendido, e
dentro de um mês após o conhecimento do fato.
§ 3.o A ação penal não pode ser intentada:
J: - pelo cônjuge desquitado;
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II - pelo cônjuge que consentiu no adultério ou o perdoou, expressa ou
tacitamente.
Perdão Judicial
§ 4. 0 O juiz pode deixar de a.plicar a pena:
I - se havia cessado a vida em comum dos cônjuges;
II - se o querelante ha\ia praticado qualquer dos atas que, pela lei civil,
autorize a ação de desquite judicial.
§ 5.0 No caso do parágrafo anterior também só se procede mediante queixa".
Também este projeto resulta de sugestão do Dr. Carlos Alberto de Bulhões
Mattos, ilustre juiz do Tribunal de Alçada d.a Guanabara.
Argumenta S. Ex.a:
"Torna-se necessário e oportuno enfrentarmos a realidade brasileira no
que tange ao adultéri<J como crime, apenado até seis meses de detenção.
A via judicial-penal, para a investigação probatória e conseqüente punição é, para um dos cônjuges (vítima), seus filhos e outros familiares,
humilhante e veX'S.tória, além de ser ineficaz.
Urge a supressão do art. 264 e seus parágrafos, deixando o adultério somente como ilícito civil, causa suficiente para a obtenção do desquite."
O CódJgo vigente modificou a pena do anterior, de 1940, que variava de
quinze dias a três meses. Mas conservou, quase a mesma redação.
2. O delito de adultério provém da legislacão dos povos primitivos, onde havia
penas severíssimas, mas somente para as mulheres. Entre os hebreus havia a
lapidação. Entre os egípcios, o corte do nariz. E assim por di11.Ilte.
Eln Roma, a punição era privada, pertencia ao judicium domesticum: o marido tinha o direito de punir a adúltera até com a morte.
Posteriormente, a Lex Julia de adulterius coercendis, promulgada por augusto,
em 73, erigiu o adultério em crime de ação pública. A pena era de relegação:
a culpada era desterrada.
Constantino substituiu o desterro pela morte: sacrilegas autem nuptiarum
gladio punire oportet.
Justini11.Ilo modificou a pena, subStituindo-a por açoite e reclusão por dois
.anos. Se o marido não a reclamasse, cortavam-se os cabelos da mulher e a reclusão se tornava perpétua.
Em Portugal, nos tempos antigos, não havia punição pública para o adultério.
A pena era privada, conforme a lei de Dom Diniz, de 9 de setembro de 1350,
compilada nas Ordenações Affonsinas, L. V., t. 12. Posteriormente, entretanto, a
lei passou a cominar penas severíssimas: degredo e morte.
O Código Penal Brasileiro de 1890 punia a mulher casada adúltera com prisão
celular de um a três anos (art. 279). E continha uma inovação: a punição também do adultério do marido quando este tinha concubina "teúda e manteúda".
O Código de 1940 avançou mais na igualização entr-e os deveres do marido
e da mulher. Tanto era punível o .adultério do marido quanto o da mulher, com
a pena de 15 dias a seis meses (art. 240).
O estatuto penal vigente manteve, em linhas gerais, a legislação anterior.
3. Entretanto, prossegue o debate em torno do assunto, havendo duas correntes:
a que pro·pugna pela abolição do ilícito penal, permanecendo o adultério apenas
como ilícito civil, e a que advoga a permanência do art. 264.
Fillamo-Ms à corrente que deseja a abolição desse crime.
Relevantes razões de ordem social e familiar m111tam a favor da nossa tese.
4. Antes de ·abordar esses motivos de ordem social, queremos saUentar que,
entre os escritores, há ainda controvérsia sobre o próprio conceito do adultério.
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"A conjunção carnal é o elemento material do delito. O conceito de conjunção carnal, todavia, não tem sià.o fixado de maneira uniforme.
Uns exigem, para a sua configuração, a cópula efetiva e normal pela
seminatio intra vas; outros estendem o seu conceito até os simples atos
de libidinagem "("Dicionário Enciclopédico do Direito Brasilero", verbete "adultéro").
Após citar a opinião de vários autores (Manzini, Carrara, Manfredini e Pessina), conclui Alaim:
"Não importa, como já dissemos, que a conjunção earnal seja completa
ou incompleta, normal ou anormal. o Comércio sexual, em qualquer grau
e de qualquer espécie, pode caracterizar o adultério.
Mister é, entretanto, que a conjunção se dê entre indivíduos de sexos
diferentes, pois ... o homosexualismo não pode ser considerado uma
ofensa específiea à fidelidade conjugal."
E ainda:
"A natureza do delito é de tal ordem que a prova completa é sempre
difícil, senão mesmo impossível, sobretudo para os que exigem, como
Carrara, que a cópula completa se verifique, pela seminatio intra vas.
Essa dificuldade leva a admitir a prova indicial, quando veemente. Assim,
mesmo para os que exigem a seminatio ou a immissio penis, tem sido
considerado como flagrante o fato de serem encontrados nudus cum
nuda, solus cum sola, in eodem Iecto."
Poderíamos alongar citações e opiniões de diversos autores a respeito do
conceito do delito, como as de Bento de Faria, Romão Cortes de Lacerda, Galdino
Siqueira, Heleno Fragoso, Nelson Hungria, etc.
Isto, entrentanto, não traria maior vantagem à demiJnstração da nossa tese,
eis que, com as citações feitas, já mostramos a dificuldade existente até na
simples caracterização à.o delito, o que dificulta, inclusive, a sua punição.
5. Esse fato reforça a posição da corrente que prefere a eliminação do ilícito
penal, em benefício mesm<J do bom nome da família e dos filhos.
Viveiros de Castro, entre nós, foi um dos grandes precursores da tese da
eliminação do delito. Galdino Siqueira assim resumia os seus argumentos:
"1. Por mais perniciosos e imorais que sejam as suas conseqüências, o
adultério não revela da parte do del!nqüente falta· de instinoos primordiais de piedade e probidade que são indispensáveis à adaptação do
indivíduo à vida social.
'
2. Admitindo-se que o adultério seja crime que abale profundamente a
sociedade, então a conseqüência natural e lógica desse fato deveria ser
a sua definição como crime de ação púbica e não privada, porque a
sociedade teria interesse na sua repressão. Mas os Códigos declaram o
adultério crime de ação privada, atribuindo o direito de queixa exclusivamente ao cônjuge ofendido, que, em qualquer tempo tem _!) direito de
perdoar, arquivando assim o priJcesso. Portanto, a repressao do adultério não tem por fim defender interesses de ordem pública e, sim,
de natureza privada; não visa o bem estar social e, sim, apenas de um
membro da comunhão.
3. o legislador não deve editar disposições inúteis e ociosas. ora, o artigo do CódigQ Penal que pune o adultério é letra morta, não sendo
aplicado, porque, normalmente, a familla prefere o silêncio ao escândalo.
4. o fundamento da pena é a defesa social, seu critério, a temibilidade do delinqüente. A pena contra o adultério é ineficaz, não canse-
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------328gue evitar o delito, que é um faro comum em todas as épocas de dissolução de costumes. Não há dúvida de que certas mulheres são adúlteras
por depravação moral. Mas há também um grande número de casos em
que o marido é o principal responsável pelo abandOno, maus tratos,
facilidades e imprevidências, desresgramento de conduta, baixeza de
(sentido) sentimentos, infidelidade manifesta, etc."
6. Finalmente, o último argumento utilizado por essa corrente de juristas é o
de que a incriminação legal do adultério provoca escândalo tal que é muto
mais nocivo à família e à sociedade do que o silêncio.
De fato, o strepitus judicii provocado pelo processo abala completamente a
honorabil1dade da família. Desmoraliza os pais e envergonha filhos. E deixa uma
cicatriz para sempre, que a prole carregará até os seus últimos dias.
Isto constitui indubitavelmente, mal muito maior do que o silêncio. Hoje,
com a evolução dos costumes, com o progresso da educação, não se justifica
mais nem -a vindicta privada, nem a ação criminal.
Verificado o fato, os cônjuges encontram meios na lei civil para se sepa~a
r~m legalmente, sem que precisem vir a lume os motivos reais da separaçao,
como o caso de adultério.
A eliminação do delito protege o bom nome da família, evita o opróbio dos
filhos, impede o escândalo.
Acreditamos, sinceramente, por isso mesmo, que o projeto atende multo mais
os interesses morais da sociedade e da família.
Renovamos assim nosso projeto que revogava o art. 240 do Código Penal
ainda em vigor, e que, naquele momento, não logrou aprovação.
Sala das Sessões, 15 de maio de 1974. - Nelson Carneiro.
(A Comissão ele Constituição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - o projeto seTá publicado e, em seguida, remetido à comissão competente. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Carneiro, como Líder.
O SR. NELSON CARNEmO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a confusão,
como diria Machado de Assis, é geral.
De norte a sul, a angústia toma conta de tudo. O ilustre Senador Petrõnlo
Portella não pára, voa p-ara o norte, para o sul, para o oeste, para o leste, à
cata de novos Governadores que serão Indicados pelo Sr. Presidente da Rapública
e l'atlficados pelos Diretórios regionais do Partido Oficial. A ARENA é uma só angústia, enquanto se desenrola essa imensa novela, que lembra, pela extensão, pelas
emoções, o "Direito de Nascer". será hoje que o Planalto liberará o nome do
futuro Governador d.o Rio Grande do Norte? Ainda esta semana se conhecerá
o novo Governador do ceará? Enquanro isso, Senadores e Deputados partem
em revoada para seus Estados, para não perder a oportunidade de apontar
nomes, que, ainda quando recolhem a unanimidade, como o do ilustre Senador
Tarso nutra, nem por isso são escolhidos. A Fed.eração vive em farrapos. Não
tardará muito que se substitua a denominação "República Federativa do Brasil",
que tantas elucubrações mereceu do eminente Senador Gustavo Capanema, para
"República Unitária do Brasil". O Governo testa a paciência e até a saúde dos
postulantes. É hoje. É amanhã. É na próxima segunda-feira que se anunciará
o eleito da Paraíba. Há os que cansam. O G<lvernador wanderley Dantas acabou
voltando para seu Estado, mas não desprega os ouvidos da Hora do Brasil,
ansioso por saber quem o sucederá. O anedotário politico se enriquece. E o
Ilustre Senador Petrônio Portella ganha rodos os recordes. Novo Fittipaldi, consegue, em duas horas, ouvir mais de cinqüenta interessados, enquanto o tecotcco, de motor em movimento, o aguarda para prosseguir viagem. Há os que
desesperam de esperar e não querem mais saber de nada. Que escolham quem
quer que seja, mas que se ponha termo, afinal, a essa expectativa, que ameaça
as coronárias de todos. O espetáculo é constrangedor, mesmo para os integrantes
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---329do MDB, que sofrem com o sofrimento dos colegas do Partido majoritário. Hâ
quem acerte, porém, na l':lteria governamental. Parece exato que o ilustre Min!.stro Ney Braga conquistou os três prêmios. Ganhou o Governador, o Vice e o
Senador. O incansáv·el President-e da ARENA navega num mar de nomes, que
como se noticiou, pode atingir, em santa Catarina, a mais de cinqüenta. o Governador d.e São0 Paulo, primeiro sagrado pela unção presidencial, ainda não
conseguiu indicar o Vice-Governador. Há casas de marimbondos que exigem especial cautela. Minas ficará por último. É prec!.so dar tempo ao tempo para curar
as feridas causadas com a redução do período governamental do Senhor R':lndon
Pacheco. Mole mesmo foi no Pará, que já tem Governador e Vice escolhidos,
se não com aplausos ostensiv>Os de todos, ao menos com surpresa para todos.
Em Alagoas, busca-se um Vice. Nos d.emais Estados, o que se sabe é que será
um filiado à ARENA, que, desde logo, se disponha a percorrer os Municípios,
pedindo votos para os candidatos da ARENA no pleiro de novembro. No Espírit.o Santo, pelo que se diz, há mais vetos do que votos. Por mera coincidência,
a designação mais simples será a do Intervenror, apelidado de Governador,
de futuro Estado do Rio. conseqüente à anunciada fusão de duas Unidades Federativas. Esse famoso interventor ou governador não precisará ser eleito em
outubro, como os demais. Somente tomará posse a 15 de março. Mas será indicado a 3 de outubro para prestigiar os candidatos da ARENA nos dois Estados.
A indicação pública para a governança do eminente Sr. Célia Borja, um dos
pais da malsinada fusão seria erro que, apesar de convocado por seu conterràneo o Deputado Estadual Clóvis Correia, não cometeria o experimentado Deputado Federal Rozendo de Souza.
O Sr. Eurico Rezende - Honra-me V. Ex."' com um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com muito prazer.
O Sr. Eurico Rezende -Todo ·O Senado está ouvindo a reportagem imaginativa de V. Ex."', percorrendo, aí toda a geografia do PaíS, em termos de especulação politica. Mas quer me parecer que V. !Ex."', com o seu pronunciamento, está
criando uma situação contraditória para o próprio MDB, porque por várias
vezes ouvi, nesta Casa e na Casa congênere, o realejo das reclamações da honrada
Oposição, no sentido de que a atividade política n':l Brasil havia cessado. Precisamente com as viagens e a missão do Senador Petrônio Portella nunca houve
tanta movimentação política como agora. Então. V. Ex."' caem em contradição,
numa contradição rotunda, desafiante, porque achavam que o Brasil, sob o ponro
de vista político, era um espetáculo de água estagnada. Quando a politica se
movimenta com a pr·esença confortadora e estimulante do eminente Senador
Petrônio Portella em todos os Estados da Federação, surge, então, não a crítica.
porque crítica V. Ex."' não está fazendo, mas a e.stranheza de um fato que é
auspicioso. Por conseguinte, vê V. Ex." que o seu discurso não passa de uma reportagem de certo modo agradável, mas abrigando aquilo que sempre vi em
V. Ex.a.: a intriga rendilhada e em bom Português.
O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado a V. Ex." Agradeço o elogio
que acaba de fazer à modesta oraqão que estou pronunciando. Não me referi,
por exemplo, aos 16 candidatos existentes no Espírito Santo. Aí .~eria uma Intriga, se dissesse que existem 16 candidatos no Espirita Santo e que em Pernambuco,
por exemplo, o mais votado teve d·ols votos. e cada qual votou em si mesmo.
Isso seria intriga. Não foi J..sso que fiz e nem estou fazendo. Estou aqui traçando
rumos, traçando um plano político. traçando a realidacle nacionnl. Os leitores
que vierem depois de nós verificarão que o Sr. Perônio Portela não vai a esses
Estados para levar a solidariedade da ARENA àqueles escolhidos pelo povo das
respectivas Unidades.
O Sr. Eurico Rezcnde - V. Ex.a permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEIIW - Se S. Ex." ai comparecesse para levar seu apoio
à Convenção que escolhesse liYremente os candidatos do Partido, aqui estaria eu
a bater palma àqueles candidatos que poderiam obter o apoio popular. Mas não
é isso que S. Ex." está fazendo. S. Ex.o. está indo de cada em casa, de Estado em
Estado, buscando relações de nomes para trazer ao Senhor Presidente da República. Como acontece·u em Natal - e foi noticiado - em duas horas S. Ex.n
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conseguiu ouvir mais de 50 interessados, e se chegou a noticiar que, para cada
um dos ouvidos, restaram apenas dois minutos, porque seis minutos foram gastos
ou ganhos com o Senador Dlnarte Mariz e quatro, com o Deputado Grimaldl
Ribeiro.
Sr. Presidente, gostaria multo de estar aqui aplaudindo o Senador Petrônio
Portella ...
O Sr. Eurico Rezende -Permite-me um aparte? Há uma coisa muito grave
no discurso de V. Ex.a, e que vou revelar: ...
O SR. NELSON CARNEIRO - Interrompo minha exposição, pa.ra ouvir as
observações que o nobre Senador Eurico Rezende quer emprestar a estas modestas considerações.
O Sr. Eurico Rezende - ... ou v. Ex.a diz que foi mero palpite a informativa
de que um candidato obteve dois votos ou V. Ex.a vai admitir um crime muito
grave. Isto é, que V. Ex.a instalou um sistema de waterga.te na sala onde vem
o Sr. Senador Petrônio Portella, em termos secretos, recrutando os votos. Ou
é imaginação, ou é delito da parte de V. Ex.a
O SR. NELSON CARNEIRO - Mas, veja V. Ex.a, até isto não faltou nesse
episódio. Noticiou-s·e que no Amazonas já se tinha f·eito esse processo. De modo
que não foi o MDB ...
O Sr. Eurico Rezende - Se é com o Amazonas, vai ancorar no discurso de
V. Ex.a o nobre Senador José Llndoso.
O SR. NELSON CARNEIRO - Mas até isso foi noticiado, Sr. Presidente, até
desse processo se valeram os intere.:sados, que colocaram um dispositivo para
colher os votos e as opiniões que se travassem no recinto fechado.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com muito prazer. V. Ex.a é convocado ao
debate pelo nobre Senador Eurico Rezende.
O Sr. José Lindoso -Desejaria participar do debate ...
O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra.
O Sr. José Lindoso- ... porque sempre é uma alegria preliar com V. Ex.a ...
O SR. NELSON CARNEmO - Muito obrigado.
O Sr. José Lindoso- Uma alegria e uma honra. Alegria, quando V. Ex.a se
põe a advertir a Casa, tratando assuntos sérios em tom de ironia, e se confunde
um pouco com uma ironia um tanto burlesca. Contudo .....
O SR. NELSON CARNiEmO - Este é o ponto de vista de V. Ex.a, porque
V. Ex.a ainda não compreendeu que um dos meios mais poderosos da eloqüência
é a ironia.
O Sr. José Lindoso - Aceito o debate de V. Ex.a, primeiro para dizer que,
realmente, nós, no Amazonas, não tiv·emos, absolutamente, nenhuma instalação
de aparelhos especiais para captar a.s entrevistas do nobre Senador Presidente
da ARENA, com relação aos lideres, na apuraçã.o das tendências políticas e na
colaboração que S. Ex.a presta à Presidência da República, ainda dentro do processo revolucionário, para a s·eleção do.s candidatos ao Governo do Estado. Naturalmente seguindo o lamentável exemplo dos Estados Unidos e da República
Federal da Alemanha, V. Ex." é que tem o aparelho a serviço do MDB, posto que
revela detalhes que só mesmo aosuntos de ordem secretíssima, captados por aparelhos moderníssimo.s, podem oferec·er a V. Ex."' tanta firmeza, se não é a imaginação ou o folhetim romanesco e demodé V. Ex.n. Mas, quero dizer a V. Ex.a que
estamos realmente em atividade política dentro da faixa que a r·evolução nos
permite, dentro das responsabilidades de um Partido que está vinculado a um
processo revolucionário, conscientes e engajados neste :processo. Agora, o que
lamentamos é que o MDB, que tanto deseja que cresça o processo democrático,
se ocupe tanto com o processo que a ARENA está desenvolvendo e se esqueça de
diligenciar. A nM ser a intenção do nobre Senador Franco Montoro, que em São

- 331 Paulo coordena, com tanto brilho e dinamismo, a campanha política e que tem
como prêmio ser afastado todos os anos da Liderança do seu Partido no Senado ...
O SR. NELSON CARNEIRO - Isto é que é intriga.
O Sr. José Lindoso - ... nós nada temos a aplaudir no MDB, e gostaríamos,
realmente, de exaltar a ação política d·o MDB.
O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço a V. Ex." principalmente a intriga,
que não colhe entre nós.
O fato foi noticiado e ocorreu no Amazonas.
O Sr. José Lindoso - Só nos noticiários que estavam a serviço de V. Ex."
O SR. NELSON CARNEIRO - Não foi preciso que Willy Brandt ~aísse da
Alemanha para que constatasse essa espionagem. o Senador José Lindoso imagina sempre grandes figuras em Manaus, procurando saber o que dizem os Representantes de sua terra. Evidentemente, é uma mania de grandeza, como
outra qualquer, pela qual eu não sou responsável.
O Sr. José Lindoso - É sempre mais nobre d·o que as coisas muito pequenas
que estão fora da grandeza da política.
O SR. NELSON CARNEIRO - As coisas que eu conceituo aqui, Sr. Presidente, são tão grandes, que se o nobre Senad-or José Lindoso qui.:esse consultar
sua consciência, fizesse um balanço do que hoje ocorre no Brasil, declararia que
o grande erro, o pecado, o mal que se fez a este País, a monstruosidade que
se praticou, ainda dentro da Constituiçáio, foi reformar o texto outorgado ao
Pais pelos Chefes Militares, que representavam as Forças Armadas, para tornar
indiretas as eleic:ões diretas de agora. Pois o que vemos é um triste espetáculo
da realidade política brasileira. Se, em vez de serem indiretas as eleições, elas
fossem diretas, não existiriam 16 candidatos no Espírito Santo, não existiriam
54 candidatos em Santa Catarina, existiriam um ou dois disputando a preferência
popular. O erro é a eleição indireta e iSS·O é o que S. Ex."' nãJa quer, conscientemente, confessar, Não quer confessar, e, como bom católico que é, devia fazê-lo;
confessar diante da Casa que o Congresso errou, levado pela ins!.stência do
Senhor Presidente da República em tornar indiretas as ·eleições diretas. Porque,
se fossem diretas, desta Casa sairiam, pelo voto popular, numerosos Governadores, muitos. deles já laureados por exercícios anteriores e outros que mereceram votaçõ3s expressivas de seu eleitorado. Mas, em vez de saírem desta Casa,
que é o mais alto Cenáculo da República, os futuros Governadores, o que está
havendo, Sr. Presidente, é que se procura não entre essas figuras, mas no segundo time, os futuros Governadores do País.
O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com muita honra.
O Sr. José Lindoso - V. Ex."', absolutamente, nãJa me fere, quando me considera do segundo time, posto que considero V. Ex.", sempre, no primeiro time.
E lamento que V. Ex.a. não esteja a disputar o Governo da Guanabara, em que
V. Ex.a tem a maioria. Mas, respondo a V. Ex.": a República, realmente, não tem
rellgiãJa oficial. E V. Ex." convoca, como republicano, a minha qualidade de
católico. Esse é um problema de for·o íntimo, que não me pejo de proclamá-lo,
porque se trata de uma fé lúcida, muito subjetiva. Agora, posso fazer a confissão pública, que é iluminada pela fé em Deus, na Pátria e nos destinos maiores
desta Nação. V. Ex." saque que estamos num proces.so revolucionário e que é um
compromisso desta RevoluçãJa levar o País aos ditames de uma Democracia lím:pida e responsável. E isso foi p·erturbado, em 1968, quando a Frente única, em
conluio quis fazer a contra-revolução, perturbando, assim, o encaminhamento
que o Presidente casteJJ.o Branco já havia inltalado e concluído, com a institucionalização da República e a reimplantação da Democracia em suas verdadeiras
linhas. V. Ex." omite a História. para, exatamente em rasgos desapropriados,
fugir do tom de ironia de segunda classe e V. Ex." neste p<Jnto vem unir-se a.
mim, que me c~nsidero renlment·e de segunda classe, ma.5 não no desejo de
~>erv!r à Pátria e de responder pelos at·os que pratico nesta Casa, com o mesmo
devotamento àquelas lições que V. Ex.n apregoa, de amor à verdade, o.o Brasil
!"
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-332e à Democracia. Não podemos absolutamente aventurar-nos na pressa de satisfazer ideais ultrapassados, quando temos uma Pátria a construir, num desafio
perante o mundo. E não é com o jogo da ironia, no desenvolvimento do processo democrático em que marchamos, com o Presidente Ernesto Geisel pondo
em andamento o projeto político que nl)s, da Revolução, estamos eonscientemente apoiando, que se ajudará a atingir esse objetivo maior. Isto é o que V.
Ex.a. deseja que se construa, é isto o que o Senador Franco Montoro está fazendo, mobilizando São Paulo a servi~·O do seu Partido, enquanto outros mobilizam a intriga, mobtlízam a ironia a desserviço da política e da grandeza da
Pátria.
O SR. NELSON CARNEIRO - O senador José Lindoso se acredita de segunda
classe. Eu não o acredito. O que d.isse foi o contrário: foi que nesta Casa, que é
o Cenáculo mais alto, existiam homens que podiam presidir os seus Estados, e o
nobre Senador José Lindoso é um deles. Não o exclui dos que não são candidatos,
inclusive porque S. Ex.", para gáudio nosso, pode chegar a ser Governador do
Amazonas, com os nossos aplausos, eis que todos queremos que S. Ex.a. o seja.
O Sr. Eurico Rezende - v. Ex." está louco para ser, porque o Senador José
Lindoso lhe tem infligido derrotas espetaculare.s ...
O SR. NELSON CARNEIRO - É exatamente essa a intriga que fazem contra
V. Ex." e contra o Senador José Lindoso, que são indispensáveis ao Senado Feder:;! para combater a Oposição, e, por isso, nem V. Ex.a. chega ao Governo do
Espirita Santo, nem o Senador José Lindoso chega ao Governo do Amazonas.
Esta é que é a intriga dos adversários de V. Ex."• ...
O Sr. Teotônio Vilela - v. Ex." me permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não.
O Sr. Teotônio Vilela - Nobre Senador, não desejo disputar com V. Ex."
ser mais democrata ou menos democrata, mais liberal ou menos liberal. V. Ex."
é um líder ...
O SR. NELSON CARNEIRO - Muito obrigado.
O Sr. Teotônio Vilela - . . . e eu sou um simples soldado nesta Casa. Não
vou, também, discutir com V. Ex." sobre maior valor ou menor valor no sistema
de escolha dos atua!s Governadores. Desejo, apenas, discorda~r num ponto:
quando V. Ex." disse que os atuais Governadores escolhidos são homens de segunda
classe.
O SR. NELSON CARNEIRO - Em regra política.
O Sr. Teotônio Vilela - O que foi escolhido para o meu Estado, e por isso
eu falo. foi um j.ovem da melhor categoria, de 36 anos, mas amadurecido na
luta política, que já exerceu a Prefeitura de Maceió, pelo voto direto, a Secretaria
da Fa~~:enda, já foi eleito Deputado Estadual pelo voto do povo, e é, hoje, Presidente da Assembléia Legislativa e, ainda, Presidente da Associação Brasileira de
Municípios. Ditos esses títulos do jovem de trinta e seis anos de idade, então a
afirmação de V. Ex.", do alto dessa Tribuna que V. Ex." próprio tanto exaltou,
perdoe-me o nobre Colega, o seu pronunciamento foi infel!z.
O SR. NELSON CARNEIRO - Agradeço sempre as lições de V. Ex." Mas
acredito que nós todos ficaremos muito mais satisfeitos se, em vez desse jovem
representante de Alagoas, tivesse sido escolhido governador daquele !Estado
V. Ex.", pelos seus títulos, pela sagração popular que o trouxe a esta Casa e que
certamente a ela o fará retornar. Nós aqui todos éramos eleitores de V. Ex."',
sem desmerecer os méritos, sem desmerecer as qualidades do ilustre candidato a
que V. Ex." se refere. Não tenho nenhuma dúvida em não incluir entre aqueles
nomes menos credenciados - e quando falo segundo time não quero dizer em
outros aspectos, quero dizer do segundo escalão, eis que o coroamento hoje da
vida política - dos civis, ao menos - é o Governo do Estado. Qual aspiração
que podemos ter nós, Senadores, se não o Governo do Estado? Do Senado
Federal se chegava sempre, naturalmente, ao Governo do Estado. É o momento
de V. Ex.", o momento do Senador Luiz Cavalcante, que jú exerceu, aliás, com
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-333muito brilho, o Governo do Estado. Por que então nessa hora, nessa ascensão,
nessa escalada, nessa carreira, interromper o curso de uma vida como a de
V. Ex.11 que é, sem dúvida, um brilhante expoente da inteligência, da cultura,
da dignidade do povo de Alagoas?
.

O Sr. Teotônio Vilela- Permita-me discordar de V. Ex.ê: devo dizer que não
concorri, nem sequer pensei, porque, muito embora pertença à ARENA, sabe
esta Casa o meu pensamento a respeito de como se deve preencher o cargo de
Governador: sou pelo voto direto. Mas, tenho que me cingir às circunstâncias,
e já demos, nesta oportunidade, mais um passo à frente. A luta do Senador
Petrônio Portella deve ser elogiada, e não criticada, aqui nesta Casa, porque é
mais uma etapa vencida, queira crer v. Ex."
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite V. Ex." um aparte?
O SR. NEIJSON CARNEIRO - Quero ser honrado, Sr. Presidente, pelo aparte
do nobre Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho - É que o debate, que V. Ex." tão magistralmente
provocou, começa a se tornar incómodo.
O SR. NELSON CARNEIRO - Não era o meu propósito.
O Sr. Jarbas Passarinho -Evidentemente: esse ponto, todos nós o reconhecemos, e fazemos-lhe justiça. Mas me parece, exatamente, com a mesma reserva
com que o ilustre Colega de Alagoas acaba de falar, caber uma ressalva ao discurso
de V. Ex." Talvez não tenha estado muito inspirado V. Ex." quando quis transformar o Senado Federal numa espécie de colégio eleitoral privativo para os
Governos dos Estados. V. Ex.", que é tão brilhante, naturalmente não mediu
bem a expressão que utilizou de "pessoas de segunda categoria". A defesa do
candidato de Alagoas já foi feita. Somos três Senadores paraenses e, naturalmente, teríamos que fazer também a defesa do nosso candidato, Juiz emérito
da Justiça do Trabalho, onde ingressou por concurso, terminando sua carreira
como Presidente do Tribunal Regional do Trabalho; posteriormente, foi Professor
Universitário, Magnífico Reitor da Universidade do Pará, enfim, um currículo
altamente enriquecido pela sua vida, pelas suas qualidades. Também repudiaria
isso - a sua classificação como candidato de segunda categoria. Não entro
deliberadamente no mérito, na apreciação da tese de V. Ex.", mas parece-me
que, no caso, V. Ex.a não foi muito feliz, e muito. especialmente quando faz
cócegas na vaidade do Senado, declarando que esta Casa, praticamente, deveria
ser o colégio privativo da escolha dos Governadores.
O Sr. Guido Mondin - Permite V. Ex." um aparte? Um aparte de uma fração
de segundo?
O SR. NELSON CARNEIRO - Não preciso que V. Ex." diga que também o
Governador escolhido para o Rio Grande do Sul não é um elemento de segundo
escalão. Sei que é isso o que V. Ex.o. vai dizer.
Mas todo o Rio Grande do Sul, por todas as suas manifestações, pela unanimidade da sua bancada federal, pela unanimidade da sua bancada estadual, pela
unanimidade de todos os seus Prefeitos, com exceção de um que estava ausente
no estrangeiro, por todos os membros de diretório haviam escolhido e indicado
o nome de um Senador. Por quê? - Porque constituía a escala natura da sua
vida: ele, que fora Deputado, que fora Ministro, que fora Senador, chegava, agora,
ao cume da sua caminhada, o útimo lance da vida politica civil hoje no Brasil,
que é o Governo do Estado. Pois esse homem, que era aquele de primeira classe
no sentido político, não no sentido das qualidades individuais, mas no daquele
politicamente mais credenciado, o mais credenciado e todos, por todos proclamado, por todos reconhecido, o Senador Tarso Dutra, foi vetado. Por isso é que
digo: não quero classificar o Sr. Sinval Gua!Zelli como um nome secundário, mas
não seria o preferido numa eleição popular no Rio Grande do Sul, se as eleições
fossem diretas.
O Sr. Guido Mondin - Mas por isso mesmo estou muito à vontade ao pedirlhe este aparte. Confesso a V. Ex. 11 que n.doro n. ironia, mn.s fiquei profundamente
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---------------- -----334chocado com a expressão usada. Achei-a terriv·elmente d·esprimorosa, e pediria
a V. Ex.a que a corrigisse, senão sairemos daqui, hoje, algo frustrados com relação
a V. Ex.n
o SR. NELSON CARNEIRO- A expressão "segundo time", Sr. Presidente, diz
respeito à natural categoria política. Evidentemente que, ao começar minha vida
política, eu não poderia aspirar a ser Governador do Estado da Bahia, o qual
eu representava então. Mas, hoje, acho que, depois de quarenta anos de vida
política, chegou o momento em que eu poderia aspirar a isso. Teria melhores títulos poíticos do que aquele que inicia.
o Senador Ruy Santos, por exemplo, tem trinta e tantos anos de vida
parlamentar. É natural que aspire ao Governo do Estado, com muito mais razão
do que um Deputado Estadual que começa sua romagem.
o fato da exclusão do nobre Senador Ruy Santos, por exemplo, em favor
de um Deputado Estadual, quer dizer que se deixa aquele que está em primeiro
plano, pa:ra elevar o que está em segundo plano; não quer dizer que os do segundo
plano sejam necessariamente homens sem credenciais, mas apenas começando
sua carrreira.
Mas não era este o objet.a do meu discurso, Sr. Presidente; a ele fui arrastado.
Prossigo, assim, minhas considerações.
Para essa tarefa, apesar de suas qualidades pessoais e políticas, ninguém
deveria lembrar o honrado líder da ARENA na outra Casa do Congresso, sem
ferir suas convicções e seu desprendimento. Também um chefe militar de reconhecida naturalidade- refiro-me ao futuro Governador do Estado do Rio, combinado com o Estado da Guanabara- não se prestaria à missão de "cabo eleitoral".
será certamente um civil que se disponha a essa reprovável tarefa.
Porque o futuro Interventor vai ser nomeado no dia três de outubro, mas
pode ser demitido no dia dezesseis de novembro. Ele faz apenas seu trabalho.
Monopoliza contra si toda as críticas. No dia dezesseis de novembro é exonerado
e o Presidente nomeia um outro, isento de qualquer crítica.
E com onome desse Interventor ou Governador, demissível ad nutum, por
certo filiado da ARENA, quem sabe se não surgirão desde logo os nomes dos
futuros Prefeitos da Guanabara e de Niterói, para que o povo carioca e fluminense vá logo imaginando com quantos paus se faz uma canoa! A França faz
eleições diretas para Presidente da República, lá onde existe um grande e poderoso Partido Comunista. Mas quem disse que a França pode ser exemplo para o
País do milagre?
A eleição direta para a Presidência da República foi anunciada pelo 'Presidente Spínola. Mas isso depois de 50 anos de pleito indlreto, não faltará quem
lembre. A Revolução tem apenas dez anos. Temos que esperar, a fim de que se
faça pacificamente no Brasil o que se conquistou, pela força das armas, em !Portugal. Ainda uma vez- corno na canção- a Europa curvou-se diante do Brasil.
o fino cronista, que é o Sr. Castello Branco, inicia seu comentário de hoje no
Jornal do Brasil com estas palavras proféticas:
"É difícil Imaginar que daqui a quatro anos o episódio se repetirá:
um novo senador Petrônio Portella, selecionado em obediência ao critério
do rodízio, correndo o País, Estado por Estado, para sondar o Partido e
trazer ao General Geisel, já então experimentado Presidente, listas de
nomes para que o Chefe do Governo retire delas os naves Governadores
dos Estados. Novas instruções poderão reduzir ou ampliar as exigências
para que alguém figure na lista. A novidade a prever é que, como aconteceu em 1970, os candidatos a S·enador também se tornaram de escolha
privativa do Presidente, em 1978, as listas se ampliem para abranger
também as chapas de Deputados Federais. Por liberalidade, as Convenvenções Partidárias poderão escolher os candidatos à deputação estadual,
muito embora os Prefeitos já devam ter caído na órbita da escolha dos
Governadores."

-335Não sei, Sr. Presidente, se os mortos riem. Mas se o fazem, que grandes
gargalhadas, que estentóricas gargalhadas, estarão dando, lá do outro lado da
vida, os restos mortais dos Srs. Washington Luíz e Júlio Prestes diante do festejado "modelo brasileiro".
Minha presença, nesta Tribuna, em instante de tantas aflições e incertezas,
é para dirigir uma prece ao ilustre General Ernesto Geisel, homem de· fé e, certamente, sensível às angústias de sua gente:
"Senhor Presidente da República, tende piedade de seus ilustres
correligionários da ARENA. Consolai os aflitos. Livrai-os de todo mal.
Não os deixeis cair em desespero. Sede misericordioso. Amém". (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Cattete Pinheiro.
O SR. CATTETE PINHEmO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governador
Elmo Farias, ao definir diretrizes para o Governo que inicia, destacou a preocupação com que seriam encarados os assuntos educacionais de Brasília em
especial o ensino de 1.0 e 2.0 graus. Relevou S. Ex.a. perspicácia na escolhà das
prioridades, dando ênfase à educação e focalizando, ao mesmo tempo, o drama
do menor abandonado, que se agrava na Capital da República.
Ao apreciar o Senado o Orçamento do Distrito Federal para o ano em curso,
procurei salientar a insuficiência dos recursos distribuídos para o Setor Educacional, em face do cumprimento obrigatório de preceito da nova Lei de Ensino.
Esta reformulou os currículos escolares anteriores à implantação do ensino de
1.0 e 2.0 graus, em relação à formação especial, e determinou ênfase na habilitação
profissional a nível de 2. grau. Destaquei ainda, naquela oportunidade, que se
as escolas viessem a servir-se dos princípios da intercomplementariedade ou a
associar-se a empresas que pudessem facultar a utilização de seus recursos, as
despesas, mesmo assim, não seriam de peque·no porte.
A habilitação profissional, desejada pela Lei, será o resultado de um processo
pelo qual a pessoa é capacitada ou qualificada para o exercício de uma profissão
ou para o desempenho de tarefas típicas de uma ocupação. Daí porque as atividades destinadas a ministrar essa habilitação, por. natureza, são dispendiosas,
exigindo equipamento e laboratórios de alto custo e onerosa manutenção.
Diante das novas exigências da Lei de Ensino, o Governador Elmo Farias
encontrou os estabelecimentos da Rede Oficial com funcionamento precário e
deficiente, em virtude da insuficiência de pessoal burocrático na, Administração
e da crescente evasão e desfalque do pessoal docente. Isso acarreta sérios problemas ao cumprimento dos programas escolares, como sucedeu no ano letivo de
1973, quando houve estabelecimento de ensino no qual 12 turmas ficaram sem
assistência, vários meses, por falta de professores.
A carência de material escolar e, até mesmo, de limpeza e de conservação; o
aumento, em progressivo crescimento anual, de matrículas de alunos procedentes
de outras localidades; a dificuldade de execução do Plano de Recuperação a que
se refere a atual Lei de Ensino; os problemas de implantação da estratégia
curricular adotada pelo Departamento de Ensino de 2.0 !Grau, pela falta de professores em condições de cumprir os programas das disciplinas proflsslonallzan tes; a
ausência de laboratórios equipados para execução dos programas dos cursos
profissionalizantes (com a duração de 3 anos para Auxiliar e de 4 anos para os
Cursos Técnicos) ; a inexistência. de aboratórios de Química, Física e Biologia, em
condições mínimas de funcionamento, em quase todos os Colégios (multo embora
os programas exijam o cumprimento de 100 horas) aulas práticas, como condição
mínima à conclusão dos cursos; a irregularidade na lotação de professores; a
necessidade de orientação pedagógica ao nível dos estabelecimentos de 2.o grau,
com pessoal qualificado; a ausência de escritório-modelo para os cursos de Contabilidade, Administração e Secretariado; o abandono da manutenção dos prédios
que se encontram em lastimável estado de conservação, como o Elefante Branco, o
CASEB e o Ginásio do Cruzeiro; a indefinição dos currículos de formação técnica,
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---336criando sérios contratempos às escolas - são lacunas a corrigir, falhas a sanar,
com urgência.
O Sr. Guido Mondin - Permite V. Ex.a, Senador Cattete Pinheiro?
O SR. CATTETE PINHEIRO- Com satisfação, nobre Senador Guida Mondin.
O Sr. Guido Mondin - A situação que V. Ex." descreve em relação ao ensino
em Brasília não me é desconhecida. Esses aspectos focados evidentemente eram
do conhecimento e da profunda preocupação da administração anterior, particularmente da Fundação Educacional. Já nos últimos temp.os do Governo anterior,
tantas vezes esse assunto foi objeto dos nossos debates no Conselho da Fundação
Educacional! Entretanto, sérios percalços agora, parece-me, .serão vencidos, superados, estavam impedindo no conjunto de outras circunstâncias, ainda, que já
então se pudessem solucionar as dificuldades existentes, estas apontadas por
V. Ex." Agora, sabemos que, conhecido melhor o panorama geral desta situação,
estamos marchando para a sua superação definitiva, naturalmente não com
facilidade, porque as dificuldades de então persistem, mas tenho certeza de que
as soluções serão encontradas. De sorte que estou ouvindo V. Ex." com mUito
prazer, porque vejo que a nossa Comissão do Distrito Federal, através do seu
dinâmico Presidente, penetra esses assuntos que nos são tão caros, que são
tanto da nossa preocupação, a nós Vereadores de Brasília.
O SR. CATTETE PINHEIRO - Sou grato a V. Ex.a pela contribuição preciosa
que traz ao meu pronunciamento, desejando deixar bem claro que os nossos
pensamentos são inteiramente afins no que concerne à análise do problema.
Não tem este meu pronunciamento qualquer sentido de crítica a Governos anteriores, tão-somente o propósito de pedir a atenção do Governo atual para
problemas que se vão tornando crõnicos em nossa Capital.
O Sr. Guido Mondin - Sei precisamente que é assim. É claro que V. Ex.",
pama colllclu1r, te•l'lia que primeiro f·az,er a análise que está f•MJendo.
O SR. CATTETE PINHEIRO - Justo. Grato a V. Ex." pela compreensão.
O sistema de ensino de Brasília, planejado e estruturado sob a orientação do
Profe::sor Ao:ú.sio Telxei11a, pela .ra,ciona!Ld·ade de sua fi;Q·sofia, foi considerado
paradigma de organização didático-escolar. Mas a falta de providência que assegurassem continuidade e progressivo aparelhamento da rede escolar, decorrente
do crescimento explosivo de Brasília, trouxe a situação atual, que exige do Embaixador Wladimir Murtinho, a quem foi confiada a difícil missão, o máximo esforço
para que o ensino do Distrito Federal volte a ser modelo e permita níveis que
honrem o esforço da comunidade.
O Sr. Heitor Dias - V. Ex." me permite um aparte?
O SR. CATrETE PINHEIRO - Com mU:.ta ho•n:ra, no•bl'le Sellllado<r.
O Sr. Heitor Dias - Quero congratular-me com V. Ex."' por estar tratando
de assunto de real importância para a vida de nossa Capital. Quero di21er que a
prova dos propósito•s do a.turu; Gov.ernador no que diz resp·eLto· ao mtea.-esse de
acertar, de fazer uma administração à altÚra de Brasília, está evidente, quanto
ao setor a que V. Ex." se refere, na escolha do titular para a Secretaria de Educacálo: o Embai:x;aO,o•r Wl!lidimtr Murtinho; todos o collll:Lecemos C•Omo homem
culto, inteligente, dinâmico e conhecedor profundo dos problemas de Brasília,
a que ele se tem devotado com carinho todo especial. Esteja certo V. Ex." de
que o Governador Elmo Serejo de Farias saberá corresponder à confiança que
lhe foi depositada pelo eminente Presidente da República, e levará a cabo uma
admi:nlstl'lação que deixará o seu nome comp•ro·vado como um lúcido· governante.
o SR. CATTETE PINHEIRO - Estou muito grata pelo aparte com que me
honra o senador Heitor Dias e que vem dar maior valia ao meu pronunciamento.
D Sr. Nelson Carneiro - P·ermite V. Ex."' um aparte?
O SR. CATTETE PINHEIRO - Com muita satisfação, nobre Senador.
o Sr. Nelson Carneiro -V. Ex."' neste momento é a voz da H!s.tórl,a, rporque
recorda ·a obra que já vai fLcarldo esquecida do grand•e Anísio Teixei~a. A refe-

-337rência que V. Ex." fez à realização desse saudoso educador mostra que não é
em vão que a gente vive nesta Terra. Há sempre um dia em que alguém reconhece
e faz justiça, e V. Ex." começou por fazer justiça, no seu notável discurso, àquele
. grande educador brasileiro.
O SR. CA'ITETE PINHEIRO - Estou muito grato pelo aparte com que me
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite, meu nobre Senador cattete Pinheiro,
um aparte?
O SR. CATTETE PINHEIRO- Com muito prazer.
O Sr. Jarbas Passarinho - Eu gostaria de aduzir às palavras do- nobre
Senador Nelson Carneiro uma informação que, talvez, tenha passado despercebida a S. Ex." o ilustre Vice-!Lider do MDB. Dito como foi dito o aparte de S. Ex.",
parece que Anísio Teixeira era um proscrito, que somente agora- e precisamente
esta foi a palavra que o ilustre Senador Nelson Carneiro usou - começa a ter
justiça feita aos seus méritos. Eu queria lembrar, por intermédio de V. Ex.", ao
Senador Nelson Carneiro que Sua Excelência o Presidente EmUio Garrastazu
Médici concedeu, post mortem, a An.ísio 'llelxei1ra, .a Ordiem iN'a.cional do Mérito
da Educação, seguramente a mais fechada de todas as Ordens do Mérito da
República, no mais alto grau. Em todos os pronunciamentos do Ministro da
Educação no período do Presidente Médici a referência à doutrina que Anísio
Teixeira deixou na formulação educacional, nesta República foi feita como uma
pálida homenagem ao gênio daquele grande brasileiro.
'
O SR. CATTETE NNHEIRO - Sou grato ao esclarecimento que faz, nobre
Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Heitor Dias - V. Ex." me permite um aparte?
O SR. CATTETE PINHEIRO -Pois não, nobre Senador.
o Sr. Heitor Dias - Ainda que S. Ex.a. o eminente Senador Jarbas Passarinho
não se tivesse pronunciado, eu iria dar o testemunho a respeito do assunto,
porque, em verdade, por mais de uma vez, eu ouvi pronunciamentos de S. Ex."
a respeito do grande educador que foi Anísio Teixeira. E esta Casa prestou uma
homenagem especial a ele e a outros baianos ilustres que, na mesma época quase,
- foi durante o recesso do Congresso - desapareceram do nosso meio, todos
eles ine·gavelmente oome merecedores do l1e&peito, do ,a,ca.tamento de todo. o Brasil,
pelo trabalho qu.e re:alizaram; enwe eles hiaVIemos de desta.ca:r pelo seu ta,lento,
diria mais, pela sua genialidade, Anísio Teixeira.
O Sr. CATTETE PINHEIRO - Sou muito grato a V. Ex." pelo .aparte.
O Sr. Nelson Carneiro -V. Ex." me daria um aparte?
O SR. CATTETE PINHEIRO - Com prazer.
o Sr. Nelson Carneiro - O nobre Senador Heitor Dias recorda a homenagem
do Senado a vários ilu.st~:~es .bfa.lJa,nos falecidos cLurairü1e o recesoo. F,ui ·um dos
oradore~ dessa solenidade e recordei a vida e a obra de Anísio Teixeira, mas é
fora de dúvida que a obra do grande educador não tem tido o relevo necessário
para que as novas gerações se apercebam de que houve um momento em que
ele foi um divisor de águas no problema educacional brasileiro. Folgo em constatar q.ue o .nobre. Sooa.do•r JaA'bas p,assall'mho oo:e não .se e<SqUJeceu e que o iluswe
brasileiro recebeu uma homenagem póstuma. Mas o principal é saber se a obra
de Anisio Teixeira tem sido continuada, e o discurso de V. Ex.a. parece faeer
crer que essa obra não o foi.
o SR. CATTETE PINHEIRO - Sou muito grato ao aparte de V. Ex.o., Senador
Nelson carneiro, e sln to-me feliz por ter podido motivar estas manifestações de
homenagem à vida e à obra de Anísio Teixeira.
No quadro presente. é desoladora também a situação do ensino rural. As
chamadas escolas rurais, em geral precariamente instaladas, têm assistência e
funcionamento os mais reduzidos. O que, pessoalmente, tenho constatado é a
designação de uma chamada Diretoria para duas ou três escolas e, em cada qual
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destas, professora única para o atendimento de classes heterogéneas, no mesmo
turno. Para completar a irregularidade, nota-se a freqüente ausência de professores, com sacrifício permanente dos alunos. Isso mostra a incerta e, algumas
ve~.s nenhuma possllbilidade de ren.ddmento escolar.
Desde a. sua estrutu11ação, pela Profesoora Mall'ia HeLena Reis, em 1960, o
ensino fundamental vem tentando superar os problemas que lhe são antepostos.
Em Brasília, como no resto do País, a escolarização comum, de cinto anos, ainda
está, infelizmente, no campo de expectativas e de experiências.
O Orçamento do Distrito Federal, considerando a despesa em função de
progrtamas par.a o COrll'eilllte •runo, de&tJruco.u, prura o PlrogDaana. Ecliuc:aç·ã.Q, .......... .
Cr$ 238.212.000,00, o que representa 22,57% das despesas fixadas.
Dentro do Programa de Trabalho da Secretaria de Educação, no SubPrograma Administrativo, foi destinada ao Ensino Fundamental a importância
de Cr$ 198.805.000,00.
O Sr. Guido Mondin - Permite V. Ex.a um aparte?
o SR. CATTETE PINHEmo - Com satisfação, nobre Senador Guida Mondin.
O Sr. Guido Mondin - T.em trunta il"azálo· V. Ex." que somos obrigados, no
decurso ·do •el!je11cfcio, cOllliO ocoa.'reu no .a:no .pa.s<~!!Jdo, a Tefoa.-mular o Orçamea~.to
cinco, seis, até oito vezes. Estou a imaginar o que nos acontecerá este ano, quando
as matrículas dos 1.o e 2.0 graus ascendem a mais de duzentos mil alunos. Veja
V. Ex." que problemas temos, em Brasília, no setor do ensino.
O SR. CATTETE PINHEIRO - Obrigado a V. Ex.a por mais uma preciosa
colaboil'ação aos .argumentos q,u.e estou procUJrando focalizar.
Destes, foram destacados Cr$ 14.405.000,00 para a construção, ampliação e
equilpai!llllnt de Oentros de iElnsl.no de 1.0 G11au. Es.so é pouoo, se foiJ.'\em Leva.dos
em consideração estes detalhes: a falta de Serviço de Orientação Educacional
na maioria dos Colégios, acarretando um sério problema vocacional no 2.o Grau;
falhas na aplicação dos recursos materiais nos Centros de Ensino das CidadesSatélites, onde, inclusive, falta mobiliário; precário serviço de assistência aos
educandos nas ·C!.da.des-Satélttes; falta dJe meillOr pnepaDO pedagógico do·s professores para as 5." e 6." séries; desestimulo salarial dos prof.essores.
As estimativas são de 8,8% sobre o número de alunos existentes em 1973,
prura ass•e•gtWaJr •a ~~ce.ssáll'ia e:xpMliS·ão do ensino de 1.0 grau em Bnasilia, perf•azendo total aproXImado de 11.600 alunos.
Vê V. Ex.a •que ·as estimativas .que nós tínhamo.s ainda enam infexio11es àquelas
a que V. Ex.a. se referiu.
Está previsto, ainda, que cada matéria será desdobrada em atividades, áreas
de estudo ou disciplinas, de acordo com as séries, levando-se em conta as peculiaridades de Brasilia. Há necessidade, portanto, de colocar em pleno funcionamento
todas as salas especiais, oficinas e laboratórios dos Centros de Ensino.
Os estudos preliminares realizados pelo atual Governo do Distrito Federal
deixaram flagrante a necessidade de providências radicais. E o remanejamento
já efetuado começa a produzir bons frutos. Com esperanças no trabalho a que
se propôs o Governador Elmo F1rurilas, principalmente •quanto tão bem es.colheu
para Secretário de Educação o Embaixador Wladimir Murtinho, perfeitamente
integrado no espírito de Brasília, é que procuro situar o problema educacional, a
fim de que, no futuro, possamos avaliar a fecundidade da ação e dos métodos
que começam a ser postos em prática.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Esteves - Milton Cabral - Vasconcelos Torres - Benedito
Ferreira - Oslres Teixeira - Fernando Corrêa - Saldanha Derzi Accioly Filho - Mattos Leão - Antônio Carlos - Celso Ramos - Lenoir
Vargas.
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-339O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 65, de 1974, de autoria do Sr. Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, da Ordem do Dia baixada pelo Senhor Ministro do
Exército, General Dale Coutinho, pela passagem do aniversário do "Dia
da Vitória" transcorrido no dia 8 de maio de 1974.
Em votação o Requerimento.
os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o Requerimento.
Será feita a transcrição solicitada.

ORDEM DO DIA BAIXADA PELO MINISTRO DO EJffiRCITO, GENERAL
DALE COUTINHO, PE!LA. PASSAGEM DO "DIA DA VITóRIA", QUE
·SE PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N. 0 65/74, DE
AUTORIA DO SR. SENADOR LOURIVAL BAPTISTA.
"Meus comandados.
No dia de hoje, há 29 anos, com a rendição incondicional imposta, às tropas
nazistas, pelos aliados, terminava, na Europa, a 2.a Grande Guerra Mundial, a
maior da história da humanidade, e que teve a efetiva participação de nossas
forças de terra, mar e ar.
O Exército Brasileiro dela participou, não apenas na significativa presença
da Força Expedicionária, senão também na infatigável vigilância de nosso território, decorrências das decisões governamentais de janeiro e agosto de 1942,
primeiro de cortar relações e, depois, reconhecer a situação de beligerância
entre o Brasil e os Estados agressores.
Levada a essa grave decisão pelo imperativo de defender nossa soberania e
pelo legítimo interesse nacional, a República, como várias vezes sucedera ao
Império, fez do Exército um do.s instrumentos de afirmação de seu poder.
Afastado há quase três quartos de séculQ dos camp<Js de batalha e sem que
a sua organização e o seu equipamento se tivessem mantido em consonância
com a evolução da arte da guerra, embora com as responsabilidades conseqüentes de nossa dimensão e de nossa posição estratégica, foi, com imensa dificuldades e sacrifícios, que o Exército Brasileiro cumpriu sua missão, e, afinal, se fez
representar, brilhantemente, pela legendária FEB, entre as Nações vencedoras.
Mais que o Dia da Vitória, 8 de maio de 1945 é o Dia da Paz, porque a vitória
na guerra tem seu valimento maior na conquista da paz.
Nestes 29 anos decorridos, só .p<Jr duas outras vezes o Exército foi chamado a
cumprir sua destinação além de nossas fronteiras, na Força de Emergência que
a ONU enviou ao Oriente Médio e na Força Interamerlcana mandada pela OEA
a São Domingos, posto que nosso Governo nã<J identificou a defesa do interesse
nacional brasileiro em qualquer outro conflito limitado que tenha ferido a paz
Internacional ao longo desse tempo.
Multo cresceu o Brasil Ms três decênl·os que nos afastam do terrível confJ!to que devastou países e pôs a descoberto o maior genocídio da História, Saiba
a mocidade de agora, p<Jr exemplo, que, em plena guerra, o país ficou dividido
ao melo, porque não existiam vias terrestres de comunicação do Norte e do N<Jrdeste com as outras regiões, sendo grande o número de vidas desperdiçadas
no mar.
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em infra-estrutura básica de energia, de transportes, de comunicações; se transformamos nossa vida econômica e nos lançamos à livre competição internacional
para vender os produtos da operosidade de nosso p<Jvo, muito cresceram também
nossas responsabilidades de segurança, proporcionalmente à nova dimensão de
grandeza do Brasil.
ExércLoo de 'Um pais madm-o e so,bemano, conscren•,e de seru peso espedflco
e de sua crescente participação nos destinos do Mundo, devemos comemorar o
Dia da Vitória, o Dia da Pàz - que é, afinal, o objetivo maior de povos e exércitos - com a reflexão de que o primeiro dever do soldado é estar permanentemente preparado para ser sempre melhor soldado.
Que o transcurso do Dia da Vitória e a recordação dos feitos dos pracinhas
da FEB, que se juntaram ao heroismo dos combatentes da Marinha e da Força
Aérea, assim como ao martírio dos civis sacrificados, possam servir de inspiração e estímulo ao fecundo e abnegado trabalho profissional, que forja, no silêncio e na austeridade das casernas, um instrumento de força capaz de garantir as decisões politicas mais altas, em favor dos verdadeiros interesses nacionais."
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) Item 2
Discussão, em segundo tur_no, doProjeto deLei do Senado n. 0 64, de 1972,
de autoria do Senhor Senador Franco Montoro, que dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, determinando que, em caso de morte, a conta
vinculada em nome do empregado passará para sua família, na forma da lei
civil, tendo
PARECER, sob n.o 846, de 1973, da Comissão:
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
A matéria constou da Ordem do Dia de 12 de março do corrente ano, tendo
a votação adiada, a requerimento do Sr. Senador Virgílio Távora, para o dia 11
de abril. Nesta data, a matéria teve sua d!.lcussão adiada, a requerimento daquele Sr. Senador, para a presente Sessão.
Em discussão o projeto.
O Sr. Franco Montoro - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto, com
a sua redação aprovada pela Casa, tem a finalidade de garantir para o empregado e ,pa.va os seus if,amllia.res o patrimônio deil!!a.dJO, no tocante ao F1tlnd.o de
Garantia por Tempo de Serviço. A atual interpretação que vem sendo dada
pela Instituição da Previdência é no sentido de que, no caso de morte, este
patrimônio reverterá em favor do próprio Instituto, naquelas hipóteses previstas
no Regulamento. Parece-nos injustos, Sr. Presidente, que não se dê ao trabalhador e à pequena importância que lhe resta do seu Fundo de Garantia de Tempo
de Serviço um tratamento igual à fortuna de qualquer outro cidadão.
O que pedimos no projeto é, simplesmente, a adoção e o respeito do princípio
de igualdade; que se adote, em relação aos bew relativos ao Fundo de Garantia
de Tempo de Serviço deixado pelo trabalhador, os mesmos prillcípios que regem
a sucessão em nosso Direito Civil.
A medida nos parece da maior justiça e assim o entenderam as diversas Comissões. Parece-nos que há, entretanto, dificuldade de parte da nobre Liderança,
que recebeu dados contrários à aprovação do projeto.
Consultamos a Casa sobre a possibilidade de um adiamento dessa votação,
para que a matéria possa ser melhor examinada pela Liderança, debatida em
detalhes e ter reexaminada a decisão que, se for tomada agora - pela infor-
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projeto.
Esta a ponderação que queríamos fazer com a solicitação de um esclarecimento por parte da Mesa sobre eventual requerimento de adiamento da matéria.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Continua em discussão a matéria.
Se nenhum outro Sr. Senador desejar discuti-la, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N. 0 72, DE 1974
Nos termos do art. 316, in fine, do Regimento Interno, requeiro seja submetido a votos o Projeto de Lei do Senado n.o 64, de 1972, que dispõe sobre o Fundo
de Ga11antta de 'l1empo de Ser:vico dete["minamào que em oa;so die m01!'1le a contavinculada em nome do empregado passará para sua familla, na forma da lei
civil.
Sala das Sessões, 15 de maio de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Sobre a mesa, outro requerimento
que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N.0 73, DE 1974
Nos termos do art. ~53, combinado com a alínea c do art. 311 do Regimento
Interno, r.equeiro adiamento da votação 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 14 de junho
próximo.
Sala das Sessões, em 15 de maio de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESliDENTE (Adalberto Sena) - De acordo com a· deliberação do
Plenârio, a matéria figurará na Ordem do Dia da Sessão de 14 de junho próximo.
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Ainda há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Wilson Campos. (Pausa)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Benjamim Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Presidente, Srs. Senadores, poucos, bem
poucos mesmo, terão trabalhado tão proficuamente pela causa da reaproximação
dos povos e da concórdia entre os homens, quanto determinados diplomatas,
verdadeiros missionários da paz mundial.
Dentre os muitos nomes da diplomacia, avulta, sem dúvida alguma, o de
R!llUJl. S~efia iP•M·tor, Mim:i~!Wo d•as Re·1açõ.es Elct.er.!ores do P.ail.'lag,uai, já há 18
anos, e que vem de declarar-se candidato ao cargo de Secretário Geral da Organização dos Esta;dos Amel!'ica.nos - OEA - atualmente ocupado p•elo equatoriano Galo Plaza Lasso.
Méritos, Sr. Presidente, ele os tem de sobra!
.Ai:J oow.lcia•r a sua. cand!datul'a, SaJpe:fiJa ~lllS.tor, reafirma;ndo .a sua sLncooa e
constante intenção de servir aos sagrados interesses da paz, prometeu, se con-
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duzido ao honroso posto, cumprir as determinações da Carta da OEA com absoluta imparcialidade, sem deixar transparecer os seus sentimentos e convicções
políticas.
Desconheço, Sr. Presidente, qual a posição do Governo brasileiro, face às
candidaturas porventura existentes em relação ao cargo de Secretário-Geral da
OEA, e, adianto, que, por uma questão de principios, dela não pocl!erei divergir.
Posso afirmar, entretanto, que o ilustre e digno Ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Dr. Antônio Francisco Azeredo da Sllv·eira, diplomat3; de boa
estirpe, e tão sensível aos problemas das Américas, saberá colocar-se a altura
da sua grande missão.
Mas entendo e aqui falo exclusivamente em meu nom·e, e não do partido
que J.'le'J)roes~nt:> nesta- Casa. que o Mi•ni:stro Sap.efi:s. P.:Jstor é o mais indicado,
aqu·ele que r-eúne maior soma de predicados para tão destacado posto.
Não é sem justo motivo a minha admiração pelo Chanceler Paraguaio, de
quem, com orgulho para mim, me fiz a!lligo, no Rio de Janeiro, ao tempo em
que aquele nobre diplomata era Embaixador do Paraguai junt<l ao nosso País,
quamdo, ·àleiXIOru em •alto relevo, :a mM'oa d·O -s•eu talento •e •enonne capacLdade p.rofissional. Els porque •a sua ;pre.senl(a na Pasta <Lo Ex;te-ri·or da. Repúbl.lioa lJrmã ttem
sido de resu1tadiO•> benéf:.oos pa!1a o e•nb3ndimBnto e apr.a.Jdmação das duas N•ações.
Desta forma, solicit<l à Presidência que conste no·s Anais do Senado o extenso
curriculum Vitae d? Chanceler paraguaio·. É uma vasta folha de serviços que,
por si só, o credencia ao cargo pleiteado, e onde, estou certo deixará evidentes
ainda uma vez, o brilho de sua inteligência e a corr.eção das suas atitude. (Mui~
bem!)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BENJAMIM FARAH EM SEU
DISCURSO:
BIOGRAFIA
Professor Doctor Raul S:tpeiía Pastor
ESTADO: Casado con Junna Brugada Monteiro.
HIJOS:
1) Gl'a<e.iel•a Josefina, 2) Raúl Ric!l!rldo, 3) Rubén Ado1:fo, 4l G!oll'ioa Susana.

ES'IIUDIOS:
Primarias en la Escuela Normal.
Secundarias - Bach1ller en C!encias y Letras, con Meda.lla de Oro.
Universitarios - Doctor en Derecho y Clencia Sociales.
Doctor "Honoris Causa" de la Universidad dei Brasil.
FlUNCIONES ~CTUALES
a.) Diplomáticas y Jurídicas
1. Ministro de Relaciones Exteriores (desde mayo de 1956).
2. Senador de la Nación (Período 1968-1973), con permiso).
3. Miembll"' de 1a Ooil"te Pe:ro:nanente de AtbLtraã·e oo La Hay\31 (desde 1945).
4. Representante de! Paraguay en el Consejo Interamericano de Jurisconsultos (desde su instalación).
5. Presidente de la Comisión Nacional para la Codificaclón de! Derecho
Internacional.
6. Presidente dei Consejo Nacional de Comercio Exterior.
7. PI"esldente de la Comisión Nacional de la cuenca de! Plata.
8. Representante dei Paraguay ante el Consejo Interamerlcano Económico
y Social de Ia Organlzación de Estados Americanos.
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9. Miembro del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso.
10. Presidente del Tribunal de C.allficaciones y Disciplina de! Ministerio de
Relaciones Exteriores.
11. Director de la Academia Diplomática y Consular.
b) Docentes
Profesor Titular de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales.
c) Institutos Intemaciona.les a que Pertenence
1. Miembro del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional.
2. Mlembro dei Instituto Argentino de Derecho Internacional.
3. Mlembro de·l Jmstlltuto Argentino de De~recho Itntemaci10nal.
4. Miermbro de Hornor dei :Lnst1tJU1o de Cu1tJUi1a H1sJJ•anica 1dil Ma.dcld.
5. V1ce-P[1esidEmtle de lia Acaldermta p,ruraguaya de [)eTe:ch:o y Clea1clias Socmles.
6. Miembro Honorario dei Instituto de Altos Estudios Internacionales de la
Universidad de Bogotá, Colombia.
7. Vice-Presidente de la Sección Paraguaya de la Academia de la Lengua
Espanhola.
d) Condeeoraciones
ALEMANHA

Gran Cruz de la Orden de! Mérito de Ia República Federal de Aleman!a
ARGENTlNA
Gran Cruz de la Orden del Libertador San Martins
iBELGICA
Gran Cruz de la Orden de la Carona de! Reino de Bélgica
BOLIVIA

Gran Cruz del Cóndor de los Andes
BRASIL
Gran Cruz de la Orden Nacional do Cruzeiro do Sul
Gl'an Cruz de la Orden de Rio Branco
Miedal1a Ma.ri~S,cal Hexmes
Medal1a: Cívico CUJ',u1.1al HLpóJLto José da Costa
Medalla Mariscai Gaetano de Faria
.COLOMBIA

Gran Cruz de la Orden de Boyacá
Gl'an Cruz de la Orden de San Carlos
C!EIWE

Gran cruz de la Orden del Mérito
CHl!NA
Gran Cordón de Ia Orden de la Estrella Brllhante
Gl'an Cordón de Ia Orden de las Nubes Propicias
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EQUADOR
Gran Cruz de la Orden del Mérito
EGIPTO
· condecoraclón de Pl·lmeira Clase de la Orden de la R·epúbl!ca de Egipto
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Gran Cruz de la Orden Isabel la Católica
Caballero Capitular Electo de c. C. de Toledo
FR.ANCIA
Gran Cruz de la Orden Nacional dei Mérito
Gran Oficial de la Leglon D'Honneur
GRAIN BRETAl'l'A
Honorary Knight Commander of the British Empire (K. B. E.)
ITALIA

Gran Cruz de la Orden dei Mérito
JIAPON
Gran Cordón de la Orden dei Sol Naciente
•MEXICO
Condecoraclón de Primera Clase dei Aguila Azteca
Orden Soberana y Milltar de Malta
Gran Cruz de la Orden dei Mérito
PAISES BAJOS
Gran Cruz de la Orden Orange Nasau
PANAMA
Gran Cruz de la Orden Vasco Núiíez de Ba•lboa
Gran Cruz de la Orden Amador Guerrero
PERU
Gran Cruz de la Orden dei Sol
Gran Cruz de Servicios Distinguidos
SANI'A SEDE
Gran Cruz de la Orden Plana
VENEZUELA

Gran Cordón de la Orden dei Libertador
- Medalla de las Américas en e! Grado B dei Chamber of Ccmmerce of
Latln America
ACTUACION ANTERIOR
1. Miembro de la Corte Suprema de Justlcia dei Paraguay.
2. Presidente dei Tribunal de Apelaclón en lo Civil y Comercial.
3. Fiscal General dei Estado.
4. Juez de Prlmera Instancia en lo Civil.
5. Juez de Primera Instancla en lo Criminal.
b) Misiones Diplomáticas
1. Delie·gado P~erupoten·cia.rlo al Segundo Congre:So de Derecho Internacio•nal
Privado (Montevideo, 1939).
2. Delegado Pienipotenciario y Presidente de la Delegación dei Paraguay
ai Segundo Congreso de Derecho Internacional Privado. (Montevideo, 1940).
3. Delegado Plenlpetenclarlo a la Conferencia Regional de los Países dei
Plata (1940).
4. Envtado Extl'Mil.'d:n.ario y Mlnistr.o P1enlpo·t~nclarlo ante e! Gob!.erno d·e
Bolivia (1941).
5. Delegado Plenipotenciarlo a la Conferencia de Rivera (Uruguay, 1942).
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-3456. Envl·arlo EJGtraordinario y Mini&tro Plenipo·t-encmrio aJl'lte el Gobierno
dei Uruguay (1942/1944).
7. Agente dei Paraguay ante el Comité Consultivo de Emergencia para Ia
Defensa Política dei Continente (Montevideo, 1942).
8. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Misión Esp-ecial
ante el Gobierno dei Uruguay (1943).
9. Embaj ador Extraordinario y Plenipotenciario en Misión Especial a la
Conferencia sobre Mantenimiento d-e la F'az y Seguridad dei Continente (Rio
de Janeiro, 1947).
10. Embajador Extraordinario y P'lenipotenciario arte el Gobierno de la
República Argentina (1948/1949).
11. Representante dei Paraguay ante el Consejo InteramericaJl'lo de Jurisconsultos, Pr!IXlle•r·a ReucrJ:ión ('Rio de Janeill'o, 1950).
12. Dre1e.ga;do dei Ptru~a;guay a la CuaJ.'ta ReUI!lión de la Gonfer:encia mte·ramerica.na de Seguridad Social (México, 1952).
13. Representante dei Paraguay ante e! Consejo Interamericano de Jurisconsultos, Segunda Reunión (Buenos Aires, 1953).
14. Delegado Plenipotenciario a Ia X Conferencia Interamericana (Caracas,
1954).
15. Delegado Plenipotenciario a la IX Asamblea General de las Naciones
Unidas (1954).
16. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gobierno de los
Estados Unidos dei Brasil (1955/1956).
17. Representante dei Paraguay ante el Consejo Interamericano de Jurisconsultos. Tercera Reunión (México, 1956). No asistió.
18. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Misión Especial ante el
Gobierno de los Estados Unidos del Bra•sil para la Transmisión d'el Mando Presidencial (1956).
19. Integrante de la Comitiva Presidencial a la Reunión de J·efes de Estado
ele 1as Rlepúblicas Ameri<lanas <Panamá, .956).
20. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Misión Especial ante el
Gobierno dei Perú (1956).
21. Embajador Extraordinario y Plenipotenciário en Misión Especial ante el
Goblerno de Bollvia (1956).
22. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. en Mlsión Especial ante
el Gobi'erno dei Ecuador (19•56).
23. Integrante de la Comitiva Presidencial en la visita a la República de
Chile (1956).
24. Integrante de la Comitiva Presidencial en la entrevista de los Jefes
de Estado de Paraguay y Brasil (Foz de Yguazú, Octubre de 1956).
25. Embaixador Extraordinario y Plenipotenciario en Mlssión Especial ante
el Gobierno de Nicaragua (1957).
26. Integrante eLe la Comitiva Presidencial a Venezuela (1957).
27. Presidente de la Delegación Paraguaya a la XI Asamblea General de
las Naclones Unidas (1957).
28. Vice Presidente de la XII Asamblea General de Ias Naciones Unidas
(1957).
29. Integrante de la Comitiva Presidencial al Brasil (Setiembre 1957).
30. Integrante de la Comitiva Presidencial a Bolivia (Abril 1958).
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31. Embajador Extraordinario y Plenipotenciarlo en Misión Especial ante
e! Gobierno Argentino (Mayo 1958).
32. Presidente de la Delegación de! Paraguay a la XII! Asamblea General
de las Naciones Unidas (1958).
33. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Missión Especial ante
los Gobiern<Js de Espana e Italia (1959).
·
34. Representante dei Paraguay en la Quinta Reunión de Consulta de Minlstr·o de Rleia;ciones Exterio•res de la OEA (1959).
35. Representante de! Paraguay en la Quinta Reunión del Consejo Interam'ericano d·e Jurisconsultos (Santiago de Chile, 1959).
36. Embajaàor Extraordinario y Plenlpntenciario en Missión Especial ante
e! Gobiemo de México (1960). Celebraclón à.el Sesquicentenario.
37. Presidente de la Delegación de! Paraguay a la Reunión Intergubernamental sobre Znna de Libre Comercio (Montevideo 1960).
38. Presidente de la Delegación del Paraguay a la XV Asamblea General
de las Naciones Unidas (1960).
39. Representante de! Paraguay a la VI y VII Reuniones de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores (Costa Rica, 19·60).
40. Presidente de la Delegación del Paraguay ante la Asociación Latinoamericana à.el Libre Comercio.
41. Representante del P.araguay ante la Octavia Reunión de Consulta de
Ministros de Relaciones Exteriores de la O.E.A. (Punta de! Este, 1962).
42. Embajador Extraordinarlo y Plenipotenciario en Mislón Especial ante
los Gobiernos de la República de China; Imperio de! Japón y República Arabe
Unida (1062).
43. Prlesidente de La Delega;ción c!Je'l P•!lll.'aguay a la XVII Asemble•a Gene:t'al
de las Naciones Unidas 0962).
44. Presidente d.e la Delegación dei Paraguay a la Reunión Informal de
Minis.tros d1e Re1a.clones Ex;',e,rto•l1es Amerlca.nos (Washimgton -DC, Octubre de 1962).
45. Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Misión Especial a la
Coronación de Su Santidad el Papa Paulo VI (·Roma, 19€·3).
46. Presidente de la Delegación del Paraguay a la XVIII Asamblea General de las Naciones Unidas (1963).
47. Embaj ado r Extraordinario y Plenipotenciario en Misión Especial ante
la República Argentina para la Inauguración dei Período Presidencial (1963).
48. Jefe de Misión a la Transmisión Presidencial en México (1964).
49. Presidente de Joa Delegación dei Paraguay a la X!X Asamblea General
de las Naciones Unidas (New York 1964).
50. Presidente de la Delegación dei Paraguay ante la Primera Conferencia
Intel'ameorlca;na Extl1a;ordina.ria. (Washington, DC 1964).
51. Representante del Paraguay ante la IX Reunión de Consulta d.e Ministros de Relactones Ext.enores d1e la OEA (Washington).
52. Presidente de la Delegación del Pal'aguay de visita a los Estados Unidos
de! Brasil (julio de 1965),
53. Presidente de la Delegación del Paraguay ante la XX Asamblea General
de las Naciones Unidas <New York, 196,5).
54. Representante del Paraguay ·a la Reunión de Ministros de RelacioOnes
Exlieriores de la Asociación Latinoo.mericana de Libre Comercio (Montevideo, Novlembre de 1965).
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-34755. Presidente de la Delegación de! Paraguay a la Segunda Conferencia
Interamericana Extraordinaria (Río de Janeiro, Noviembre de 1965).
56. Jefe de Misión a la Transmisión Presidencial en la República Dominicana (Junio eLe 1966).
57. Presidente de la Delegación de! Paraguay ante la XXI Asamblea General d,e las Naciones Unidas (New York, 1966).
58. Presidente de la Delegación del Paraguay a la II Reunión de Ministros
de Relaciones Exteriores de la AsoOciación Latinoamericana de Libre Comercio
(Montevideo, Diciembre de 1969).
59. Presidente de la Delegación de! Paraguay a la III Conferencia Interamericana Extraordinaria de la O.E.A. <Buenos Aires, 1987).
60. Representante del Paraguay el Segundo Período de Sesiones de la XI
Rcunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la O.E.A. (Buenos
Aires, 1967).
61. Presidente de la Delegación de! Paraguay a la Reunión de Ministros
de Relaciones Exteriores de la Cu·enca del Pia ta (Buenos Aires, 1967).
62. Representante del Paraguay ante ·el Tercer Período de Sesiones de la
XI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la O.E.A.
(Punta de! Este, 1967).
63. Integrante de la Comitiva Presidencial ·a la Reunión de Jefes de Estados Americanos (Punta dei Este, 1967). ·
64. Integrante de Ja Comitiva Presidencial a la Argentina (julio de 1967).
65. Presidente d.e la Olelegación del•P•a.r.ag1uay a la Primera Reunión d•el COillsejo de Ministros de la Asociación Latinoamericana de Llbre COmercio (Asunción, 1967).
66. Presidente de la De!egación del Paraguay a la Primera Reunión del
Consejo de Ministros de Relaciones Exteri·ores de ALALC y MCCA (Asunción,
1967).
67. Presidente de la Primera Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Asunción, 1967).
68. Presidente d.e la Primera Reunión Conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores de la ALALC y MCCA (Asunción, 1967).
69. Presidente de la Delegación del Paraguay ante ·el XXII Período de
Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (New York, 1967).
70. Representante del Paraguay ante la XII Reunión de Consulta de Mini~•trcs d•e Rel•a,ctol!l.es Exte·rio~·es de la OEA (Washing1ton, DCl.
71. :rntegrante de la Comitiva Presidencial a los Estados Unidos de América (Marze, 1968).
72. Representante del Paraguay ante la Segunda Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores de Ia Cuenca de! Plata (Santa Cruz de la Sierra - Mayo,
1968).
73. Representante del Paraguay a la Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores de la Carretera Bolivariana Marginal de la Selv·a (Lima - Perú May 1968).
74. Representante del Paraguay a la Reunión Extraordinaria a Nh'el Ministe•ri•al de•: CoilliS•ejo I!nte•l'ame•ricano, Económl•CO y Sodal (CIESl (Washington,
DC, J•unlo 1968).
75. Presid.ente de la Reunión ExtraoOrdinaria a Nivel Ministerial del Con.~ejo Inte!'amerj.ca.no E:conómlco y So.cial (CIES) Wa.shlngton, •DC, Junio, 1958).
76. Presidente de la Delegación del Paraguay ante e! XXIII PeríOdo de
Scsiones de la Asamblea General de las Nn.clones Unidas INew York, Octubre
1969).
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77. Representante dei Paraguay a la Reunión Extraordinaria. de MiniStros
de Relaciones Exteriores de la Cuenca dei Plata <Brasma, Abrll 1969).
78. Representante dei Paraguay ante la Tercera Reunión de Ministros de
Relaciones Exteriores de Ia Cuenca d.ei Pia ta (Bras!lla, Abril 1969).
79. Representante dei Paraguay a Ia Reunión Extraordinarta a N!vel Ministerlal de la. Comlsión Especial de Coord1naclón La.tlrno.amerloana. (OEC[;A),
Vifía dei Mar, Mayo 1969.
80. Vice-iPresldente Primero de la Reunión Extraordinaria a Nivel Ministerial de la Comislón Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA), Vifia
dei Mar, Mayo 1969.
81. Representante dei Paraguay a. la Declmotercera Reunión de Consulta
de MiniStros de Relaciones Exteriores d.e la Organización de Estados Americanos
(Washigton, D.C., Julio 1969).
82. Presidente de la Comlsión General de la Declmotercera Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organizaclón de Estados
Americanos (Washigton, D.C., Julio de 1969).
83. Presidente de la Delegación dei Paraguay ai primer período de Sesiones Ex1n'.ao~d1rnadas de 1a OEA (Washington, DC. 1970).
84. Presidente de la Delegación del Paraguay ante la XXV Asamblea General de las Naciones Unidas <New York, 1970).
85. Presidente de la Delegación dei Paraguay al Primer Período Ordinario de Sesiones d,e Ia Asambiea Gen·e·1.1al de la OEA <·San Jose, Costa !Rl.ca,
Abril 1971).
86. Representante dei Paraguay en la IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Cuenca d.el Plata (Asunclón, Junto 1971).
87. Presidente de la IV Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de
la Cuenca dei Plata (Asunclón, 1971).
88. Presidente de la Delega.ción del P.araguay ante la VI Reunión dei consejo Interamericano Económico y Social a Nível Ministerial (Panamá, 1971).
89. Presidente de la Delegación dei Paraguay ante la XXVI Asamblea Ge-'
neral de las Naciones Unidas (Septlembre, 1971).
c) Funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores
1. Miembro de la Comisión Asesora a la conferencia Intera:mericana de
Problemas de la Guerra y de la Paz (·Chapultepec, 1945).
2. Asesor Jurídico dei Mlnlsterio d'e Relaciones Exteriores.
3. Asesor de la Comisión Nacional Demarcadora de Limites.
dl Funciones Administrativas
1. Consejero de Esta:do.
2. Presidente dei Banco dei Paraguay.
3. Director dei Banco de la República dei Paraguay.
4. Secretario del :Ministro de Econ-omia.
5. Miembro de! Consejo de Coordinaclón Económica y Flnanclera.
6. Miembro d'e la Comlslón de Presupuesto.
7. Miembro de la Junta Liquidadora: de la Deuda Flotante.
8. Corns,e-jero de! In~·tituto de Pl.1evisión Socl,al.
e) Funciones Universitarias y Docentes
1. Rector de la Universldad de! Paraguay (1354/1955).
2. Decano de la Facultad de Derecho y Olenci[ls Sociales.
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-3493. Miembro del Consejo Directivo de la Facultad' de Derecho y Ciencias
Sociales.
4. P.rofesor de De,recho Intemadonal ·Público en la FacuLdad de Derecho y
Ciencias Sociaies.
5. P.rofesor de Derecho Internacional Privado y Legislación consular en la:
]:t•acultad de Ciencias Económicas.
6. Profesor de Economia Politica en la Facultad de Derecho y C!encias
Sociales.
7. P·rofesor de Economia Politica en el Colegío de Goethe.
8. Profesor de Historia Universal en el Coleg!o Na:cional.
9. Profesor de Historia de Ia Edad Media en el Co~egio de Goethe.
lO. Profesor de Historia Moderna y Contemporánea en el Colegio Internacional.
1. Presidente de Ia Dele.gación Universitarla de Profesores y Alumnos de
los cursos tle vacaciones de Montevideo (1937).
12. Brofesoll." de Derecho Lnternacf.onal Púb1ico en la E.s.cue1a Superlox de
Guerra.
f)

Otras Actividades

1.
2.
3.
4.

Presidente de! Centro de Estudiantes de Derecho.
Presidente del Ooleg!o de A!bogados.
Presidente del Club Centenario (dos veces).
Presidente de! Rotary Club de Asunción (dos veces).
Piresitlente del Comité Sudamericano de Rotary C!ubs.
Gobernador D. Rotary Club Internacional.
P·residente de! Comité de Extensión Rota:ria de Sud América Región Sur.
Miembro de! Instituto de COmprensión Internacional.

5.
6.

7.
8.

III

OBRAS PUBLICADAS
1. "La Vocación Hereditaria en las Sucesiones Intestadas" Estudio Forense, 1937.
2. "Coillferencias Internacionales Americanas" 100 artículos publicados en
"La Tribuna" de Asul!lción, 1937-1938.
3. "Los contratos por Correspondencia ante e! "D. I. Privado" Buenos
Ai·res 1944.
4. "Derecho Internacional Privado" Buenos Air·es, 1944, I Tomo.
5. Statement of the Laws of Paraguay". Publicación Oficial de la Unió:n
Panamericana, 19·53.
6. "Statement of the Laws of Pa:raguay". Puglicación de la Unión Panamericana, 1962, en ro·1abora,ción ·con Raúl Sal]:)eiia Brugada.
Marzo de 1972
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTO·RO - Sr. Presidente, Srs. senadores, o relatório do
Ministro Baptista Ramos, aprov-ado pelo Tribunal de Contas da União, teve
o mérito de abrir o debate nacional sobre a prestação de contas do último
Governo.
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O aumento do produto -interno bruto a uma: taxa de 11,4% no ano de 1973,
representou um aspecto positivo, da maior importância, que não podemos deixa·r
de reconhecer.
Da mesma forma, outros aspectos positivos, mencionados no relatório, jamais
foram contestados pela Oposição. Mas não podemos deixar de a:pontar, também,
os aspectos negativos da política econômica do último Governo. E à frente
deles, para nos situarmos, hoje, em um dos seus pontos - o mais importante,
em virtude de sua repercussão sobre o bem comum da população - é relativo
à inflação e a•o custo de vida que atinge, duramente, a c'asse média e a classe
trabalhadora.
Os da!do•s of!dais e as prevlsõ.es do G•ove.rno ·em 1973 con,trataVIam, como
aqui foi dito várias vezes, com a situação real sentida pela população.
Dlssemos, íllJ3iqUJela ·ocasião., que es·táv·amos dl•ante d·e· dJo·Ls bmsis: de· rum Lado,
o "Brasil oficial", representado pelos famosos 12% de inflação e, depois, pelo
a;núncio dos 13% filnai.s, e do outro 1a.dJo o "B:1asi.l l1eal", o da~ donas-de-casa e
dos chefes de família, para quem os preço.:; subiam, na real!drude, em índices
terrive~mente maiores.
Os dados estatísticos e o debate que se inicia nos permitem, agora, an!tllsar
melhor a situação. Esse contraste foi várias vez.es d·enunciado pela Oposição,
no Senado e na Câmara. Mas, agora, são da:dos oficiais, são documentos da
importância de um relatóri•o do Tribunal de Contas, que vêm confirmar a
die«lioocl•a foeita pe1a Qposiçálo e abrir uma cla.rei•ra so·br.e a carus•a ·d!eiSita ~av.e
distorção.
A disparidade dos índices oficiais do custo de vida é um fenômeno da
·
maior significação e gravidade.
Eis os índices do custo de vida publlcad'Os no Relatóri·o Anual do Ba:nco
Central, em 1973, dados oficiais, portanto:
"Elevação do custo de vida em 1973:
Guanabara - 13,7%
São Paulo - 14;5%
Porto Alegre - 21,1%
Brasília - 23%
Curitiba- 33,3%."
Qualoa •explicação para e•sta c1isparidade? Como pode c cust:) doe vieLa sub!r
13% na Guanabara e 33% em Curitiba?
O Sr. Virgílio Távora- Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Ouço o aparte de V. Ex.a
O Sr. Virgílio Távora - Se bem entendemos a afirmativa de V. Ex.a, o
Re''a'"órl:o é do oobl'e Ministro - já tão f·a1adoo - Ba.ptisba Ra;mciS. e não o
!Relatório do Tribunal de Contas. Este aprova o parecer, e ontem, aqui, este
assunto foi, s•e não me engano, exaustivamente discutido,
O SR. FRANICO MONTORO - Se V. Ex." me permite, não aceito essa sua
aftrmativ·a. Soe ·O as~·unto pa~ou aí, não foi el!laust.ivamenbe doe•ba.tklo. Elu me
fund·amento na Constituição. Relatório é do Tribunal de Contas.
O Sr. Virgílip Távora - O Parecer aprovado o foi pela unanimidade do
Trtbunal. O RJela.tór.lo oé ·da lav.va doo Mini.str.o B!l!)J·tlsota RJamcs. O qu•e o 'I1r!obunal
aprova; é o Parecer.
O SR. FRANCO MONTORO - Leio para V. Ex.n um documento insuspeito.
llJ o art. 70, § 2.0, da Constituição, que diz:
"O Tri-bunal de Contas da União dará parecer prévio, em sess·enta dias,
so.bre as contas . . . d·evendo a:quele Tribunal, em qualquer caso, apresentar minucioso relatório do exercício financeiro encerrado."

-351O Sr. Virgílio Távora - Pedeito .B>e·rá o dO'cume·nto a;sslnado pelo~> ministros.
O Sr. José Lin~so - Qual é o artigo?
O SR FRANCO MONTORO - Alrt. 70, § 2.0 ; a parte inicial e o texto final,
"devendo aquele Tribunal, em qualquer caso, apresentEtr minucioso relatório do
exerdc!o flna=e:a.-o encerrado." Os Mimstros do 'I1ribunrul, evidentemente·, conhecem o texto da Constituição que dl.scipllna as suas atividades. O Relatório •
é d.o '!1ribul!lJal de Contas e, l!lJe.s.ta quaUàade é que e1e· foi mamd•ado ao Congresso.
Tenho em mãos, porque pedi uma fotocópia, - estão a.qui - o Relatório e o
Parecer do Tribunal de Contas, apresentados ao Congresso.
V. Ex." tem illazão em dizea.- que houv·e a .aprovação, do :paille•cer d:inal, há duas
peças: o Pa111ec.ea.- ac.cmpamado do· •Realtórto. O Relatórlo é do ~ribnnal; aqUJele
Tr1bJmal dleve .a,pne·sentaa.- o Relatório, •e i:ncumbtr o Ministro Baptl.sta Riamos.
UsandO eslta expr~e.ssão, mantive-me r!.gorosamente dJecrl.tro· dos textos con.stLtiUclona!IS. V. Ex.", quea.-en:lo diminulx a hn;poo.rtã.ncLa de•s·te do•c.umento, que•r atrlbuí-:o
a um pensamento isolado e !individual dle um Ministro. Na l'ea.lidade, não é.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex." uma interrupção
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, nobre Senador.
O Sr. Jarbas Passarinho - Não sou eu que irei em socorro do meu Vice-Líder
porque dl.sso ele não precl.sa. Apenas, o que ontem, parece-me, aqui foi expostÓ
- e V. Ex.", muito corretamente, se serve da Carta Magna para esclarecer _ é
que pa:receu ao nobre Senado•r Virgillo Távora - e em grande parte. parec.e à
própria Casa - que havia uma distinção a fazer, que é esta que V. Ex.a. refuta.
Entretanto, peço que V. Ex." medite sobre o ~eguinte: ouvi de um Ministro da Alta
Corte - e aqui posso revelar o nome, se necessário e me paTece que a própria
Imprens•a p•ubldcou .algo a r.espeito - a sUJa discondânc~a quanto· •a. grande pM"te
do Relatório do seu Colega Ministro Baptl.sta. Ramos. E no entanto a aprovação
foi por unanimidade, o que leva a crer que ·!!. inte·rpretação foi precl.samente esta,
de que se aprova:va o Relatório qu·e mandava, por seu turno, aprovar as contas.
Este foi aprovado por un·animidade. Mas há, dentro daquela Corte de Contas,
dúvidas, e mal.s do que dúvidas, discordâncias, sobre a maneira pela qual o
Re~at.or enfocou os problema:s.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a contribuição de V. Ex.a. Ela é
válida, mas esta restrição que o ilustre Ministro transmitiu a V. Ex." não tem
nenhum valor quando proferida numa conversa particular e fora do Tribunal.
O Sr. Jarbas Passarinho - EJ.a foi proferida dentro do Tribunal. ..
O SR. FRANCO MONTORO - No Tribunal deveria ser feita a restrição, e
constar do documento enviado ao Congresso. Eu não diSse que a aprovação do
Relatório tinha sido unânime. O Parecer foi aprovado unanimemente. O Relatório
rio, encaminhado ao Congresso, no> termos da Constituição, é o Relatório do Tribunal e nesta qualidade é que ele foi enviado. Mas eu gostaria de acentuar o
seguinte: esse aspecto é formal e secundário. Eu gostaria de entrar no mérito:
se houve, ou não houve uma distorção em relação ao custo de vida. Este é que
me parece o aspecto importante, mas eu ouço com prazer, o aparte que me
está sendo solicitado pelo nobre Senador Nel~on Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - A última página do Relatório contém a aprovação
das contas. Há apenas um voto em separa.do do Ministro Wilson Aguiar - que
o declara explicitamente como voto em separado, embora esse voto não flguere
no documento. Portanto, houve debate. Ele não podia divergir da aprovação
das contas. EJ.e deve ter divergido, certamente, das conclusões do Relatório,
porque na última página, nas assinaturas, há o seguinte: "Wilson Aguiar, com
voto em separado". V. Ex." verifique, em manuscrito, "com voto em separado";
ao menos, na cópia que eu possuía, havia. isso.
O SR. FRANCO MONTORO - Exatamente, V. Ex." tem razão. Com declaração de voto.
O Sr. Nelson Carneiro - Evidentemente que ele não iria fazer uma declaração de voto para confirmar o que todos assinavam, que era a aprovação das
M
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-352contas do Presidente; ele fez uma declaração de voto, porque, certamente, divergia de alguns dos pronunciamentos do Parecer do Ministro Baptista Ramos.
o que mostra que o Parecer é do Tribunal e não do Ministro.
O SR. FRANCO MONTORO - A Constituição determina que o Tribunal deve
mandar o seu Relatório. Esse é o Relatório do Tribunal.
O Sr. José Lindoso - V. Ex." me permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer.
O Sr. José Lindoso - V. Ex." deve e.star estranhando que no caso, nós, Bacharéis, estejamos preocupando-nos com o aspecto formal. Afinal de contas, é
um problema de interpretação de legislação, e V. Ex.", que é Professor no Largo
de São Francisco, vai permitir que eu provoque uma lição de sua parte. Não
podemos ler o parágrafo divorciando-nos do caput. Que diz o caput?
"Art. 70 - A fiscalização financeira e orçamentária da União será
exercida pelo Congresso Nacional mediante control-e externo e pelos
sistemas de controle interno do Poder Executivo, instituídos por lei."
Comenta, rapidamente -, eu prometo ser curto, uma vez que o Senador
Amaral Peixoto sempre reclama que os meus apartes são long·os - comenta o
Professor de São Paulo, Manoel Gonçalves Ferreira:
"Fiscalização Financeira e Orçamentária - A expressão fiscalização
financeira, por genérica, já abrangeria a fiscalização orçamentária que
a Constituição timbra em mencionar. Oom efeito, a fiscalização das
finanças públicas não ~e resume na fiscalização da guarda dos recursos
públicos mas, evidentemente, compreende a aplicação de tais recursos
que é execução do orçamento. Este preordena o emprego desses recursos,
de modo que a fiscalização da sua utilização é, por um lado, fiscalização
da execução do orçamento."
O § 2.0, a que V. Ex." se atém, diz:
§ 2.0 - O Tr~bunal de Contas da União dará parecer prévio, em
sessenta dias, sobre as contas que o Presidente da República prestar
anualmente; não sendo estas enviadas dentro do prazo, o fato será
comunicado ao Congresso Nacional, para os fins de direito, devendo
aquele Tribunal, em qualquer caso, apresentar minucioso relatório do
exercício financeiro encerrado.
O SR. FRANCO MONTORO - Em qualquer caso.
O Sr. José Lindoso - Um momento. V. Ex." ainda me permite dois minutos?
O SR. FRANCO MONTORO - Não faço outra coisa.
O Sr. José Lindoso - Temos que distinguir - e V. Ex." o distingue, com a sua
sabedoria de professor - que há dois problemas: um, de politica econômicoflnanceira; e outro, de prestação de contas. O art. 70 da Constituição, disciplina
o problema da prestação de contas, peça que vem da Inspetoria de Finanças
do Ministério da Fazenda, integrando a Mensagem Presidencial; o Tribunal de
Contas examina, inclusive, as diferenças, como examinou e con.statou as diferenças da não aplicação de 1 milhão e 200 mil cruzeiros, não consignados em
Orçamento. Uma insignificância, mas que foi constatada. Então, a discussão,
o grande problema que nos compete, a nós do Congresso, é a política financeira.
Ontem, talvez com algum excesso, mas a serviço da verdade, quis colocar essa
situação no debate. A política financeira, esta poderíamos discutir amplan:ente.
A preSJtação de ~omrus é oUlllra cois:a,, Erutão, ou V. Ex." discute a pre~çao de
contas, e se socorre dos dados atuarlals do Tribunal de Contas, portanto, da
frieza contábil desses números, ou discute as grandes linhas da política da
Revolução, como a Transamazônlca, o rodoviarismo, a política de exportação, a
minidesvalorização cambial, etc., etc. Era a contribuição que queria dar a V. Ex."
O SR. FRANCO MONTORO - A resposta a V. Ex.n é simples. A Constituição
fala em fiscalização financeira e orçamentária. Sabe V. Ex." que ultrapassamos
de multo aquela época de um orçamento limitado ao aspecto contábll. Hoje,

----353vigora no Brasil o instituto do orçamento-programa. Então, ao discutir, ao
examinar o Orçamento, ao tomar as contas do Pre..>idente da República, não
vamos fazer, aqui, um trabalho de contabilida:de, não vamos substituir um
computador. O debate é uma avaliação que se vai fazer do desempenho dado
pelo Governo àquele Orçamento-Programa. E, sem nenhuma restrição, cabe ao
Tribunal de Contas dar o par·ecer prévio. Não há nenhuma restrição, mas a
Constituição declara expressamente: "minucioso relatório". E digo mais: todos
os ano..; tem havido apreciação, fora do aspecto contábil, para elogiar o Governo
pelo seu acerto, por fazer do Brasil um país que é um modelo de desenvolvimento para os demais. TUdo isso não é exame contábil de ativo e passivo. É
uma discussão mais ampla. O Tribunal não decidiu. O Tribunal forneceu os
elementos, os dados. Quem vai decidir é o Congresso.
Fez um grande bem o Tribunal de Contas da União ao apresentar também
os aspectos negativos. Não quero discutir aqui se o autor pertenceu ou não
pertenceu ao Partido do Governo; se foi nomeado, ou não por esse ou aquele
Presidente. O seu dever era examinar objetivamente o Orçamento-Programa e
verificar se foi, ou não, cumprido. São os dados.
Go.ltaria, no interesse de todos, que não perdêssemos tempo em discutir esses
aspectos preliminares de competência. Vamos ao conteúdo. Eu me proponho,
hoje, a discutir este aspecto da tomada de contas; os índices do custo de vida.
Sustento que eles sofreram uma distorção ...
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a. permite?
O SR. FRANCO MONTORO - ... não correspondem à realidade. Se V. Ex.a
quiser, poderemos continuar a discussão e V. Ex.a. verá que não lhe cabe razão.
A Constituição está claramente em sentido contrário.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a. me permite? É simplesmente para completar
a lição de V. Ex.a ...•
O SR. FRANCO MONTORO - Não quis dar lições. Estou simplesmente Just1ficando ...
O Sr. José Lindoso - Aliás, não estamos dL;tantes. No início do ano, quando
o Presidente da República apresentou a Mensagem, V. Ex.a sugeriu que essa
Mensagem fosse objeto de discussão.
O SR. FRANCO MONTORO - Exato. Há multo tempo, estamos pretendendo,
estamo..; fazendo esse debate.
O Sr. José Lindoso - Então, nessa Mensagem ...
O SR. FRANCO MONTORO - Agora, esse debate ganha um elemento auxlliar da maior valia, porque, quando faziamos estas acusações, vinha imediatamente a crítica: "V. Ex, 6 s estão querendo é obter votos; V. Ex.a.s estão fazendo
demagogia; V. Ex.a.s estão fazendo uma oposição sistemát:ca".
Agora, queremos retomar as críticas feitas com os dados objetivos fomec~dos
por um órgão insuspeito, que é o Tribunal de Contas da União.
É exatamente o debate que deve ser feito. O Congresso se enaltece com
esse debate. Propus, no inicio do ano, que se fizesse até através de um processo
legislativo a ser fixado. E a matéria e..;tá agora em tramitação, com o apoio de
todas as Comissões por onde tem passado.
É exatamente isso. E estamos todos de pleno acordo: convém fazer o debate.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a. me permite o aparte, ou não,
O SR. FRANCO MONTORO - Pois não.
O Sr. José Lindoso - Não estou tão di.;tante do ponto de vista de V. Ex.n
Mas cumpre, e temo que v. Ex.a., com a responsabilidade de profesor da Faculdade de Direito do Estado de São Paulo, estabeleça a confusão a serviço da
poli ti ca ...
O SR. FRANCO MONTORO - Não, peço a V. Ex.a. que aponte o fato sem
tirar ilações. Vamos ver se há confusão ou não.
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- 354O Sr. José Lindoso -Há dois plano3 distintos: o da politica econômica e o
contábll. E quanto ao problema realmente orçamentário, V. Ex."' há de ver que
nôs, hoje, no Estado moderno, o desdobramos. O orçamento brasileiro acompanha, desde o Plano Nacional de Desenvolvimento Econômlco e Social, aprovado pelo Congresso ...

E que tem de ser fiscalizado agora.
O Sr. José Lindoso - ... e projetado no OrçnmentD Plurianual e que exige,
portanto, o orçamento-programa. E é exatamente nessa parte da execução que
teremos a política econômica, na primeira parte da Mensagem, que seria o objeto
precípuo da discussão do Congresso. E a avaliação contábll, com o balanço-geral
de contas e todos esses termos técnicos dos homens que sabem fazer a contabilidade, real objeto da apreciação do Tribunal de Contas. Digo a V. Ex."' que não
me desas:ossega o fato da existência do Relatório do Ministro Baptista Ramos.
Aliá.s, não vejo, absolutamente, por que se criarem maiores celeumas, senão a
serviço de rE>por as coisas e resguardar as prerrogativas do Congresso, que, acho,
compete tanto a V. Ex.a quanto a todos nó.s desta Casa. O Tribunal de Contas
da União é órgão auxiliar do Congresso, e o Congresso é realmente o Poder Legislativo, a quem compete, pela Constituição, julgar, apreciar e debater a política econômico-flnanceira do País.
O SR. FRANCO MONTORO -

O SR. FRANCO MONTORO - Sempre com o auxílio do Tribunal de Contas.
V. Ex.a faz uma distinção que não tem fundamento na Constituição. O fato de o
Tribunal. ..
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me causa espanto como professor e advogado.
O SR. FRANCO MONTORO -Vou ler para v. Ex.• o texto da Constituição.
Primeiro, fala V. Ex.a que o Tribunal deveria limitar-Je a aspectos co·ntábeis. A
Constituição não faz essa distinção. Ela refere, no art. 70:
"A fiscalização financeira e orçamentária da União será exercida
pelo Congresso Nacional mediante controle externo ... "
E adiante explicita (§ 1.0 ):
"0 controle externo do Congresso Nacional s·erá exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União e compr·eenderá a apreciação das
contas do Presidente da República, o desempenho das funções de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas dos
administradores e demais responsáv·eis por bens e valores públicos."
Nenhuma distinção. Di:z:, ainda, o art. 70, § 2.0 , da Constituição:
"O Tribunal de Contas da União d.ará parecer prévio, em sessenta dias,
sobre as contas que o Presidente da República prestar anualmente; não
sendo estas enviadas dentro do prazo, o f·ato será comunicado ao Congresso Nacional, para os fins de direito, devendo aquele Tribunal, em
qualquer caso, apresentar minucioso relatório do exercic!o financeiro
encerrado."
Não se faz nenhuma distinção. Fala-se em minucioso, f·ala-se em amplo
Relatório. Essa distinção que V. Ex.as fazem não tem fundamento constitucional,
não tem fundamento na história do TCU. Mais que isso: não é do interesse do
Brasil. Disse V. Ex.a: "O Tribunal de Contas está usurpando uma. atribuição do
Congresso". Não está usurpando, ele está ajudando, está fornecendo dados. A
nós cabe o julgamento. O Tribunal não vai decidir. Quem vai julgar, aprovar ou
rejeitar, nestes ou naqueles termos, será o Congresso Nacional. O Tribunal se
limitou, nos estritos termos constitucionais, a dar o seu Parecer, acompanhado
de minucioso Relatório. Nenhuma crítica pode ser feita ao Tribunal. Não discuto - como disse - a posição política, as origens ou a nomeação deste ou
daquele Ministro. Aliás, nomeado Ministro - como disse ontem o nobre senador
Nelson Carneiro - o cld·adão tem obrigação de agir com total independência,
como juiz que se deve debruçar sobre as contas e dar parecer sobre os fatos
objetivos que lhe são apresentados.

-355O Sr. Jarbas Passarinho -Permite V. Ex." um aparte, nobre Senador Franco
Montoro?
O SR. FRANCO MONTORO- Terei que dá-lo antes ao nobre Senador Virgílio Távora, já preterido duas vezes. Peço desculpas, mas espero anuência de
V. Ex."
O Sr. Virgílio Távora - Eu cedo a vez agora, descl.e que V. Ex.", depois, me
assegure o aparte.
O SR. FRANCO MONTORO - Desde que a Mesa também me assegure a
continuidade do discurso.
O Sr. Jarbas Passarinho - Creio que a discussão jurídica da competência
encontrará neste Congresso uma conclusão. Mais do que nunca, acredito que
o ponto de vista de V. Ex.a não deve ser o monopolizador da exegese constitucional.
O SR. FRANCO MONTORO - É o texto da Constituição Fecl.eral.
O Sr. Jarbas Passarinho - É o texto, mas a interpretação, sabe V. Ex."
melhor do que eu - e eu não gostaria de derivar a discussão para essa parte
- sabe V. Ex.", tranqüilamente, que as interpretações são diversas. Oxalá todos
os juristas do Pais interpretassem da mesma maneira o mesmo texto constitucional. Todos os povos de todas as nações seriam imensamente felizes, ou infelizes, se isso acontecesse.
O SR. FRANCO MONTORO - Eu pediria a V. Ex.a que mencionasse o jurista que disse que o relatório não é do Tribunal.
O Sr. Jarbas Passarinho - Não serei levado p·ara o ângulo que V. Ex.a deseja que eu seja conduzlcl.o. Eu lhe pedi um aparte e, se V. Ex." concede, há de
ao menos ouvir-me, para saber sobre o que quero dizer e não recusar-se a
ac.mitlr que eu diga a verdade. O meu aparte é sobre um ponto de V. Ex.", específico e objetivo. Quando V. Ex.a diz, em favor de sua tese, que se justifica perfeitamente a análise qualitativa dos programas do Governo, é porque agora o
Tribunal de Contas faz análise do orçamento-programa. Ora, V. Ex.a já deve,
como Executivo que foi, alguma vez ter feito execução de orçamento-progr•ama.
t precisamente, sobre esse ponto que pediria a V. Ex." que meditasse. Por quê?
Dou um exemplo relacionaà.o com o Ministério da Educação: estratégia nacional
de Educação, luta contra o analfabetismo. Tínhamos dois caminhos a tomar: um
seria atacar o analfabetismo, através da sua fonte imediata de geração, que é a
falta de escolas para todos os estudantes dos 7 aos 14 anos de Idade; outra seria
combinar Isso com uma ação paralela que atingiria os adultos que já estão com
mais de 15 anos de Idade e são analfabetos. Então, surgiu o MOBIML, através
d.e um orçamento-programa, exatamente para ser a ação secundária em favor
da luta contra o analfabetismo. Quando o Tribunal de Contas analisa as contas
do MOBRAL, o que não admito é que ele tenha o direito de pôr em dúvida se
o MOBRAL e!'a, ou não, uma opção just.!ilcável pela estratégia de política nacional do Governo. Esta, apenas, a contribuição que quero trazer ao debate com
v. EX.", lamentando que, sobre a parte formal, estejamos nós tomando o tempo do
seu discurso.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex." Eu não afirmei
que o Tribunal poà.€ria discutir opções. O Tribunal deve fazer um relatório apontando os aspectos positivos ou negativos do que foi encontrado. Mas aceito perfeitamente a observação àe V. Ex." e penso que ganharíamos em não discutir
a preliminar, mesmo porque V. Ex." não tem razão. A Constituição é clara, e
não nos é pro~·eitoso em nada discutir isso. Eu gostaria de discutir é o ponto
de vista, mas os apartes não me permitem ...
O Sr. Virgílio Távora - A democr·acia funciona, nobre senador?
O SR. FRANCO MONTORO - Claro, nobre colega! .. ,
o Sr. Virgílio Távora -- Então, V. Ex." vai-nos conceder aquele aparte que,
parece, há uns dez minutos estamos pedindo.

..

-------- ----356O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.n abriu mão d.ele.
O Sr. Virgilio Távora - Então, número um: nós fi-camos no nosso ponto de
vista de que não cabe ao Tribunal discutir opções da politica económica adotada
pelo Governo. Dentro da política que o País, bem ou mal, certo ou errado, adota,
o Tribunal de Contas verificaria pela execução dos orçamentos, a sua parte contábll. Mas, absolutamente não pode divergir daquilo que é uma política assentada por quem tem competência para tal. Mas vamos chegar ao ponto que
V. Ex ... deseja. Número dois: o que se vê nas conclusões do Relatório do Ministro
Baptista Ramos - e V. Ex." já f·ez um pedido para que não s.e discutisse a preliminar - existe é discussão a fundo sobre opções tomadas, sobre a opção da
extroversão da nossa economia, por exemplo -, e aqui está claramente criticado
-, sobre a execução que se d·eu ao programa de endividamento exterM, outro
exemplo. Essa a razão por que, ont·em, dissemos que, preliminarmente, faríamos
essa restrição, rapidamente, já que o assunto tinha sido exaustivamente abordado na Câmara dos Deputados pelo nobre Presidente cl.a C':lmissão de Fiscalização Financeira e Tomadas de Contas. Agora, quanto ao mérito, V. Ex. a começa pelo custo de vida. Vamos ver: diss·e V. Ex.a que havia uma disparidade
nesses índices - 13,7% na Guanabara, como· aumento dO custo de vida, 14% em
Sã':l Paulo, 21% em Porto Alegre, 23% na Bahia e 33% em Curitiba. V. Ex."'
pergunta: por que essa disparidade? Exatamente, porque não temos um custo
de vida nacional uno; quer dizer, uma tomada de índices que sin·am para um
pais continental como o nosso. E isso é público e notório.
O SR. FRANCO MONTORO -Mas essa explicação esclarece muito pouco.
O Sr. Virgílio Távora - Mas como esclarece muito pouco? Em cada região
foi tomado um índice do custo de vida.
O SR. FRANCO MONTORO - Se os índices variam, daí se conclui que não
há um único. É a própria evidência que diz isto.
O Sr. Virgílio Távora - Desde que o custo d.e vida foi tomado como uma
das bases dos índices para a inflação - V. Ex.a sabe melhor do que eu como é
calculada pela Fundação Getúlio vargas a inflação - foi tomado o custo de
vida na Guanabara. E se viemos, sempre, tomando como ponto de referência
uma cidade, no caso o Rio de Janeiro, antiga Capital Federal, temos que, por
coerência, vir com esse mesmo ponto de referência até o fim do meu raciocinlo.
Não podemos, num ano, tomar como ponto de referên'Cia o custo de vida na
Guanabara e, no ano se.guinte, o do Rio Grande do Sul.
O SR. FRANCO MONTORO - Nisso estamos de pleno acordo.
O Sr. Virgílio Távora - Então, na razão simples, clara e evident.e de se tomarem os 13,7% - depois discutiremos os 13,7 - da Guanabara, não havia incoerência nenhuma, porque se tomou justam·ente como ponto de referência a
mesma cidade, eis que nas diferentes partes õ,o País as condições de vida são
diferentes. Isso o Governo sempre afirmou, e a Fundação Getúlio Vargas, também, não uma, .porém várias vezes, e V. Ex.a, que é doutor no assunto, sabe
disso.
O SR. FRANCO MONTORO - Exato; não se antecipe, porque não é esse
o ponto.
o Sr. Virgílio Távora - Qual é o ponto então?
O SR. FRANCO MONTORO - Eu prossigo no meu discurso e V. Ex.a verá.
O Sr. Virgílio Távora - Então, até agora, sobre o que V. Ex.a disse, com
exceção da competência de que discordamos, verificamos que há índices diferentes do custo de vida ~m d.!versas Capitais do país, isso é matéria pacifica.
O Sr. Jarbas Passarinho - Há uma ref·erêncla do Senador Franco Montara
à distorção deliberada.
O SR. FRANCO MONTORO - Já temos um acordo geral. Todos concordam
que os índices são diferentes, e d,e uma diferença gritante. V. Ex.a concorda então
comigo, qu~ na Guanabara o indice foi 13,7%, e em Curitiba 33,3%. Isto está
no Relatório do Banco Central.
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-357O Sr. Virgílio .Távora - Mas isso são d·ados oficiais compulsados por V. Ex.a
O SR. FRANCO MONTORO - Se V. Ex.a está de acordo, não precisa apartear.
O Sr. Virgílio Távora - Vamos diminuir os apartes para não estragar-lhe
o raciocínio.
O SR. FRANCO MONTORO - Mas eu não me contento em verificar que, havendo vários, chego à conclusão: não há um único índice de custo de vida no
Brasil.
O Sr. José Lindoso - Mas V. Ex." ainda não fez a média.
O SR. FRANCO MONTORO - Esta é a explical(ão. Estou tentando comel(ar,
mas V. Ex."" não permitem. (Risos.)
·
Qual a explicação para essa diversidade? Vou socorrer-me do Relatório do
Tribunal de Contas, que diz, após examinar um quadro semelhante, publicado
nà. Conjuntura Econômica, onde não es.ta.va me•ooonado o Ida® de. CW'itiba. A
maior diferença era entre Guanabara e Brasília. O Relatório Oficial, exercício
de 1973, do Banco Central, oferece um dad.o marcante: é o índice de Curitiba
- 33,3%.
'
Diz o Tribunal de Contas:
"Esses índices, além de haverem ultrapassado prévias estimativas, são
resultant·es da contenção excessiva de preços praticada nos últimos meses de 1973, quando se registraram tabelamentos artificiais e subvenções."
Está aqui uma explicação: tabelamento artificial e subvenção. Isto explica
porque, na Guanabara, foi 13,7%, em Curitiba e em outras Capitais, muito mais.
Não é de nenhuma forma razoável que, sendo o Brasil um País onde não há barreiras entre os Estados. a diferença do custo de vida entre uma e outra cidade
possa ser relativa. Nos anos anteriores, como o Relatório demonstra, essa diferença oscilava entre 20 e 30%, mas agora passou a ser entre 300 ou 400%.
Mas, há outro dado importante que posso apresentar, também insuspeito, de
outra· fonte, que é fornecido pelas declarações do Economista Julien Magalhães
Chassel, Diretor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas:
"o índice final apurado no ano passado pela Fundação (13,7%) refletiu
a política do Governo anterior, de tabelamento de preços de determinados
·
gêneros e concessões de subsídios a outros;"
Em suma, Sr. P.r.eslJctentre e Slrs. Sen,a.dOII'es, aque~a td:!:sprur1daJd•e que' í1oJ. aqui
denunciada, que todo o Brasil sente, entre os 12% ou 13% anunciados pelo ~
verno, e aquilo que cada um de nós paga no aumento semanal e mensal dos
gêneros, a diferença se explica, em através de tabelamentos. artificiais e de
concessão d'e subsít:Hos, também artificiais, a determinados produtos, e em certas
Capitais chega-se a índice de custo de vida que não re·flete a realidade. Por
isso, tivemos 13% na Guanabara e 33% em Curltiba.
"Esses fatos - diz runda o Relatório do Tribunal de Contas - nos
aconselham - palavras do Tribunal - admiUr os índices re,feridos com
justificada cautela, senão com o ceticlsmo com que o povo e as elites os
recebem. E isso nos conduz .a supor que sejam superiores àqueles que são
anunciados, malgrado a idoneid-a:d'e das suas fontes."
Tais fatos - dizemos nós agora - eJqJlicam por que os índices de elevação
de salários, calculados com base nos índices do custo de vida, não vêm acompanhando o ritmo do desenvolvimento ...
O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a um a:parte?
o SR. FRANCO MONTORO - Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex."
O Sr. José Lindoso - V. Ex.", pela categoria d'e professor, deseja, naturalmente, fazer uma discussão d·e ordem científica ...
o SR. FRANCO MONTORO - É o que estou fazendo, procurando apresentar
nrgumen tos científicos !nsuspei tos.
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-358O Sr. José Lindoso - ... tanto quanto é possível fazer ciência em Ciências
Sociais, como se diz.
O SR. FR.A.NiCO MONTORO - V. Ex.a tem toda a razão.
O Sr. José Lindoso - v. Ex.a sabe que aí o índice é uma tendência. !!: o que
também proclamam os econonústa.s e os tratadistas.
O SR. FRANCO MONTORO - No caso, não é bem isto, porque os índices
representam fatos, dados. Fleito o ]evantamento d•os índices, verificou-se uma
elevação de tanto. Embora também revelem uma tendência, eles reproduzem um
fato objetlvo!
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a está inovando em Ciências Sociais, descobrindo
lei positiva e não lei de tendência social, como nós aprendemos de modo geral,
inclusive com V. Ex.a, quando ensina na sua Introdução à Ciência do Direito.
O SR. FRANCO MONTORO -Existem os dois casos: a lei de fatos e a lei
de tendências. Aqui, é uma lei de fato, que revela tendência:, também. V. Ex.8
não pode negar que, em matéria social, haja fatos que possam ser retratados
até estatisticamente: o índice de criminalidade foi tanto. É mn fa:to.
O Sr. José Lindoso - Quando o interesse é realmente do coordenador da
política do MDB de São Paulo, as tzndências se transformam em fato.s e leis
positivas. Então nós aí ficamos em dificuldades porque é preciso ...
O SR. FRANCO MONTORO - Não, todos dão esse caráter. O índice do custo
de vida significa quanto subiram os preços numa determinada cidade. É um fato!
O Sr. José Lindoso - É uma tendência!
O SR. FRANCO MONTORO - Isto não interessa multo.
O Sr. José Lindoso - Interessa, V. Ex.a me descu'pe: interessa bastante,
pelas conseqüências! Se V. Ex.a está fazendo ciência, é uma coisa, reallza um
comício, aí o problema toma outra dimensão!
O SR. FRANCO MONTORO - A minha tendência é faze·r ciência! V. Ex.a
quer-me demonstrar que não é fato e que eu não estou fazendo ciência! Então,
~pre<ente mna ciência melhor que a minha, com dados mais objetivos, ou os
lnteprete.
O Sr. José Lindoso - V. Ex. a não se irrite. . . Já passou o tempo da: Idade
Média. em que o mestre dizia e teriamos que acatar ...
O SR. FRANCO MONTORO - Peço que V. Ex.a dê a lição.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a há de convir que, em seus próp~ios Jlvros, as.slm
está retratando o ensinamento.
·
O SR. FRANCO MONTORO- Em qu·e página?
O Sr. José Lindoso - Não é possível negarmos e·fetivamente isto. Aliás,
V. Ex.a. há de ver que é multo primário para nós estarm'J.1 r.olorand·o o problema
sob essa-s medidas, a não ser para repor a verdade. A[!,'ora, V. Ex.a quer fazer
ciência com dados heterogéneos. A Fundação Get.úllo Vargas, que é um organismo de validade reconhecidamente lntemaci·onal, rrer1'ertr.f.~õ·a nortanto nela
sua idoneidade, estabelece um determinado universo para: det.erminar essas tendências e o Governo elege essas tendências para ela:borar os seus raciocínios as
suas determinações a sua orientaGão. Então, verWcamos que não podemos va:Iidamente, senão po'itlcamente, discutir o assunto em universos dl·ferentes, porque
ai estaremos f·uglndo ao rigor clentíficQ.
O SR. FR.ANCO MONTORO - V:nmos discutir. nobre Senador. d€ntro dos
dado.s fornecidos pela Fundação Getúl!o Vargas. Nó.s não estamos a:cusando a
Fundacão Getúl!o Vargas! V. Ex.a não entendeu o meu d!.~cur,:o ou, então, a
minha argumentação.
o Sr. José Lindoso - V. Ex.a se c·onfunde, ora como coordenador do movimento político do MD·B em Sã,o Paulo, ora como Senudor ...

---- ---·-----359O SR. FRANCO MONTORO - Isso nada tem a ver com o custo de vida!
Vamos aos d'ados!
O Sr. José Lindoso - Estamos discutindo os dados. Estamos repondo a
verdade, colocando o problema nos seus devidos termos. Estamos esvaziando a
argumentação demagógka: de V. Ex."!
O SR. FRANCO MONTORO - Não com palavras vazias! ...
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a há de reconhecer que, num País de dimensões
contlnetals, como o nosso, os preços realmente da Guanabara não devem ser
os mesmos de Benjamin Constant, no extremo da Amazônia:!
O SR. FRANCO MONTORO - Mas, quem falou nisso?! ...
O Sr. José Lindoso - Os preços podem ser iguais em São Paulo, no Paraná
e em Salvador? V. Ex." há de eleger um universo, e a Fundação Getúlio vargas,
que é um ó11gão neutro, Instituição privada, elegeu esse univ·erso para efeito
desse ra:ciocínio. Então, n·obre Senador, coloquemos a discussão em termos de
seriedade, analisando realmente, os seus aspectos comp~exos, e não os liestorcendo, como V. Ex." pretende fazer!
O SR. FRANCO MONTORO - Eu protesto contra a facilidade com que
V. Ex.a atinge as Intenções e condena. Vamos discutir os fatos!
O Sr. José Lindoso - Não tenho culpa de a ve·rdade Incomodar e fla:gelar
V. Ex."
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a não tem autoridade para ser juiz!
Não citei nenhum dos Municípios distantes, mas, apenas, os menclonalios no
Relatório Oficial do Banco Centra:!, que apresenta dados oficiais, Sr. senador.
O Sr. Jarbas Passarinho - Gostaria que V. Ex.a. me concedesse um aparte.
O Sr, José Lind)oso - Mas nós só queremos coloca:r as coisas, o assunto, o
debate, em termos d'e raciocínio lógico, dentro das linhas da ciência económica ...
E V. Ex.a foge. Não tenho culpa de a verdade flagelá-lo tanto. A verdade é que o
Governo está falando na base da Fundação Getúlio Va:rgas. O Governo não está
analisando os vários universos onde pode ser pesquisado o custo de vida ...
O SR. FRANCO MONTORO - Estou de acordo com V. Ex." e pode terminar
seu .aparte, que eu: respondo.
O Sr. José Lindoso - Então, v. Ex.a. poderá colocar as coisas nos devidos
termos. Esvazia-se toda essa impetuosidade da colocação de V. Ex.a, porque ela
está fugindo a uma linha nítida de raciocínio científico e sério.
O SR. FRANCO MONTORO -V. Ex.a fez uma confusão brutal ...
O Sr. José Lindoso - confusão está fazendo V. Ex. a! ...
O SR. FRANCO MONTORO - Como foi tvazer Benjamin Constant, como
foi citar a campanha eleitoral de São Paulo?
O Sr. José Lindoso - V. Ex." deixa de lado o Amazonas, mas eJ.e está no
meu coração e na minha consciência ...
O SR. FRANCO MONTORO - Mas não está em discussão no quadro do
Banco Central. Quero dizer, pedindo a: atenção doO Senador José Llndoso, que
S. Ex.a faz duas afirmações: primeiro, é a de que .esses dados são heterogêneos,
das várias cidades; segundo, que os dados da Fundação Getúlio Vargas são ldôneos. !Não contesto a exatidão desses dados. Pelo contrário, se S. EX." acompa:nhou
meu raciocínio e ouviu as citações que fiz, terá visto que, entre as citações, dei
papel de relevo à declaração precisamente do Dlretor do Instituto Brasileiro de
Economia, da Fundação Getúlio Vargas, que é o órgão incumbido deSSes índices.
E o que S. Ex." nos diz? Que esses dados correspondem a:o preço efetivo; mas
esses preços - são pa!avras de S. Ex." e do relatórl·o do Tribunal de Contas são artificiais. Diz ele:
"Este índice refletiu a política do Governo anterior d•e tabelamento de
preços de determinados gêneros e concessão d'e subsídios a outl"os."
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severa; e V. Ex." pode a.firma:r, subsidio ...
O SR. FRANCO MONTORO "7"' Contenção artificial, porque não foram contidos
os preços em Curitiba, não foram contidos no resto do BrasU; foram contidos
na Guanabara e, a partir daí, fixou-se o salârio para todo o Brasil. S~tcrificou-se
o Brasl! inteiro com base nesses dados que r·epresentam, Isto sim, o doado objetivo
da Guanab~tra! Mas. é o Tribunal que nos diz, é o Presidente do Departamento
Económico da Fundação Getúlio Vargas que o reafirma, esse preço decorreu do
quê? De um tabelamento artificial, de um subsidio também artificial. Eu compro
carne da Argentina e a vendo n~t Guanabara a um preço. inferior a.o custo. O
índice vai revelar esse preço?
Artificial é ruqu!Io que demmciâvamos no passado e que reafirmamos, hoje,
com a autoridade do Tribunal de Contas. São os dois brasis: o "Brasil oficial",
desses dados que não correspondem à ·realidade e o "Brasil real", que é ruquele
aue o povo sente, que não corresp·onde a esta realidade. Este é o dado objetivo.
Por que em Curitlba 33% neste ano? No pa:ssado, a diferença não era a mesma.
Eu encontro no meu discurso, numa s·egunda tabela, transcrevendo, também,
dad·os do Relatório anual d•O Banco Central do Brasil, ano de 1973, que essas
diferencas em 1972 foram multo diferentes. Assim. na Gu!tnabara. 14% e em
Curitlba, 21%; agora, 13 e 33%. O mesmo em relação aos demais Estados. Esta
dlstorcão deve ter uma explicação. A hipótese aue havíamos formulado é a
mesma formulada pelo T·ribuna:l de Contas no seu Relatório.
Como dl.sse, a Constituição fala no Re'-atórlo do Tribunal de Contas e foi
este que oeu entrada aqui no Congres&o. Tenho em mãos o relatório que entrou
no Congr·es.•o. Não é a Oposição que estâ falando: é o Tribunal de Contas, é o
Diretor do Departamento Ec<Jnômico dn: Fundação Getúlio Vargas.
Estes fatos, Sr. Presid>ente, é que explicam a distorção que tem ocorrido.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex.a um aparte?
O !ólR. FR.ANCO MONTORO - Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex.", Senador
Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho - Em primeiro lugar, gostaria de dizer, neste aparte,
que é extremamente côm<Jdo à Oposição discutir o custo de -,;ida.
O SR. FRANCO MONTORO - ll: o que estou faz·endo.
O Sr. Jarbas Passarinho - ll: até suicídio, do ponto de vista de quem sustenta
o Governo, discutir tese dessa natureza, porque com a maior facilidade uma ·discussão séria e cientific~t se transforma em uma discuss5.·o apenas de efeitos
verbais e plrotécnicos. Não estou atribuindo a V. Ex." isto; estou apenas, fazendo
um preâmbulo. Segundo, exatamente para que a nossa discussão .seja ci·entí•fica
e não meramente artificial e verbal, eu gostari~t de salienta.r ...
O SR. FRANCO MONTORO - Verbal, artificial e pirotécnicJ, V. Ex." considera então, o Relatório, do Banco Central e a.s declarações de Julieu Maga.'hães
Chassel.
O Sr. Ja.rbas Passarinho - Isso é conclusão de V. Ex." .. ,
O SR. FRANCO MONTORO- Sã<J palavras, são autores que citei. ..
O Sr. Jarbas Passarinho - Jâ aprendi o suficiente, neste senado, meu caro
Sena:dor, •que V. Ex.", quando sente que o aparte lhe pod·e ser incômodo. tenta
evitâ-lo, e o evita, tentando ant·ecipar aquilo que vamos dizer. Eu não morderia
a isca, se V. Ex." me conced·e o aparte. S.e concede, o faz a partir deste instante.
O SR. FRANCO MONTORO - V, Ex." não está fazend·o outra coisa senão
aparte ar!
O Sr. Jarbas Passarinho - Estou tentando apartei-lo, Fiz um preâmbulo de
natur·eza geral e V. Ex." o tomou para um caso ...

- 361O SR. FRANCO MONTORO - Permita-me V. Ex.", já que fala que se inicia
no Senado: saiba que, quando· o aparte é longo e se transforma num pequeno
discurso, deve ser, também, contra-aparteado, para que haja o diálogo; senão,
o autor do discurso fica Inteiramente sacrificado; diz duas palavras e tem um
grande discurso.
O Sr. Jarbas Passarinho -Neste caso, V. Ex." não tem razão.
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex." tem o aparte, e há de permitir que,
de vez em quando, eu enxerte no s•eu discurso uma obs·ervação que seja pertinente ...
O Sr. Jarbas Passarinho- Nem que seja pertinente! Primeiro, é impertinente; segundo, é uma palavra - um minuto! Neste caso, V. Ex." não foi feliz, eu
iniciava o a;parte ...
O SR. FRANCO MONTORO- No julgamento de V. Ex." ...
O Sr. Jarbas Passarinho -E no próprio julgamento de V. Ex.", quando derivou completamente um fato que eu citava. Abandonemos isso, cheguemos onde
quero chegar e que V. Ex." tenta evitar. V. Ex." chama em seu favor - e eu
me rejubilo muito - a Fundação Getúlio Vargas. Nisto já estou perfeitamente
a1egre ao ver que V. Ex." não põe em dúvida a isenção da Fundação Getúlio
Vargas.
O Sr. Virgílio Távora - Meio caminho andado. Vamos adiante.
O SR. FRANCO MONTORO - Eu parti daí.
O Sr. Jarbas Passarinho - Isto posto, eu ouvia o arroubo oratório de V. Ex."
no final, onde, com habili:dade V. Ex.". naturalment•e, mistura alguma coisa que
não estava em discussão e volta à tese de o Tribunal ser ou não o responsável
pelo Relatório. Não quero discutir isso, mas sim o custo de vida a que V. Ex.a
se veferiu. Note-se bem: quando há variação - já o nobre Lider Virgílio Távora
acabou de informar a V. Ex." e V. Ex." sabe - só pode haver uma referência
uniforme. Se quer.emos tratar de série histórica e matemática sobre custo de vida,
só pode se:r com uma veferêncla uniforme. E essa referência uniforme é a Guanabara, desde o tempo em que V. Ex." era Mini-stro do Trabalho.
O SR. FRANCO MONTORO - Não se contesta isso.
O Sr. Jarbas Passarinho - Não! V. Ex." contestou, em parte.
O SR. FRANCO MONTORO - Não contestei!
O Sr. Jarbas Passarinho - Contestou, para dizer que havia uma distorção
deliberada. E aí é que me parece haver equívoco de V. Ex.". Primeiro, houve
distorção, da qual podemos discordar, talv·ez até eu. Elementos frenadores, por
exemplo, foram utilizados, no último trimestre do ano passado, para que os
custos não subissem. Isso não quer dizer que os custos apontados sejam mentirosos. Eles pod.em ter sido até artificialmente contidos. l!: uma coisa que podemos discutir, se houv·er ocasião. Mas não mentirosos!
O SR. FRANCO MONTOIW - Frenamento artificial. Eu não falei "mentirosos". Falei em tabelamento artificial. V. Ex." diz "frenamento" e usa outro
adjetlvo de que não me lembro.
O Sr. Jarbas Passarinho - Eu também não me lembro. Não guardo de
cabeça.
O SR. FRANCO MONTORO - Isso não altera as coisas ...
O Sr. Jarbas Passarinho - Altera, altera substancialmente - é o encadeamento do raciocínio de V. Ex." que eu seguirei. Diz V. Ex.", então, que tudo isso
foi feito para que o custo de vida na Guanabara, qu·e é o parâmetro de comparação, fosse contido artificialmente, a fim de que o resto do Brasil pudesse
ser mantido sob uma aparência de custo de vida baixo. Ora, a SUNAB tabela
para o Brasil inteiro. O fundamento que p:trt.e da SUNAB paro. o tabelamento
da Guanabara é o que correspond·e ao Brasil inteiro. V. Ex.a sabe disso. E, num
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-362passo de mágica, V. Ex.n acabou de declarar que Curltlba ficou livre dess·e órgãos,
desses Instrumentos frenadores e, como tal, ela é que deve Indicar o verdadeiro
custo de vida - enquanto a Guanabara teria um custo de vida mentiroso e
falso. Não é a palavra de V. Ex.a., mas é a conclusão perfeitamente lógica.
O SR. FRANCO MONTORO - Quanto aos adjetlvos, não cabe discussão. No
fato, estamos de p1eno acordo. V. Ex.n concorda que há uma disparidade.
Não quero entrar nas Intenções. V. Ex.a. tem sempre a preocupação de
defender as Intenções des-sa ou daquela autoridade. Não julgo intenções. Estou
julgando fatos obj'etlvos: o custo de vida, pelos dados publicados pelo Banco
OentraJ., e não fui eu que os escolhi, tomei só os mencionados no Relatório do
Banco Central, ·em duas colunas, em 1972 e 1973.
O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex.a volta ao problema.
O SR. FRANCO MONTORO - Mas tenho que voltar a ele, pois é o que
estou discutindo. Não vou discutir aquel•es assuntos com os quais estou de acordo
com V. Ex.a.. Não vou discutir a idoneidade da Fundação Getúlio Vargas, porque
ela me merece respeito. Mas acontece que os dados têm que ser interpretados.
O Sr. Jarbas Pasarinho que estamos de acordo.

Concluímos, então, que estamos discutindo por-

O SR. FRANCO MONTORO - Quanto à interpretação dada se V. Ex.a. estiver
de acordo comigo, fico multo sat!sfetto·.
O Sr. Jarbas Passarinho - Estamos discutindo, há uma hora porque estamos
de acordo.
O SR. FRANCO MONTORO - Segundo a interpretação dada pelo Diretor
do Departamento Económico da Fundação Getúlio Vargas, esse índice decorreu
do tabelamento de preços de determinados gêneros e da conc·essão de subsídios
a outros.
O Sr. Virgílio Távora - Perfeito. Isto nunca foi negado aqui. Ontem mesmo
dissemos isto, neste Plenário!
O SR. FRANCO MONTORO - São fatos. O Tribunal de Contas afirma: tabelamentos artificiais e subvenções. Se V. Ex.ns reconhecem, então vamos nos dar
os braços e acabemos com isto e vamos denunciar as h·regular!dades.
O Sr. Virgílio Távora - Mas não é de reconhecer porque isso é uma parte
mínima do Relatório que V. Ex.n aborda.
·O SR. FRANCO MONTORO - Não é razoável que, ·em seguida, partindo
desses dados, se fixem elementos em relação aos salários, por exemplo.
O Sr. Jarbas Passarinho - Nobre Senador, é impossível aparteá-lo, porque
angustio o tempo de v. Ex.n é natural, mas, se pudéssemos ter um pouco de calma
na análls·e do debate, verif!cariam·os que se houve custo de vida contido artificialmente, o importante é dizer que foi contido, e se ele foi contido e foi real para
aquele termo, todas as correções são reais a partir dele. E tanto isto é verdade,
aqui nunca se negou, que, a partir do momento em que esses órgãos de freio
foram retirados, o custo de vida subiu neste País, num quadrimestre apenas, 15%,
porque foram retirados os subsídios a que V. Ex.n se refere, o tabelamento, que
foi artificial abandonado. Então, o custo de vida era verdadeiro naquela ocasião,
do ponto de vista de preços. embora o tabelamento fosse artificial, mas obrigava.
Dai, o que acontecia? Ou se vendia, por exemplo, a carne por aquele valor, ou
aparecia o mercado negro, e, aí, sim, seria um ponto em que eu daria razão a
V. Ex.a..
O SR. FRANCO MONTORO - E isso não havia?
O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex.n talvez saiba mais do que eu.
O SR. FRANCO MONTORO - Ou V. Ex.n ignora? V. Ex.n acha que a venda
era feita pelos preços do tabelamento?
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O Sr. Jarbas Passarinho - Em matéria de mercado negro, não discutirei
com V. Ex.o..
O SR. FRANCO MONTORO -Leia V. Ex." os discursos :feitos aqui e encontrará depoimentos do nobre Senador Vasconcelos Torres, trazendo uma série de
gêneros, o p11eço tabelado e o preço colTen1le, até publicados nos jornais. Leia
os jornais! Não é preciso ser especialista; leia os jornais e V. Ex." encontrará
inúmeros depoimentos de Senadores ..
O Sr. Jarbas Passarinho - Quem abriu oportunidad•e de se fauar sobre isso
agora fui eu! Fui eu mesmo que fale!.
O SR. FRANCO MONTORO - Não estou fazendo nenhuma revelação. V. Ex.o.
estaria numa redoma, se não tivesse conhecimento disso. O pr.eço tabelado não é
respeitado. Recentemente, porque se estabeleceu que devia ser respeitado o preço
tabelado, quase que se .paral!sou a indústria de São Paulo. V. Ex." se surpreende
com evidências, por fatos que todo o mundo conhece.
O Sr. Jarbas Passarinho - Não, Excelência, depende!
O SR. FRANCO MONTO·RO - o que nós queremos exatamente dizer é que,
quando se faz o tabelamento, todo o mundo acredita que aquele preço está sendo
respeitado. Acontece que aquilo não é a realidac1e. E é o que nos vem dizer a
Fundação Getúlio Vargas; é o que nos vem dizer o Tribunal de Contas; e é o
que nos vem dizer, de certa forma, o próprio Governo, quando o Ministro Mário
Slmonsen diz que esta •elevação agora foi atípica. É um euf.emlsmo que ele apresenta para denunciar um fato real; é uma bomba que está estourando em
nossas mãos. E é a situação exata, em l!nguag.em trocada em miúdos, e é isto
que é preciso, de uma vez por todas ...
O Sr. Jarbas Passarinho Que brilhante interpretador de pensamentos
alheios!
O SR. FRANCO MONTORO - . . . tornar claro aos olhos do BrasH, para que
outros rumos sejam tomados.
O Sr. Virgílio Távora- V. Ex." nos p·ermite, agora, um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Eu queria te·rminar, mas ouço com prazer o
aparte de V. Ex.".
O Sr. Virgílio Távora- Não tiv.emos o prazer, ontem, de contar com a presença de V. Ex." quando de nosso pronunciamento, mas hoje, dentro daquele
acordo de cavalheiros com que temos discutido ·esse problema de assuntos econômlco•flnanceiros em alto nível, antes mesmo d·e o Diário do Congresso Nacional
circular, fornecemos a V. Ex.o. uma cópia do nosso discurso. E lá vai ver - e
nos permitimos repetir - o trecho em que o problema da inflação foi dito num
resumo de tudo aquilo que afirmamos desd•e o meado do terceiro trimestre do
ano passado: "Não é de hoje que afirmamos a este Pl·enário que a contenção
de preços de 1973, de forma severa, recorda V. Ex.a até, uma discussão que tivemos - o nobre Senador Jarbas Passarinho e nós, com v. Ex. o. - Inclusive sua
significação de "severo" ...
O SR. FRANCO MONTORO- Exato!
O sr. Virgílio Távora - ... foi remédio heróico. tomado no momento, face à
importação de inflação que, no ano passado, em escala até então desconheeida,
se apresentou em tod·OS os países, em maior ou menor grau. Foi a maneira, à
época, julgada adequada para suportar o primeiro choque. S·em esta medida,
os preços subiriam a níveis ~nsuportáveis. Passada a fase aguda, agora ...
O SR. FRANCO MONTORO- Mas acontece que subiram ...
O Sr. Virgílio Távora - Os pl.'eços, no primeiro quadrimestre deste ano, subiram um patamar. Ninguém o nega, e foi o que afirmamos! O que V. Ex.o.
·está dizendo hoje não foi negado por nós, aqui. Dissemos sempre que havia uma
contenção necessária naque1e momento em que sofr~mos brutal choque de uma
inflação importada. Foi só isso, uma Inflação que só aumentou mais pela neces-
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- 364sidade de acúmulo de res·ervas e so·bre este assunto, acho que v. Ex.11 vai fazernos justiça, que é algo que, neste Plenário, nem precisa mais ser discutido, da
necessidade que tínhamos desse acúmulo de res·ervas Internacionais, senão, este
ano, como Iríamos comprar o necessário em petróleo, em matérias-primas para
sobreviver? Pois bem, então, houve elasticidade de meios de pagamentos.
O SR. FRANCO MONTORO - Isso é outro problema.
O Sr. Virgílio Távora - Houve a necessidade do controle. Este primeiro
quadrimestre, atípico, passada a fase aguda, os preços subiram o patamar.
Nunca negamos isso, o Governo foi o primeiro a dizê-lo. Esta é a verdade histórica. V. Ex", como apresenta o probLema, ilustre Colega, e sabe o apreço que
temos, não é de hoje, é de muitos anos, à inteligência, à "Cultura de v. Ex."
dá a impressão que estamos, aqui, sonegando fatos ·e dados. Não! Sempre dissemos que 12% era uma meta a perseguir e não dissemos nunca, nesse Plenário,
que tínhamos atingido 12%; era a me·ta que o Govemo se propôs a atingir.
Como? - Respondemos - não está aqui o nosso duplo colega Amaral Peixoto,
como o chamamos: subindo este patamar, prova'l'elmente, teremos de maio de
1974 a maio de 197,5, uma inflação de ordem de grandeza de 18 a 20%. Estamos
afirmando que vamos obter isso? "Provavelmente", isso foi discurso d.e ontem.
Era uma meta a atingir. Queremos é deixar bem fixado, aqui, neste PJ.enárlo, e
a V. Ex." - vamos fazer justiça - que nunca escondemos nenhum desses fatos.
Não dissemos que era um remédio heróico? Dissemos. Não dissemos que estavam
contidos? Dissemos. Agora, dissemos e afirmamos que era necessário conter, senão
os preços disparavam, não porque V. Ex." tanto reclama, mas disparariam para
o infinito. Isso fizemos e o fizemos bem. E o próprio e atual Governo, dentro de
uma continuidade sem imobilismo, subido o patamar, afirma, por seu Ministro
da Fazenda, que precisa haver e vai haver o controle de preço. Desculpe-nos a
ênfase, mas era isso como que um desabafo, porque, no fim, já estávamos julgando-nos um pouco atingidos de estar perspegando fatos que não fossem verdadeiros e que V. Ex." sabe que, pelo menos, lhe passávamos versões que achávamos certas e fatos que, a nosso ver, também certos.
O SR. FRANCO MONTORO - Diz V. Ex. 11 que nunca se afirmou que a inflação foi de 12%.
O Sr. Virgílio Távora - Nunca o afirmamos aqui.
O SR. FRANCO MONTORO - E o documento final, oficialmente publicado,
diz que, na Guanabara, o índice final foi de 13,7%.
O que queremos acentuar - e nisto há uma divergência - é que este dado
é artificial e que deveria ser tomado, se se quisesse realmente usar um remédio
heróico - esse remédio deveria ser usado em todo o Brasil e não só na Guanabara e não só para determinados produtos.
O Sr. Virgílio Távora - Mas, V. Ex.n diz que não houve tabelamento nos
outros Estados da Federação? Houve.
O SR. FRANCO MONTORO - Quem nos diz é o Relatório do Banco Central.
Como é que em Curitiba deu 33%? ...
O Sr. Virgílio Távora - Mas houve tabelamento.
O SR. F·RANCO MONTORO- ... e na Guana;bara 13%? Qual a e~licação?
A explicação é clara. V. Ex.• usa a expressão "severo". Houve uma severa
contenção.
O Sr. Virgílio Távora - Mas perdão, o termo "severo" foi discutido por
V. Ex.11 , pelo Senador Passarinho e por nós durante multo tempo, e foi tomado
esse adjetivo. num pronunc!amento oficial que serviu de base a V. Ex.n para se
julgar com a verdade.
O SR. FRANCO MONTORO - É a dúvida de interpretação e há uma diferença entre o nosso ponto de vista. O ponto de vista de V. Ex.11 é que "severo"
ali, tinha sido medida rigorosa, e eu dizia que a palavra "severo", naquela nota.
estava a indicar outra coisa, que era uma contenção artificial. Essa era a nossa
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-365divergência e ela permanece. Ambos podemos concordar com a palavra "severo".
Foi "severo". Em que sentido? - V. Ex." diz "foi rigorosa"; eu digo "não, foi
artificial".
O Sr. Virgílio Távora.- Aí é que está a nossa divergência.
O SR. FRANCO MONTORO - E do meu lado está o Tribunal de Contas,
que diz ...
O Sr. Virgílio Távora- Não, do lado de V. Ex.a está o Relatório.
O SR. FRANCO MONTORO - ... que diz, "registraram-se tabelamentos artificiais". É o Tribunal de Contas que diz.
O Sr. Virgílio Távora - Não!
O SR. FRANCO MONTORO - Tribunal de Contas, no seu Relatório.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex." sabe, é do Relatório do Ministro Baptista
Ramos.
O SR. FRANCO MONTORO - Página 127, está aqui: "e subvenções". Então,
esta é a diferença. É um artificialismo. É isto, apenas, o que queremos destacar.
Foi por esse artificialismo que se conseguiu, em grande parte, reduzir, nos dados
apresentados, a inflação real, a elevação real do custo de vida. o que todo o
povo sentia era que aqueles dados artificiais não correspondiam à realidade
concreta. Por isso, dizíamos que os reajustes salarais não vêm acompanhando o
ritmo do desenvolvimento nacional.
Nos últimos 10 anos, o índice de produtividade nacional cresceu 56% e o
salário mínimo real baixou 55%, isto é, o País ficou 56% mais rico, mas, aqueles
que dependem do salário mínimo ficaram 55% mais pobres.
Esses erros, de que agora o próprio Governo começa a tomar consciência,
não teriam ocorrido se tivesse havido liberdade de crítica e debate, principalmente através da Imprensa escrita, falada e televisionada, que é o grande
veículo de comunicação nacional.
A liberdade de imprensa, como o Parlamento e a Democracia são instrumentos necessários ao debate aberto dos problemas nacionais.
As críticas que aqui fazíamos não eram publicadas nos jornais mas eram
publicados, com destaque, os comunicados oficiais, notificando que o nível de vida
havia aumentado, de acordo com os dados do Governo.
Não houve a liberdade de debate e de crítica. Isto explica o erro de que agora
estamos sofrendo as conseqüências.
E, sem esse debate, o desenvolvimento do País pode sofrer desvios da maior
gravidade.
A Democracia, em todos os Países do Mundo, é o grande instrumento do
desenvolvimento.
Só um regime com raízes no povo, respeitando esse mínimo de liberade com
responsab1lidade, e, por isso, vinculado aos verdadeiros problemas e realidades
nacionais, será capaz de conduzir um país a soluções anutenticamente nacionais.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

o SR. PRESinENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Jarbas Passarinho.
o SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, era meu
desejo tratar no Senado, 31Penas de dois fatos que me parecem prosaicos, embora
na qualidade' diversos, um alegre e outro triste. Mas, devidamente motivado pelo
debate que suscitou, aqui, intervenção do ilustre Senador Franco Montoro, usarei
do meu direito de, estando na Tribuna, poder discutir em seqüência aquilo que
S. Ex." acaba de afirmar.
O Sr. Franco Montoro - Uma homenagem que V. Ex." nos presta.
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-.366O SR. JARBAS PASSARINHO - Homenagem sempre prestei a v. Ex.a, inclusive aos truques de V. Ex.", que são truques inteligentes, que multas vezes fazem
com que nós nos desviemos dos nossos propósitos, e eu vou tentar não me desviar.
Começarei pelo lado prosaico, Sr. Presidente, e, preferentemente, pelo meu:
há dias, um jornal de Brasíl!a, naturalmente mal informado, publicava esta
manchete: "No Pará, Gullhon veraneia e enchentes são esquecidas". Quer-se
dar uma imagem do Governo do meu Estado de hedonlsta, completamente alienado da realldad·e do Pará, gozando das delicias de um veraneio enquanto as
enchentes desabrigam centenas d milhars d famílias. Nada mais injusto, nada
mais falso. Precisamente quando esse noticiário do Jornal de Brasilia dizia que o
Governador Fernando Guilhon estava veraneando em Santarém, hospedado no
luxuoso Hotel Tropical, quando estava precisamente S. Ex." inspecionando as
obras de seu Estado, na região de Santarém e de Monte Alegre, e o hotel que
existe, de qualldade, em Santarém, onde ficam todos os Srs. Parlamentares, quando lá estão, é precisamente esse. Hotel Tropical, que acaba, aliás, de ser inaugurado, e não seria eu, com a dignidade de um Senador da República, que estaria
aqui a fazer o elogio do hotel tal e qual. Entretanto, coincidente e surpreendentemente, neste caso, é que, quando o Governador ia, antes de existir esse hotel a
Santarém, fazer suas inspeçóes, e hospedava-se na residência do Engenheiro-Presidente do Departamento de Estradas de Roda.gem, era considerado demagogo,
porque, com isso, queria dizer que não estava gastando o dinheiro do Estado.
"Paga-se por ter cão e por não ter cão."
Disse, depois, o jornal, que milhares de pessoas estavam, desabrigadas e
enquanto isso, o Governador estava na "dolce vita", no Hotel Tropical em Santarém. E que o Prefeito de Marabá continuava fazendo apelos dramáticos. Disse,
outro dia, aqui, com a verve que todos nós lhe conhecemos, o Senador José Sarney, que nós do Norte, e sobretudo nós da Amazônia - e o Maranhão tem um artifício verbal que ora o coloca como Nordeste Ocidental, ora como Região Amazônlca, mas a Região Amazônlca maranhense, propriamente dita está dentro deste
caso - nós, repito -, já estamos tão acostumados com as enchentes que delas
não fazemos grandes matinadas nem bulhas. E também não burlamos a consciência alheia. Não quero dizer com isso que outros o façam. Se estivesse debatendo com o Senador Franco Montara, S. Ex." neste instante já me emprestaria a
intenção de estar dizendo que os outros fazem. Digo, aJPenas, que nós não fazemos.
Por isso, essa população brava de Marabá quase todos os anos sofre inundações e
todos os anos permanece no seu lugar, porque resiste, inclusive, a tentativas racionais de mudança da Cidade. Marabá, como Tocantins, e não somente Marabá
como Tucuruí, como outras regiões do Tocantins que sofrem essa calamidade, receberam do Governador todos os meios de que o Governo do Estado do Pará
dispunha. Um milhão de cruzeiros atuals, ou um bilhão de cruz·elros antigos,
como se costuma dizer ali, sem dignificar a nossa moeda hoje, era o máximo que
o Governo do Estado do Pará poderia derivar em assistência a essas populações,
e o fez. Naturalmente que o Governador do meu Estado fez uma solicitação ao
Governo Federal, que também não está de braços cruzados a ·este respeito.
Portanto, conhecendo a isenção do Jornal de Brasília, jornal que se vem
dia a dia! como jorn.al de primeira g.ua!ldade, faço um apelo à
sua direçao para que venflque que t1po de lnformaçao e essa que infelizmente
não devidamente filtrada, pinta o Governad.or como um irresponsâvel dlanta d~
sofrimento do seu povo.
O lado bom da minha intervenção nesta tarde, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, é testemunhar a alegria com que hoje, inclusive com a presença do
Presidente desta Casa e de alguns Srs. Senadores, entre eles o Senador Ruy Palmeira e o Senador ...
O Sr. Nelson Carneiro - Senador Ruy Carneiro.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Senador Ruy Carneiro. Não desonra, naturalmente, o Senador Ruy Palmeira o meu lapso. Fico atento ao pollclamento
imediato do ilustre Vlce-Líder do MDB.
caracterlz~ando,
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o Sr. Nelson Carneiro - Foi uma homenagem que queria prestar à memória
do ilustre Colega que foi o Senador Ruy Palmeira, uma das maiores expressões
que passaram por esta Casa.
O SR. JARBAS PAS'SARINHO - Agradeço a V. Ex.a
Que agora presta. a homenagem - agora, a partir do meu lapso e que ele me
tenha ensejado lsro. Fico multo feliz.
O Sr. Nelson Carneiro - Sempre prestei ao eminente Senador Ruy Palmeira
·homenagens durante toda a sua vida.
o SR. JARDAS PASSARINHO- Se tivesse chamado o Senador Ruy Carneiro,
de Ruy Barbosa, também não seria desprimoroso. (Risos.)
O Sr. Nelson Carneiro - Mas eu não disse nada, Excelência.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Estou satisfeito, porque o l!IJPSO proporcionou essa oportunidade. Entre Ruy Palmeira e Ruy Barbosa, fiquemos com
Ruy Carneiro; ele é que estava presente à cerimônia, bem como o Senador Amaral
Peixoto, quando assistimos à homenagem prestada pela Campanha Nacional de
Educandários da Comunidade a um vulto insigne da vida brasileira, que é o
Almirante Benjamim Sodré - um homem que pode ser citado sem nenhum
desdouro para qualquer pessoa, como um exemplo a ser seguido em qualquer
dos campos da atividade humana.
Vimos lágrimas nos olhos daquele velho soldado e educador, velho lobo do
Escotismo Brasileiro, fundador da Federação Nacional de Escoteiros. Estava
presente também o Senador Guida Mondin - parece que estou sendo parcial
em favor apenas da Oposição, pois estou citando presenças do :MDB, confundindoas com outras que eram do nosso Partido - mas por sorte minha agora está
presente o Senador Guido Mondin, que também lá se encontrava.
Vimos, Sr. Presidente, uma festa encantadora, uma festa em que já não
sendo Presidente da CENEC, desssa organização dos Educandários da Comunidade, o Almirante Benjamim Sodré recebia a homenagem no sentido de ter a
sede da CENEC com seu próprio nome: Casa Benjamim Sodré.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.a dá licença para um aparte? ·
O SR. JARBAS PASSARINHO - Com muito prazer.
O Sr. Nelson Carneiro- A mesma admiração que V. Ex.a tem pelo Almirante
Benjamim Sodré, acredito toda a Casa possua. Mas V. Ex. 8 referiu um fato que
me leva a exaltar o Senhor Presidente da República, e que certamente nada
tem a ver com a Casa que ganlla o nome de Benjamim Sodré. É que o Senhor
Presidente da República teve uma atitude isolada neste País: impediu que em
certo Município fosse dado o seu nome a uma praça. Acabou com esta mania
brasileira de homenagear os homens vivos. No caso de Benjamim SOdré, é um
homem vivo, mas, que deixa a direção da Casa depois de um largo tirocínio, não
voltará a ela e não tem nenhum cargo político que impedisse esta homenagem.
Mas, no caso do Senhor Presidente da República, S. Ex.a merece louvores e eu
queria aproveitar esse ensejo para louvar o Senhor Prsldente da República pela
atitude recentemente tomada, impedindo que seu nome figurasse numa das
praças de um Município do interior do País.
O SR. JARDAS PASSARINHO - Muito obrigado pelo aparte de V. Ex.a,
nobre Senador Nelson Carneiro. Em primeiro lugar, como membro do Governo,
fico feliz de V. Ex.a fazer aqui um elogio ao Presidente da República, que é o
Presidente de todos nós. Em segundo lugar, creio que é uma questão de foro
intimo; em terceiro, creio que nem V. Ex.a, que hoje louva o Presidente da RJepública, evitaria que amanhã os divorcistas brasileiros, se fossem vitoriosos numa
campanha, criassem a Casa Nelson Carneiro em homenagem a V. Ex.a Seria
multo difícil que V. Ex. pudesse fazê-lo.
E no declínio de uma vida, no declínio apenas físico de uma vida de 82
anos bem vividos, e em todos os aspectos desta vida altamente edificante para
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-368este País, creio que seria um crlme se o Almirante Benjamim Sodré se negasse a
receber o seu nome como daquela Casa.
O Sr. Nelson Carneiro atribua ...

v.

Ex." me concede outro aparte? V. Ex." não me

O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu lhe darei o aparte em seguida, mas é
muito importante que eu adite esta informação. Mas, quando fez o agradecimento no momento em que pediu a palavra para agradecer, ele disse que pedia a
palavra para protestar, para protestar fundamentalmente, porque aquela. comunidade deu o seu nome àquela Casa, quando antes deveria dar ao fundador do
movimento, que ali estava presente, o professor Tiago.
O Sr. Nelson Carneiro- V. Ex." me permite? A minha intervenção não foi
para fazer qualquer restrição ao Almirante Benjamim Sodré, cuja vida é um
exemplo para todos os brasileiro. O que eu quis acentuar foi que, no caso de
S. Ex." era uma exceção, porque S. !Ex." não dispõe de nenhum cargo público,
não tem nenhuma força política, e o fato não representaria nenhuma demonstração de submissão. É apenas um testemunho de gratidão. Hoje, porém, o que
se vê no Brasil é que mal se abre uma rua, já tem o nome de uma pessoa viva;
mal se abre uma instituição, já surge o nome de uma pessoa viva. No caso, o
Senhor Presidente da República teve uma atitude modelar, na primeira oportunidade que se ofereceu, para que o seu nome figurasse numa praça pública;
dirigiu-se aos promotores, solicitando que não fizesse aquela homenagem. Eu
não quis restringir nem criticar o Almirante Benjamim Sodré, de quem sou velho admirador, desde os tempos da juventude, quando ele era o famoso "Mimi",
dos quadros do Botafogo, a que eu continuo ligado até hoje. De modo que a
minha admiração pelo Almirante Sodré, talvez tenha mais tempo do que a
Idade de V. Ex." Portanto, minha Intervenção não representa nenhum demérito
para aquele grande brasileiro.
O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.n me permite um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Com prazer, depois de responder ao Senador Nelson Carneiro. Algumas das exposições d·e S. Ex.n necessitam de imediato comentário.
Depois da explicação que V. Ex." deu, não me restaria dúvida alguma de
que o aparte de V. Ex." não foi restritivo, mas, ao contrário, foi laudatório.
V. Ex.n louvou o Presidente da República e louvou, também, agora, o Almirante
Sodré, que recebe essa homenagem sem ter nenhum império de poder e conseqüentemente, não pode recebê-la. Fico muito fliz, porque v. Ex.n louva duas vezes, numa mesma ocasião, duas pessoas tão gratas a nós, da Maioria: o Presidente da República e a mim, particularmente, porque acrescentaria à biografia
esportiva de "Mimi" Sodré, que v. Ex." diz, é botafoguense - só não compartilho de seu time: diz V. Ex.n que é Botafogo e eu ainda me considero Flamengo que "Mimi" Sodré, além de botafoguense, foi também titular da Seleção Brasileira.
E, neBse passo, Sr. Presidente e Srs. Senadore..l, creio não se apouca este
Senado, não se apequena esta audiência, quando se acrescenta um fato extremamente característico da personalidade de Benjamim S-odré. Era ele esse Benjamim Sodré jovem a que se referiu o nosso prezado Senador Nelson carneiro.
Creio eu que, meia esquerda ou meia dlreita - talvez hoje c·onviesse dizer mais
meia direita do que meia esquerda - do time brasileiro e f·ez um gol contra a
Seleção do Uruguai. Era o gol da vitória, pois havia empate de 1 x 1 e Sodré
fizera o segundo gol e em meio aos aplausos delirantes da torcida brasileira
naquela época, ele se dirige ao juiz e pede a impugnação do seu gol porque
tinha tocado, involuntariamente, com a mão na bola. Eis um exempio edificante de um homem, naquela altura do amadorismo brasileiro. Mas a qualquer momento Benjamim Sodré é este mesmo homem, daquela idade aos 82
ano.s de hoje.
Concedo o aparte ao nobre Senador Paulo Guerra.
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V. Ex.o., na resposta que deu agora ao Senador Nelson Carneiro, tirou a motivação do meu aparte. Desejava apenas fazer um apelo a V. Ex.", pedindo compreensão para a atitude do eminente Senador Nelson Carneiro, e em vez de
estranhar, estimular os aplausos com que o Líder do MDB começa a fazer justiça ao !lustre Presidente Ge!Sel.
O Sr. Amaral Peixoto - Permite ·O nobre orador um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Com muita bonra, concedo o aparte ao
Senador Amaral Peixoto.
O Sr. Amaral Peixoto - Eu não poderia .silenciar, quando V. Ex." presta
homenagem a este cidadão extraordinário que é o Almirante Benjamim Sodré.
Conheci-o desde Aspirante de Marinha; era um dos mais afamMios Oficiais da
lY[ar!nha, .pela sua compostura, pelo seu amor pela Marinha, pela sua dedicação
à nossa Corporação. Foi um Oficial exemplar; chefe de famil!a extraordinário.
Dedicou sua vida a numerosas causas, sempr·e do intereS3e público, o mais elevado. No final de sua vida, dedicando-se à Campanha dos Educandários gratuitos, está dando um exemplo extraordinário, aos 82 ano3 de idade viajando pelo
Brasil afora e levando, com sua velha companheira, o seu estímulo às populações do interior, para a organização desses ·educandár!os. Por vários motivos,
eu tinha que apoiar as palavras de V. Ex.o. Como Oficial de Marinha, como
fluminense, ele vive em Niterói, onde é respeitad·o e querido.
O SR. JARBAS PASSARINHO -Sineiro da Igreja da Boa Viagem.
O Sr. Amaral Peixoto - É, sineiro da Igreja de Boa Viagem, como diz V. Ex."
Ele e a sua velha companheira, vivem perfeitamente integrados na vida da
cidade. Louvo V. Ex." pela sua iniciativa. Foi para mim um grande, extraordinário prazer assistir, ao lado de V. Ex.", à homenagem que hoje ele recebeu em
Brasília.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito ·obl'igado, Senador Amaral Peixoto,
pelo aparte com que V. Ex." enriquece o meu discurso.
O Sr. Guido Mondin - V. Ex." me permite um aparte?
. O SR. JARBAS PASSARINHO - Com muito prazer, Senador Guido Mondin.
O Sr. Guido Mondin - Seria desnecessário diz·er que estou a ouvi-lo embevecido, até porque sua intervençã·o, ag·ora, é como que o pro.s..:eguimento daqueles
momentos de ventura e de emoção que viv·emos hoje pela manhã. Houve instantes em que lágrimas estiveram marejando os olhos. Gostaria, até, se oportunidade houvese, de tê-lo dito hoje pela manhã, nós que o tratamos carinhosamente, nós escoteiros, ao noS3o "Velho Lobo", no instante em que descerravam
a placa com a designação "Casa Benjamim Sodré", el·e, t·endo a sua companheira
ao ·lado, beijou-lhe ternamente aquela mão, que tanta vez terá, repousado em
suas costas, estimulando o marido para essa luta admirável que ele vem desenvolvendo ao longo d·e sua vida. Agora, quando o SenMior Nelson Carneiro fazia
aquela referência ao seu aparte, fique! a lembrar que o Almirante Benjamim
Sodré é destes que já mereciam esta homenagem, não agora, mas há meio século
atrás, mesmo na sua juventude, porque toda a esteira de sua vida é assim rutilante, é assim marav!lhosa, servindo - como tantos fixaram hoje pela manhã, e
agora V. Ex." - de exemplo a todos nós. Confesso' que diante de Benjamim
Sodré a gente se sente pequenino.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Multo obrigado, senador Guida Mondim.
V. Ex." coloca numa teS3itura. que eu dir!a extremamente terna, e até poética,
a afirmativa que todos nós fazemos neste caso, por ind!s"Cutivel consenso.
Benjamim Sodré é, sem sombra. de dúvida. um exemplo para toda a Nação
Brasileira.
O Sr. Ruy Carneiro - Permite V. Ex.n um aparte?
O SR. JARRAS PASSARINHO - Sr. Presidente, encerr·o o lado grato da
minha palavra, sem prosseguir, entretanto, antes de ouvir o Senador Ruy Carneiro.
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o SR. RUY CARNEmO - V. Ex.", juntamente com os S.enadores Amaral
Peixoto, Paulo Tôrres, Guida Mondim e seu eventual parateante, bem assim alguns Srs. Deputados, .a- 1\!I:inistro Geraldo Henning, e outros Almirantes, presentes
àquela cerimônia, tivemos oportunidade de admirar a jovialidade e o equilíbrio
desse homem extraordinário, de 82 anos de idade, que é o Almirante Benjamim
Sodré. Quando ele respondia à formosa oração do Presidente da Camps.nha Nacional de Escolas da Comunidade, Ministro Alctdes Carn·eiro, pode demonstrar,
a todos, a plenitud·e de seu vigor fí.sico e mental. Com a gener·osidade das
grandes figuras humanas, segurou pelo braço o jovem Professor Felipe Tiago,
paraibano d·e Picuí e idealizador dessa campanha de ginásio gratUito no Brasil
inteiro, e dis:e que a Casa não deveria chamar-S·e "Benjamim Sodré", mas "Felipe Tiago", por ser a este últ\mo que o Brasil devia a homenagem e fez rápida
dissertação a respeito do trabalho ap.ostolar que aquele moço da Paraíba vem
real!zando c·om es.sa campanha. Quero felicitar a V. Ex.", Senador Jarbas Passarinho, pela felicidade d·o registro que faz, da llomenagem prestada ao Almirante Benjamim Sodré, e aprov·eito para aminalar o apoio dado por V. Ex:a,
quando Ministro da Educação, àquela empr·eendedora. entidade.
o SR. JARBAS PASSA!RINIIO - Muito obrigado, Senador Ruy Carneiro, pelo
belo aparte de V. Ex.o.
Ao concluir esta parte do m-eu pronunciamento, hoje, no Senado, eu ia precisamente faz·er referência ao belo discurso do atual Presidente da CENEC, Campanha Nacional d·e Escolas da C-omunidade, que é o nome que hoje sucede ao do
"Ginási-o Gratuito" de outrora. Refiro-me ao discurso de S. Ex,a o Ministro Alcides Carneiro. Testemunhas já foram citadas aqui - entre elas S. Ex.a o Presidente do Congre.ss<O - da beleza com que o Ministro Alcides Carneiro saudou,
hoje, a figura do Almirante Benjamim Sodré. E ·estou convencido que a CENEC,
que tem em Benjamim Sodré uma espécie de presidente perpétuo hOnorário,
encontrou, também, na figura do Ministro Alcides Carneiro, um grande condutor, um grande Presidente - e diSS·O posso dar o meu próprio testemunho, nos
últimos meses da minha passagem no Ministério ·da Educaçã·o. Foi, portanto,
uma manhã multo feliz, a que tivemos op()rtunidade de viv·er, hoje, nós os
Senadores que lá e;tivernos. (Muito bem!)
Sr. Presidente, na parte final desta minha oração, gostaria de voltar a alguns
assuntos polêmicos levantados pelo ilustre Senador Franco Montoro. Houve
momentos em que dei um apart·e não permitido, em que dizia que estávamos
discutindo há uma hora, porque estávamos de acordo. Tantas v.ezes ouvi os oradores dizerem "V, EJ.:,a está com a razão", e, no entanto, a discussão foi sempre
veemente, embora, no meu entender, tanto quant.o posso julgar, não se tenha
transcendido o limite da polidez,
Disse eu ao Senador Franco Montoro que o difícil para qualquer pessoa, sobretudo da área do Governo, é discutir questões de inflação e custo de vida. E
quando iniciava, no meu preâmbulo, a explicação dessa minha posição, infelizmente, o Senador Franco Montoro entendeu o meu preâmbulo noutra direção.
Dizia, portanto, que não posso discutir - e S. Ex." como Ministro do Trabalho viveu precisamente ·esse drama, como eu vivi - custo de vida com uma
dona-de-casa, por uma razão muito simples: ela não crê em mim e, entretanto,
não estou mentindo. E por que ela não crê e eu não estou mentindo? Sr. Presidente, porque, acima de tudo, há aquele velho ditado chinês que diz que "todo
fato, tem três versões: a sua, a minha e a verdadeira".
Todo mundo tem a sua própria versão, embora não seja desonesto.
Ora, no caso de custo de vida, a coisa mais difíc!l é sustentá-la fora de
uma aud~ência altamente técnica ·e preparada para isso. Por quê? Porque parte
de uma abstração, Sr, Presidente e Srs. Senadores. O que é a média de custo
de vida? Uma abstração, li: como se fosse uma cesta de mercadorias como se todas as família.; brasileiras se s·ervissem sempre daquele mesmo tipo de cesta de
mercadorias.
No momento em que, por exemplo, consideramos a incidência dos aluguéis
sobre o 'Custo de vida, estamos, imediatamente, afastando dois segmentos da
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média ·alta e a classe rica não sentem os efeitos do aumento do iluguel. Por quê?
Porque têm casa própria.
Ora, tem casa própria tanto o rico, como tem casa própria o nosso caboclo
da Amazônia, que basta entrar na mata, cortar a madeira e fazer a sua casa
de pau-a-pique.
Então, sobre esse homem, que é um marginal desse tipo de economia, não
funciona a média abstrata do custo de vida.
Não faria a injustiça de dizer que S. Ex." o Senador Franco Montoro estivesse a distorcer deliberadamente estes conceitos.
Quis caracterizar precisamente ·O seguint": a Fundação Getúlio Vargis - e
me honra muito e me agrada muito ouvi-lo d·e S. Ex.", nunca coloquei em dúvida a sua credibilidade - a Fundação só tem uma f-orma de fazer uma série
histórica do custo de vida: acompanhando com o mesmo sistema o mesmo local.
Ora, como a Guanabara tem sido, ao longo dos tempos, o parâmetro de referência, não teria cabimento que, agora, se abandonasse a Guanabara por
Curitiba, ou se adotasse um sistema em que o custo de vida seria aquele que nas
cidades onde ele atingisse a maior incidência fosse tomado para efeito de correção.
Note-se mais - longe de nós pôr ·em dúvida a palaVl'a do Senador Franco
Montoro, e S. Ex." citou um documento oficial: o Relatório do Banco Central do
Brasil. Gostaríamos de saber qual a instituição responlável pela apuração de que
em Curitlba, no ano pasado, o custo de vida foi a 33%.
Interessante saber que a Fundação Getúlio Vargas, como o Ministério do
Trabalho, já desde tempos antigos, creio que a.o tempo de V. Ex.", Senador Franco Montoro, ali já existia o Departamento Nacional do Salário, que acompanhava o custo de vida. E embora. os números fossem díspares e levemente, de mês
a mês, eram sensivelmente iguais em cada trimestre, quando se fechava um
trimestre, o custo de vida, trabalhado pelo Departamento Na'Cional do Salário,
do Ministério do Trabalho, era sensivelmente igual ao custo de vida da Fundação Getúlio Vargas.
Daí, passamos para outras municipalidades. Por exemplo, a Municipalidade
de São Paulo passou a fazer, por sua conta, a apuração do custo de vida. Em
Belo Horizonte, servimo-nos da Universidade Federal de :Minas Gerais. Em Belém do Pará, onde nunca se fizera isto antes, data apenas de quatro ou cinco
anos para cá, do Instituto de Desenvolvimento de Economia Social do Pará IDESP. São instituições novas que começam a mostrar, agora, um mosaico. E
praza aos céus que, em curto prazo - em curt-o praz.o não creio - mas em médio prazo possamos ter um índice nacional do custo de vida 'para evitar essa
distorção que, concebo, o Senador Franco Montcro tem Inteira razão, quando
enfatiza, sobretudo se a disparidade é violenta.
Então, a primeira resposta estaria dada pelo ilustre Vice-Lider Virgílio Távora: para haver homogeneidade no sistema é preciso que o parâmetro seja. o
mesmo. Não pode haver parâmetro desigual. Segundo: também me agrada que
S. Ex."'. apesar de classificar de artificial, louvando-se um Relatório, para S.
Ex.", do Tribunal de Contas, para o Senador Virgílio Távora do Ministro Baptista Ramos, para o Deputado e ·ex-Ministro da Indústria e Comércio Daniel
Faraco também apenas, !soladamente de um Ministro e não do Tribunal; também me agrada - repito - que S. Ex.", o Senad()r Franco Montara, tenha admitido - o verbo aqui não é bom, - tenha afirmado que a Fundação Getúlio
Vargas não inventou números na Guanabara.
A partir daí, Sr. Presidente, as nossas conclusões. Ouvimos desse homem
talentoso, indiscutivelmente taJ.entos·O·, tanto quanto Q Ministro que o antecedeu
na Pasta da Fazenda, ou mais ainda, pois não sei qual dos dois talentos é o
maior, se o do sr. Delfim Netto ou de Márlo Simonsen, mas ouvindo Mário S!monsen em março deste ano, no seu primeiro pronunciamento à Nação, S. Ex."'
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-372dizia: "A inflação brasileira é atípica". Não f,oi recurso eufemistico. Talvez linguagem de Economista que o ilustre Professor de Direito gos'taria de dizer em
vernáculo comum. Mário Slmonsen dizia "atípica", porque foi irregular. Em seguida S. Ex.a, o Ministro da Fazenda, deu lição a todos nós, porque foi uma infalção compósita, pelo menos é complexa, no sentido em que, primeiro, incorporou a inflação do exterior para o interior. Então, ela incorporou, fez uma importação de inflação.
Estamos vendo todas as Nações européias, que até pouco tempo tinham suas
economias estáveis, vemos os Estados Unidos da América do Norte que, quando
tinham 0,5% de aumento, há algum tempo, no custo de vida, já achavam d!fícll
e ruim e que lutam hoje com 10 ou 8%, nos Estados Unidos da América, e com
10%, na França, Está aí a campanha eleitoral da França centrada na inflação
ln ternaclonal.
Qu,em de nós não sabe que o preço do barr!l de petróleo subiu de quatro para
13 dólares?! E quem não sabe que isso traz um efeito !mediato e correlato sobre o custo de consumo em geral?
Então, há uma inflação importada ...
O Sr. Franco Montara - Mas o Ministro ...
o SR. JARBAS PASSARINHO- Talvez ajude V. Ex.a se eu prosseguir, para
lhe dar razão em parte.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a se antecipa ao meu aparte.
O S·R. JARRAS PASSARINHO- Antecipei-me, porque já conheço o seu discurso diferentemente de V. Ex.a que se antecipou no seu aparte. Já conhecia o
discurso de V. Ex.a
O Sr. Franco Montoro - Mas quem disse a V. Ex.aa que vou repetir o meu
d!scurw? Peço para dar o aparte a V. Ex.a
o SR. JARRAS PASSARINHO - Então, aceito a ressalva, e concedo o aparte.
O Sr. Franco Montara -V. Ex.a não admite profecia de minha parte, e invoca a sua futurologia ...
O SR. JARBAS PASSARINHO -Se o discurso de V. Ex.a for diferente do que
fez antes, o meu pross-eguimento não o ajudará. Mas não creio que V. Ex.a seja
tão volúvel assim. Permito o aparte.
O Sr. Franco Montara -Não preciso repetir o mesmo discurso. Quero lembrar, em complemento do que V. Ex.a disse, qu-e nas declarações do Ministro Mário
S!monsen, ao lado da inflação importada, S. Ex.a destacava os preços severamente contidos.
'
O SR. JARRAS PASSARINHO- Chegaria a este ponto.
O Sr. Franco Montoro- Essa severidade é que precisa de uma expl!cação.
O Sr. Virgilio Távcra -E aqui foi dada várias vezes.
O Sr. Franco Montoro - Esta contenção foi artificial. ..
O Sr. Virgílio Távora - Remédio heróico tomado no momento especial, e
que, uma vez passada a fase aguda, foi abandonado. Como todo medicamento
enérgico não pode ser administrado ad aeternum sem perigo de intoxicação
do organismo.
O SR. JARRAS PASSARINHO - Senador Franco Montara, tenho apenas 10
anos de vida pública, mas não trocaria um dia a mais se tivesse que sustentar
no Senado aqu.lo em que não creio ...
O Sr. Franco Montoro- Claro.
O SR. JARBAS PASSARINHO - . . . e não trataria senão com honestidade
de propósito, como tenho tratado os assuntos, qualquer que fosse o risco que
corresse.
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-373O Sr. Franco Montoro - Faço justiça a V. Ex.a, que tem agido sempre nessa
l!nha.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Multo obrigado. Inclusive o risco da vaidade de um debate, o que não é o caso. Eu insistiria, sendo mais grave ainda a
minha afirmativa do que a que V. Ex.a fez. Por isso eu dissera que provavelmente
iria ajudar a V. Ex. a É que o Ministro da Fazenda falou em uma segunda fase da
atual inflação brasileira "corretiva". Então, S. Ex. a usou a expressão "inflação
corretiva", corrigindo alguma coisa do passado, e admitia até que houvesse erro.
E· esse erro, que também admitimos, é uma questão apenas de enfoque de uma
política nac'onal entre frear ou não frear, entre subsidiar e não subsidiar. A Revolução brasileira, por exemplo, chegou a este País para acabar com os subsídios:
o subsídio do petróleo, do papel e de todos os subsídios que existiam. Aí, sim,
seria manter artificialmente um custo de vida. Mas a diferença está nisto:
manter artificialmente um custo de vida rebaixado não quer dizer que o número
seja mentiroso. Quer dizer, sim, como V. Ex.a afirmou, que as r·ealidades são
diversas.
O Sr. Franco Montoro - Exato.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Estava contido, mas contido dentro do
número mantido pelo subsídio. Por exemplo, certa feita compartilhava a viagem com o Ministro da Indústria e do Comércio, o eminente Economista e brilhante brasileiro Professor Marcus Vinicius Pratini de Moraes. Eu era membro
do Governo, mas, evidentemente. cada um de nós trabalhava muito setor!zadamente: eu não acompanhava tudo o que se fazia no Ministério da Indústria e do
Comércio, como S. Ex.a não acompanhava tudo o que se fazia no Ministério da
Educação. Nessa viagem S. Ex.a mostrou-me um quadro de subsídios do aço e do
ferro gusa. Aquele preço, pelo qual estávamos comprando e construindo, era um
preço que estava rebaixado artificialmente, digamos. porque estava sendo subsidiado. Mas era uma opção de Governo, como disse o nobre Senador Virgílio
Távora; No momento em que a Nação recebia uma sobrecarga de inflação importada, se abandonasse os freios. seria provável que tivéssemos um período de
trimestre, extremamente, "atípico", como diria o Ministro Mário Simonsen.
Daqui, quero fazer a seguinte apreciação: é que ontem, nobre Senador Franco
Montare, V. Ex.a, que é citado mesmo quando está ausente, tendo sido deplorada
sua ausência justificada, ontem, o Partido de V. Ex.a dissociou-se completamente
do Relatório do Ministro Baptista Ramos, tive oportunidade, inclusive, de ouvir
do Ilustre Vice-Líder Senador Nelson Carneiro, precisamente, afirmativa no sent!do de que a Oposição não estava em torno do Relatório; a Oposição chamava
a atenção para algumas coincidências entre o que a Oposição dizia antes ·e o
que o Relatório trazia agora. Em primeiro lugar, o Relatório volta à questão,
à tese original. Poderia ele discutir. porque está discutindo or.çamento-programa,
as opções tomadas; podia ele discutir, por exemplo, se cabia ou não ao Governo,
naquela época, fazer subsídios para o petróleo, para o aço? Não creio que um
Ministro, por mais brilhante que seja ... - e eu em nenhum momento ataquei
a honorabilidade pessoal do Ministro Baptista Ramos. Há dias vi, indignado.
num jornal de Brasíl!a, na primeira página, que eu dissera: "Mas logo quem,
esse Ministro que foi sempre um bajulador?". Eu nunca disse isso! E, em seguida, esse mesmo jornal dl2:la que eu viria, aqui, fazer a defesa, inclusive, da
EMBRATUR. Quanto à EMBRATUR, só sei que existe. Portanto, há mouros à
costa. Sem dúvida, há mouros à costa. E era importante que terminássemos a
Sessão d·e hoje pelas palavras com que ela foi inaugurada, palavras citadas pelo
nobre S·en,ador Nelson Carneiro, lembrando Machado de Assis: "A confusão era
geral". E era. A confusão é geral na medida em que nós temos que joe!rar o trigo
daquilo que não é trigo. Temos que fazer com que a seleção entre o joio e o trigo
seja, aqui, perfeitamente estabelecida. Uma coisa é inflação contida, outra coisa
é número mentiroso. A partir daí, há umn con~eqüência se1·íssima e esta a razão
da minha discordância, em parte, com o Senador e ex-Ministro Franco Montoro.
Por exemplo, quando S. Ex.a diz que os salários passaram a ser rebaixados
em função disto, el3 terá, em parte razão. Mas não teru no todo. E Isto, de S. Ex.n
rmesmo eu já ouvi, para gáudio meu, cm homem.gem à minha passag;em
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peJo M:IIlll.stério dlo Tr•a-ba1ho. É uun tesbemuamo honesto. É que hode, se hoüver,
por uma previsão de inflação, do chamado "resíduo inflacionário", uma correção·
salarial das classes trabalhadoras feita indevidamente, no momento em que a
inflação realizada for verificada, se for para mais, é obrigatório fazer-se a correção. Significa o seguinte em linguagem vulgar: se eu admitisse que gastaria
quatrocentos cruzeiros numa viagem e entregasse ao trabalhador quatrocentos
cruzeiros para ele viajar 12 meses, mas ele, na verdade, gastasse quinhentos cruzeiros. a diferença ser-lhe-ia reposta no novo dissídio no novo acordo.
Por isso, eu disse: parcialmente, o Senador tem razão, porque neste período
ele sofre os efeitos de um número que foi - como eu disse quando Ministro do
Trabalho -"achatado" e só terá a correção a partir de doze meses, a posteriori.
Daí nós termos hoje usado essa expressão, Sr. Senador Franco Montoro. SobretUdo p·ela ·experiência que já tenho deste Congresso, o debate é difícil de ser conduzido numa linha racional. Os apartes, por exemplo, eu considero o aparteante
um angustiado. V. Ex.a hoje, que sei que não tem nenhuma. má vontade pessoal
para comigo. interrompeu-me quando eu falava há vinte segundos e ouviu. depois, imediatamente depois, o ilustre Vice-Líder do meu Partido, Senador Virgílio Távora, por cinoo minutos e trinta segundos, que cronometrei no meu relógio, S·em que V. Ex.a o contra-aparteasse.
O Sr. Franco Montoro - <Depende do assunto. Posso ouvir um discurso durante duas horas e não oferecer nem um aparte, posso ouvir um minuto e oferecer aparte imediato.
O SR. .TARBAS PASSARINHO - Estamos de pleno acordo outra vez. v. Ex.a
se obriga a dar o aparte de acordo com a sua tática, na condução do seu discurso. E com isso eu fico lisonjeado. é sinal que V. Ex.a tentou torpedear o meu raciocinlo, no momento em que lhe pedi a palavra, apenas, dentro do preâmbulo
que estabeleci. ..
O Sr. Franco 1\'lc.ntoro - É uma homenagem que lhe foi prestada, então.
O SR. JARBt\S PASSARINHO - Há homenagem que são difíceis de aceitar.
Senador, inclusive. a homenagem da mulher de apache. Eu não tenho ·essa vocação e V. Ex.a parece que pensa que eu sou alguma. coisa parecida.
O Sr. Franco Montoro- Eu não t·enho nenhuma idéia a esse respeito. (Risos.)
O SR ..TARBAS PASSARINHO- Nem tem, nem poderia ter. Seria interessante que nós nos entendêssemos, definitivamente a esse nível. Nem v. Ex.a tem,
nem en lhe poderia emprestar.
O Sr. Franco Montoro - Mas é claro.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Em seguida, Sr. Presidente, n que eu diria é
que nós temos mesmo no terreno ingrato da inflação, a oportunidade de chegar
a debates racionais. E termino a linha ...
O Sr. Franco Mnntoro - V. Ex.n me permite um pequeno aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois não.
O Sr. Franco Montoro - Apenas para dizer que. de uma forma geral, V. Ex.a
sintetizou bem a discussão e exemplificou com dados. com os quais estamos de
pleno acordo. V. Ex. a falou no incentivo ao a~ o; poderia falar no incentivo a outros produtos. Mas o que se discute, a dúvida que persiste. não é sobre o a~o.
Estamos falando em avaliação do custo de vida e na. fixação dos salários. A
crítica que está visível, nas observações que fi~. é de que esses subsídios, que são
concedidos a alguns produtos, no c:Eo do custo de vida e dos salários, teriam
em vista outros produtos. Por exemplo: subsídio em relação à carne, na Guanabara. É esta a acusação que muitos Economistas fazem. iE:sse subsídio traria..
como conseqüência, uma redução na fixação do custo de vida na Guanabara. É
artificial. r:orque atingiu a Guanabara, beneficiando uma faixa restrita de pessoas e abandonando o resto do Brasil.
O SR. JARRAS PASSA~INHO - Perdão, aí uso o direito de contra-apartear,
(11'~ V. Ex." mo~ rns!nou hn pouco.
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-375O Sr. Franco Montoro -E está usando muito bem.
o SR. JARBAS PASSARINHO - 1t que não se pode, de maneira nenhuma,
áfirmar, isoladamente, que o subsídio favoreceu exclusivamente a Guanabara.
Onde qu·er que ele se tenha feito, em caráter naci~nal, ele automaticamente se
espraiou por todo o Território Nacional. Daí, eu nao entender o argumento de
V. Ex.•
O Sr. Franco Montoro- Não, não, não e não ...
. O SR. .JARBAS PASSARINHO- Como é que apenas a carne da Guanabara
é que será favorecida? V. Ex.• benefic~a. ainda, só a da Guanabara?
O Sr. Franco Montoro - Não quero exemplificar com um fato histórico e
concreto, porque não tenho o dado. Então, darei apenas uma hipótese. O Go~
vemo ·sabe que os índices são cMculados com base nos preços tomados nos super~
mercados da Guana-bara, e fornece a esses supermercados a carne importada da
Arg.entina, altamente subsidiada. o resultado é o seguinte: a Fundação Getúlio
Vargas, agindo com absoluta objetividade, tomando os dados do preça da carne
nos supermercados, publica aquel·e resultado. A Fundação Getúlio Vargas está
agindo com absoluta correção. o dado é correto, mas não exprime uma real!~
dade, pois ele é conseqüência de um artifício e foi isso qu.e ficou bem subenten~
dido nas duas ou três citações que fiz. Quando se faolava em tabelamentos
a:rt!ficiais, - "tabelamentos artificiais'• é o texto do Tribunal de Contas ...
· O SR. JARRAS PASSARINHO - V. Ex.• levantou uma hipótese, eu hem
ouvi. Para a honra do seu raciocínio, V. Ex.• Levantou uma hipótese. De ma:neira
que todas as suas ilações são conseqüência da hipótese levantada. Basta ver!~
ficar a hipótese.
O Sr. Franco Montoro - Não, não. Dou uma hipótese para explicar, concretamente, o fato obj•etivo de um índice d·e vida de 13%, que não corresponde àquilo
que toda a população sente.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Eu não voltaria a este ponto que V. Ex.e.
toca.
O Sr. Franco 1\lontoro - Mas é para e~plit:ar o ponto.
Eu só quero ater-me à hipótese que v. Ex.a. levantou. Se a hipótese fosse
assim, o Governo teria cometido mais que um artifício, t·eria cometido um crime.
O Sr. Franco Montoro - listo diZ V. Ex. •
O SR. JARBAS PASSARINHO - Não, eu tirei a conclusão a partir da
hipótese de V. Ex.a. Teria cometido um crime de só abastecer a Cidade do Rio
de Janeiro pelos preços que se poderiam t•ornar reais para a Guanabara. E, na
verdade, eu duvido qu.e isso tenha acontecido. Ponho minha dúvida sobre a
hipótese d·e V. Ex. •
Concedo o aparte ao nobre Senador Virgíl!o Távora.
O Sr. Virgílio Távora - Toda vez que se discute o custo de vida, aqui, nobre
Senador, a emoção, infelizment•e, toma conta da· discussão Mas, é incrível afirmar que o Gove·rno fosse importar carne, única e exclusivamente, para compor
um custo de vida mais baixo numa tabela a apresentar à opinião pública e ao
Congresso, nos exames que aqui fazemos da sua política económico-financeira.
Ele fez, tomou uma opção, importou a carne. V. Ex, a. não estava aqui, no Pie~
nárlo. No ano passado, vários nossos colegas, que re,prese-ntam os mais legítimos interesses dos Estados produtores de carne, bradaram aos Céus, a respeito.
Ma:s, po·r que foi feita esta importação? Porque era necessária para forçar a
baixa do preço da carne. Se -não hou\'eSs·e, de um lado, essa providência e, de
outro, a contenção à exportação, essa carne teria ido a 20() cruzeiros, e nã9
ficaria só nisto. Então não se pode dizer que esse subsídio foi f·eito, como esta
sendo deixado a •entend·er aqui, apenas para que, depois, na composição do índice
do custo de vida, a carne, que tem um peso bem grande na parte da allment~
ção - se não me engano, 23% - entrasse para se. conseguir uma composlçao
mais agradável, quando se fez tudo o qu.e era poss1vel para se desc·er o pre;;o
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-376deste produto. Recordo-me aqui das discussões que não poucas vezes tivemos com
alguns repr:esentantes, justamente d·e Estados Interessados na atividade pecuária. Não é possível, agora .. dizer-se que o subsídio que se deu à carne não
tivesse o objetlvo maior de diminuir o sacrifício do consumidor. Pois foi Isso
que s·e tentou fazer.
O Sr. Franco Montoro - Veja V. E:x.n que o Senador Vlrgilio Távora nega
a Intenção. Não falei em intenção: estou julgando um fato. S. Ex." confirma
o fato, e nega a Intenção! Eu falei como hipótese, ele já trou.xe o f,!l-to: confirma
que o Governo importou a carne, V·endeu mais barato, com mtençao de reduzir,
mas apenas na Guanabara!
O SR. JARBAS PASSARINHO- Mas não apenas na Guanabara!
o sr. Virgílio Távora - Não afirmamos o que disse o nobre Senador Franco
Montoro.
o Sr. Franco Montoro - O fato é que a redução apar.eceu na Guanabara;
no resto do País, não.
o SR. JARBAS PASSARINHO - Meu caro Senador Franco Montoro, precisamos ter extremo cuidado com as conclusões com que V. E:x." agiliza o raciocínio: V. Ex." rapidame~t.e emprestou ao Vlce-'Líder uma conclusão que ele
não tirou. S. Ex.a tirou-a para todo o Brasil.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.n sabe, todos nós sabemos, essa carne não
foi para todo o Brasil.
O SR. JARBAS PASSARINHO -Bom, V. Ex." sabe, eu já não sei!
O Sr. Amaral Peixoto - Permite V. Ex.• um aparte?
O SR. JARBAIS PASSARINHO - Concedo o aparte ao nobre Senador, Líder
do MDiB.
O Sr. Amaral Peixoto -V. E:x.a vai permitir que eu dê uma contribuição.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Com imenso prazer.
O Sr. Amaral Peixoto - Sou um homem que, há multo tempo, se preocupa
com esse problema. Não acredito que o Governo tenha feito essa Importação
com o objetivo de alcançar um custo d·e vida menor no Estado da Guanabara.
Mas, indiscutivelmente, por lo·ngos anos, não só esse Governo como vários outros
têm tido a preocupação de beneficiar o povo da antiga Capital da República
e de São Paulo. E veja V. Ex.•: não é só com a carne: também com o açúcar.
Estou chegando de Campos, onde se comrpra açúcar mais caro do que no Rio de
Janeiro. Campos compra, neste momento, açúcar de São Paulo, embora produza
100 milhões de sacas. Quanto à carne que foi Importada, tinha que ser consumida nos grandes centros, por causa do processo de distribuição câmaras de
cong·e·lamento eEc. Por Isso, foi em quase sua totalidade, consumida no Rio de
Janeiro e em Sao Paulo.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Ouço o aparte de V. Ex." com muito respeito, Senador Amaral Peixoto.
O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex.n um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Primeiro, gostaria de concluir e, em seguida, darei o aparte, com multo praz.er, a v. Ex.a
Ouço o aparte d·e V. Ex.", nobre Senador Amaral Peixoto primeiro pela sua
experiência, pela sua compostura. V. Ex.a vê que o Senador' Franco Montara é
que está com a obsessão da carne, não eu! . , . <Risos.)
O Sr. Franco Montoro - O pecado da carne não é meu! ... (Risos.)
O SR. JARBAS PASSARINIIO - O Senador Franco Montoro levantou uma
hipótese, e, a partir dela começamos a fazer discussões.
O Sr. Franco Montoro - A hipótese foi confirmada!
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-371O SR. JARRAS PASSAR~HO - Ouvirei V. Ex.•, novamente. Entretanto,
V. Ex." Sr. Senador Amaral Pe-ixoto, que acompanhou, tão de perto, o ilustre
brasHeiro, que foi o Presidente Getúlio V:argas, se não estou equivocado - e
V. Ex." me corrigirá, se o .estiver - sabe que houve um momento, na campanha
de 1950, ·em que aquele estadista acenou com a posslbllidade de um custo bai~o
da carne, na Guanabara, e, mais tarde, no seu Governo, - e nenhum de nos
emprestaria atitude meramente demagógica ao Presidente Getúlio Vargas ele não foi capaz de realizar o preço a que se propôs. Então, entre as intenções
de um governo e a dura realldade, que depende, muitas vezes, de economias que
são exógenas à nossa, de pais ainda em subdesenvolvime-nto existem fatores
externos que nem o Presidente da República pode, por si, controlar, ~ este foi
o fato que incidiu sobre nós, a partir do mom·ento em que uma inflaçao importada se mostrou extremamente vigorosa no Brasil.
De maneira que esses são artifícios que não podemos chamar de d·esonestos.
Relativamente ao preço do açúcar, entretanto, eu daria mUito mais razão a uma
crítica anterior; ela se fez antes da importação da inflação. Era eu Ministro
do Trabalho e Previdência Social, e v.erifiquei que o custo de V·enda do açúcar
.era absolutamente indevido em relação, sobretudo, aos produtores de cana-deaçúcar. Recordo-me d·e que ouvi, certa vez, do ilustl.'e Presidente da Associação
dos Produtores de CSina-d·e-Açúcar de Pernambuco, esta afirmativa: "Quanto
mais alqueires eu planto, maior o meu prejuízo, porque o custo de venda não
compensa o custo de consumo".

E, com isto, se fazia, d·esgraçadamente, uma coisa que foi evitada, em grand·e
parte, no Governo do .eminente Presidente Costa ·e Silva: a chamada "tarefa"
para o trabalhador bra(}al da zona do Nordeste, que estabelecia em área multo
superior àquela que s·eria cabível ao homem produzir em oito horas de trabalho.
Assim, o homem era obrigado a aceitar aquela "tarefa" imposta: trabalhava
oito dias por semana, e tinha seis salários diários, o que fazia com que eles perdessem o tempo de férias e o repouso remunerado.
Ouço, com prazer, o nobre Senador Paulo Guerra.
O Sr. Paulo Guerra - Nobre Senador Jarbas Passarinho, relativamente ao
p.reço da carne quero dizer que, quando debatemos, nesta Casa, a orientação
errada e lmpatriotica do ex-.Mln!stro da Fazenda, Sr. Delfim Netto, nós a condenamos, porque verificamos que, ao importar e subsidiar a carne do Uruguai
com lO cruzeiros por quilo, S. Ex." o fazia, apenas, para evitar que o produtor
nacional elevasse a mercadoria de 12 para 16 cruzeiros, como fez o atual Governo
da República.
O Sr, Amaral Peixoto - E não evitou a escassez da carne.
O SR. JARRAS PASSARINHO -Então, o artifício não ·evitou tudo, V. Ex."
tem razão.
_ Gostaria, Sr. Presidente, de me libertar da carne, porque a carne é a obsessao dos Srs. Senadores, e preciso proseguir no meu discurso, agora falando
do ·endividamento externo. li: outro ponto que d·esejo abordar - e ago·ra me
dirijo especialmente a V. Ex.•, Sr. Senador Franco Montoro, numa homenagem
à. sua ausência de ontem, e em homenag-em à sua presença de hoje. Ontem
dizia eu que quando um Ministro do Tribunal de Contas, e nisso eu discordo
não da interpl'etação constitucional que não discuto, mas da razão de ser, do
fundamento da coisa ... Repito a frase: ontem, dizia .eu que, quando um Ministro
do TribunM de Contas, faz um julgamento sobre as opções do Gov·emo, ele não
·está. como nós, debatendo em nível de Parlamento, mas sent-enciando, e a sentença, nesse caso, é extr·emamente perigosa. Tanto é perigosa que ouvimos do
Ministro da Fazenda, Mário Henrique Simonsen, na análise que fez deste período
do Relatório, correspondente ao endividamento externo - e se trata de um economista da qualidade indiscutível - declarar totalmente Infundadas as conclusões aU contidas. Haverá quem discuta, - e graças a Deus há, - parque seria
infame este Mundo, se todos ficássemos sempre de acordo. Entretanto, o que
se prova no documento do Ministro Mário Simonsen é que, desd·e que há uma
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- 378'estatística séria neste País, o coeficient·e de solvência da divida externa bfaslleira
nunca foi tão bom como no fim do ano d·e 1973. Ora, um pais sabe qae, na
medida em que recebe o ingresso de capitais estrangeiros. ele· os recebe, de modo
geral, multo mais sob a forma de empréstimo do que financiamento. E, para
atender ao pagamento dessa dívida ex.terna, é preciso exportar, e, graças a isso;
passamos de um bilhão de dólares em reservas para seis bilhões, alimentando
a nossa dívida externa corrigida, conforme o mapa que o Ministro Mário He·nrique Simonsen expôs à Nação brasileira: dívida externa, menos reservas, dando
divida liquida comparada com a exportação, capacidade, portanto, de reaver
ilnediatament~ aquele capital e de amortizá-lo, sem prejuízo para o Brasil. Ora,
a partir daí, de um determinado momento, é que v . Ex.n lê ~ ~elatórlo do Ilustre
Ministro Baptista Ramos ·e V. Ex.n vai encontrar la uma cnt!Ca defln~da, como
se fosse definitiva também em relação ao endividamento brasileiro. Da1 o p_erigo
que aponto, no momento em que um juiz afirma fatos Inteiramente dlscut1veis.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex,n permite um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois não, com prazer.
O Sr. Virgílio Távora - Mas não é só sobre a dívida externa. Ontem •. mostramos aqui que o juiz em questão cond-ena o modelo brasileiro em _s1; vai
além, acha que desenvolvimento acelerado traz, necessariamente, i~laçao ac·elerada e diz que as autoridades deviam saber disso. Condena o endiVidamento
externo, quando já mostramos, por a mais b, qual seria nossa situação atu~l
mente, se outra fora a orientação governamental. E tornamos a fazer aqu1 !L
pergunta, e nos dirigimos à Oposição, não só à oposição parlamentar,_ mas a
oposição ao modelo brasileiro, quanto à extroversão de nossa economia, tao combatida: onde estaríamos no dia de hoje, se tivéssemos permanecido numa economia introvertida e com as nossas exportações, não ao nível de 1964, mas aos
níveis de 1967 ou 1969? Não teríamos com que pagar nem a metade do que hoje
pl'eclsamos importar em petróleo! Mas, não fica aí a crítica - e é contra isto
que nos levantamos - do Relatório do eminente Ml·nistro Baptista Ramos,
quando, depois de refutar toda essa politica, no fim acha que devemos nos
endividar. (Página 134.) Isso é o que diss·emos. O que está aí e que ontem
procurava refugar, não negando aumento de custo de vida, e que hoje V. Exa
com o brilho de sua inteligência, faz compl'ementação absolutamente necessária,
é que esse documento aqui, que é apaixonado e que, apesar de nas suas primeiras
linhas dizer que "rende homenagem ao surto de desenvo•lvimento'', condena-o
do começo até o fim. Não há uma palavra sequer que seja de apoio ao modelo
do desenvolvimento brasileiro. E isto, como diz v. Ex.a, é uma sentença que nós
não aceitamos, absolutamente, porque o.s fatos estão justamente, a dizer o contrário.
'
·
O SR. JARBAS PASSARINHO - É ai que me parece o perigo. Veja V. Ex.n,
do que a~aba de dizer, um ponto só. Eu seleclonei muito pouco, porque evidentemente nao sou entendido neste assunto. Qualquer um de nós é capaz de compreender um quadro como o que o Ministro Henrique Simonsen mostrou, da
projeção histórica da dívida brasileira no exterior - e compreender por exemplo, a partir do momento d·e divisas acumuladas as nossas reservas 'acumuladas
no estrang~iro. Se ~ crítica tivesse sido feita ~qui neste Plenário, e provavelm.ente o fo1, a partir do momento em que ultrapassamos os qua.tro bilhões de
dolares d·e reservas acumuladas no exterior, seria talvez uma critica pertinente;
porque naquele momento reserva superior a esta estava faz.endo fo·co de inflação
interna pela contrapartida de cruzeiros necessários. Era fora de dúvida uma
posição vespeitável qu.e devia ser ana!lsada no conjunto. 'Mas era uma posição
respeitável. Ora, somos hoje o quinto pais do mundo em reservas, A reserva
brasileira chegou a ser a quinta do mundo- reafirma o Ministério da Fazenda.
Hoje, não, ontem. Hoje, E, graças, entretanto, a este erro é que nós podemos
-como disse o Senador Virgílio Távora - ter feito face a uma inesperada reação
dos países produtores de matérias-primas, no geral e, em particular, no petróleo.
Daí, na boca de um juiz, como sentença, é definitiva, mas, dita pelo Senador
Franco Montara, dita pelo Senador Amaral Peixoto, por qua•lquer Senador da
Oposição dá oportunidade, a que nós, Senadores do Governo, troquemos Idéias,
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eu fiz. Achei que S. Ex.", atento ao exame das contas, não tanto· aritmeticamente, com a ampl!tude que o Tribunal tem dentro da Constituição, deveria
fugir das críticas das opções do modelo, como bem sal!enta o meu Ilustre ViceLíder Virgílio· Távora.
Sr. Presidente, creio que uma vez ultrapassada a fase obstinada da carn·e,
discutido o açúcar, discutida a política nac!ona:l do Gov.erno, nós podemos encerrar esta intervenção no Senado, dizendo, Sr. Presid,ente, e srs. Senadores, que
quanto a nós - e creio que também quanto à Oposição - não nos move nenhum
objetlvo senão chegarmos, pela busca da v·erdade, a uma interpretação comum.
Não acredito que se esteja aqui apenas a posar de defensor da bolsa do trabalhador, da bolsa da dona da casa, em atitudes que são simpáticas, porque não
dou esta conotação à Intervenção do Senador Franco Montara; antes, pelo contrário dou a ele a intenção - e aqui S. Ex." há de me permitir que lhe dê a
intenÇão- de traz.er para a Nação inteira o debate, suscitar o d·ebate. Porque,
ai sim, se não d·ebatêssemos assuntos desta monta, e neste local, desgraçado
seria este País!
Era o que tinha a dizer Sr. Pl"esidente. (Muito bem! Palmas.)
o SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - ConCledo a palavra ao nobre Sr.
Senador Amaral Peixoto.
o SR. AMARAL PEIXOTO - Sr. Presidente, Sr~. Senadores, nós, Congressistas, sobretudo nós da Oposição, temos que estar atentos a todas as reclamações que recebemos do povo.
Há poucos dias, ocupávamos esta tribuna para leE carta de uma Senhora qe
São Paulo cujo marido havia sido preso e do qual nao ~e tinha nenhuma notlcia, não se sabia onde estava r·ecolhido e qual autoridade determinara a sua
prisão.
Hoje novamente, duas Senhoras, duas mães, me escrevem pedindo que,
desta Tribuna, eu peça esclarecimentos ao Governo sobre a situação dos jovens
Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira e Eduardo Collier Filho, pre.sos na
cidade do Rio de Janeiro, a 23 de fevereiro último, sem que, até agora, se saiba
o seu paradeiro, o quartel, a pri~ão onde estão recolhidos, e qual o crime a eles
imputado.
Elas perguntam-me:
"É justo, é humano, é cristão que um órgão de segurança encarcere,
depois de seqüestar, dois jovens, sem que as famílias· de ambos tenham
qualquer informação sobre a local!zação e as acusações que lhes são
imputadas? Onde ·estamos? Em que país vivemos?"

"'
'

Quero acreditar, ainda, que a autoridade que determinou a prisão des.::e.s
jovens tinha motivos para fazê-lo, mas deve dizer .. tem obrigação de dizer onde
eles estão, quem é responsável pela sua segurança, para qu~ amanhã não apareçam seus corpos em outra cidade e digam que tenham sido mortos no momento
em que tentavam fugir da prisão.
O Sr. Virgílio Távora (Com assentimento 1lo orador) - Nobre Senador, a
exemplo de vezes anterlore.s, o caso exposto por V. Ex.a, pela gravidade com que
se reveste, será encaminhado ao Ministro da Justiça, homem cujo passado. estamos certos, não se coaduna com atos de violência como esse, e os esclarecimentos
esperamos dar-lhe, em nome da Maioria, em curto prazo.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Agradeço a Intervenção de V. Ex.n Confio ainda
na.s prov!dência.s do Governo da República.
Passo à Taquigrafia a carta que recebi, assim como uma outra, do Dr. SObral Pinto, que em nome delus ~e dirigiu ao Ministro da Justiça pedindo informações sobre o paradeiro dos dois jovens patrícios nossos.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

..•
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EM SEU DISCURSO:
.
Rio de Janeiro, 13 de maio ·de 1974
Senado Federal
DD. Senador Amaral Peixoto
Vimos na condicão de mães de Fernando Augu.>to de Santa Cruz Oliveira e
Eduardo Collier Filho, apelar a V. Ex.a no sentido d·e que ·O Movimento Democrático Brasileiro CMDB) interceda junto às autoridades de. nosso País, com o
objetívo de que sejam tomadas urgentes providências em relação ao desaparecimento dos nossos e.st~mados filho.J, d·e.,de o dia 23 de fevereiro do corrente ano
quando, no Rio de Janeiro, foram presos à Rua Prado Júnior, por elementos
pertencentes aos órgãos de Segurança Nacional.
É justo, é humano, é cristão que um órgão de S·egurança encarcere, depois
de s·eqüestrar dois jo·vens, sem que as famílias de ambo.s tenham qualquer informação sobre a localização e as acusações que lhes sã·o imputadas?
Onde estamos? Em que país vivemos?
Até hoje, não sabemos quais as acusações que porventura pensam contra os
nossos filhos, de que crime os acusam.
Há crime maior do que o de se negar o sagrado e universal direito de defesa?
Rogamos a V. Ex. a com o calor da veemência de mães pernambucanas, · sofrendo a angústia e aflição da ausência de no.:so.s filhos e da incerteza de seu
destino, que o dossiê anexo, ora remetido, seja motivo de especial atenção de
V. Ex.a e que seja tomada uma posição em nome desta Bancada, el!l defesa dos
Direitos Fundamentais da Pessoa Humana, afirmados na Declaraçao Universal
dos Dir·eitos Humano.3, promulgada cm Paris e na Declaração dos Direitos e Deveres do Homem, promulgada em Bogotá.
A imagem que temos d·e v. Ex.a moldada peloJ pr·onunciamentos públicos
em defesa de uma ordem autenticamente democrática, solidarista e essencialmente cristã, levam-nos a solicitar a v. Ex.a que transmita a·o Ministro da Justiça, Dr. Armando Falcão, e às mais altas autoridades de nosso País o que vem
ocorrendo c·om os nossos filhos, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira e
Eduardo Collier Filho.
Comunicamos-lhe que pode fazer desta o us·o que lhe parecer mais conveniente, enviando-lhe o nosso fraternal abraço.
Atenciosamente. -

Elzeta Santa Cruz Oliveira -

Risoleta Meira Colier.

Exm. 0 Sr. Ministro da Justiça
Dr. Armando Falcão
Consinta em receber o.s meu.s cumprimentos respeitos·os, com votos de muita
saúde pessoal e de todos os que são caros a V. Ex.a
Como brasileiro, como jurista e como membro d·o C.:m.,·elho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil, tenho a honra de entregar a V. Ex.a as duas petições
de habeas corpus, apresentadas pelo Advogado Marcelo de Santa Cruz Ollveir::t
ao Exm. 0 Presidente do Superior Tribunal Militar.
As cópias das petições que ponho debaixo das vistas de V. Ex.a foram-me
entregues, a meu pedido, por duas Senhoras que compareceram, ontem, à sessão do Cons·elho Federal da Ordem dos Advogados, que reiniciava os traba!ho.s
inerentes às suas atlvidades legais. Tais Senhoras tinham C·Omparecido à sede
do aludido Conselho, a fim d·e pedir uma providência deste órgão, no sentido de
que seja cump1ida a própria legislação baixada pelo regime militar, que vigora
no Pais.
Pela leitura das petições. cujo texto. por cópia, ora apresento a V. Ex.a, não
poderá deixar de reconhecer que justa e procedente é a aflição das famílias de
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desaparecidos.
V. Ex.~ é Ministro da Justiça. At-ente bem, Excelência, para esta posicão:
Ministro da Justiça. O mais elementar preceito da Justiça serena, imparciÍtl e
corajosa é a obediência integral às determinações da lei. Aquilo que a lei ordena
tem de ser cumprido e seguido. Esta é, Excelência, a sua mais severa e insofismável obrigação, isto é, fazer cumprir a lei, tanto pelos civis quanto pelos militares.
Ora, Sr. Ministro, a Lei de Segurança Nacional, atualmente em vigor, determina em vários de seus artigos que sejam observadas as disposições do Código
da Justiça M!Iitar, como passarei a indicar a V. Ex." no.; trechos que se seguem:
1.0 - Art. 58. Aplica-se, quanto ao processo e julgamento do Código da Justiça Militar, no que não colidir com as disposições da Oonstituição e deste Decreto-lei.
2. 0 - Art. 59, § 2. 0 Se entender necessário, o Encarregado solicitará dentro
do mesmo prazo ou de sua prorrogação a prisão preventiva do Indiciado, observada.s as disposições do art. 149 do Código da Justiça Militar.
3. 0 - Art. 60. Em qualquer fase do processo aplicam-se as disposições relatlva.s .à prisão preventiva previstas no Código da Justiça Militar.
A Lei de Segurança Nacional está, portanto, subordinada, de maneira dlreta
e Insofismável, aos preceitos do Código da Jultiça Militar, que foi promulgado
pelo Decreto-lei n. 0 1.002 - de 21 de outubr.o de 1969, pelos Ministros da Marinha-de-Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar. Trata-se; portanto, de
uma lei promulgada pelos mais genuínos representantes daquilo que se convencionou chamar a Revolução bras!Ieira.
Pois bem, Sr. Ministro: o Art. 222 do Código de Processo Penal Militar, de
.21. de outubro de 1969, que sub.:tituiu o antigo Código da Justiça Militar, preceitua no seu art. 222: A prisão ou detençã·o de qualquer pessoa será imediatamente levada ao conhecimento da autoridade competente, com a declaraçãO do
local onde a mesma se acha sob· custódia e .se está, ou não, incomunicável.
De tal modo se instaurou no País o regime da irresponsabllidad.l, sobretudo
no que s·e refere aos direito3 fundamentais do homem, que são desrespeitados e
feridos por autoridades civis e militares. As prisões se sucedem nas condições
descritas nas petições que, p·or cópia, tenho a honra de comunicar a V. Ex.",
.sem que os autores da.s ilegalidades sejam afastados de seus cargos e apresentados à justiça. competente, para processá-los e julgá-los.
Cabe, ainda, esclarecer a V. Ex." que a própria Lei de Segurança Nacional,
baixada pelo Decreto-lei n. 0 898, de 20 de setembro de 1969, pelos mesmos representantes da chamada Revolução brasileira, prescreve no· art. 59 o que se
segue: durante a; investigações -policiais o indiciado poderá ser preso pelo encarregado do inquérito até trinta dias, comunicando-se a prisão à autoridade
judiciária competente. Este prazo poderá ser pror;rogado uma vez, mediante solicitação fundamentada do Encarregado do Inquérito à autoridade que o nomeou.
§ 1.0 O Encaregado do Inquérito poderá manter Incomunicável o indiciado
até dez dias, desde que a medida se torne necessária às averiguações policiais
militares.
Os textos supratranscritos são categóricos: comunicação da prisão à autoridade judiciária competente e conservação da Incomunicabilidade apenas por
dez dias.
Assim, Sr. Ministro quer se encare o caso dos dois detentos citados nesta
carta, quer à luz do Código de Processo Penal Militar, quer à luz da própria Lei
de Segurança Nacional, é impoS3ivel negar o arbítrio, a Ilegalidade e o abuso
de poder das autoridades, tanto policiais quanto militares. Cabe, então, a V. Ex."
como Ministro da Justiça, fazer cessar todos esses atentados, que desprestigiam o
poder público quer na sua área civil quer no. sua área militar.
Note, Excelência, que os textos legais por mim Invocados são da autoria do
Governo Militar, que dirige o País em nome ela assim denominada Revolução
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Foram decretados por aqueles que se apresentam ao nos:o povo como os salvadores de sua civilização.
Reflita, Sr. Ministro, nesta realidade dolorosa: o comunismo é apontado,
acertadamente, como uma ideologia que suprimiu as garantias dos direitos fundamentais da pessoa humana. Nos paises em que ele os dirige, qualquer pessoa
pode ser presa pelas autoridades governamentais, sem que ela disponha, na legislação desses países, de nenhum meio para restituí-Ia à liberdade. Entre nós,
Excelência, é precisamente i.:so o que está acontecendo. Sob este ângulo o governo comunista e o Governo brasileiro se equivalem. O que os distinguem é a
conservação, no nosso Pais, da legislação que reconhece a propriedade privada
e mantém um aparelho judiciário que tem autonomia para resolver os conflitos
que surgem entre os cidadãos, na área do direito privado.
Ponha, Sr. Ministro, a autoridade de seu alto cargo ao serviço da manutenção eficiente e intacta da própria legislação da assim chamada Revolução bras!leira.
Pedindo que aceite, com simpatia e de coração largo, o meu forte aperto de
mão, comunico a V. Ex.a que, pelo assunto nela ventilado, a presente carta não
é um documento de natureza privada.
Do concidadão às ordens.
Rio, 3 de abril de 1974. - Sobral Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Não há mais oradores inscritos.
(Pausa.)
Antes de encerrar os trabalhos, esta Presidência convoca os Srs. Senadores
para uma Sessão Extraordinária a realizar-se às 18 horas e 30 minutos, com a
seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno únic·O, do parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n. 0 1SO, de 1974 (n.O 19.1/74, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete ao Senado a escolha do nome do Senhor nmar
Penna Marinho, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, ·Ciência e Cultura <UNESCO).
Está encerrada a Sessão.
rEncerra-se a Sessão às 17 .horas.)

-------- --

67.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 15 de maio de 1974
(Extraordinária)
PRESID~NCIA

DO SENHOR PAULO TORRES

As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Britto - José Lind·oso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrôni·o Portella- Helvídio
Nunes- Virgí!io Távüra- Waldemar Alcântara- Wilson GonçalvesDinarte Mariz -Luís de Barros - Jessé Fr·eire - Domício Gondim Milton Cabral - Ruy Carneiro- João Cleofas- Paulo Guerra- Wilson campos - Arnon de Mello - Lulz Cavalcante - Teotônio Vilela Augu.:to Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santo3 - Carlos Lindenberg - Eurico
Rezend·e - João Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Benjamim 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 - Otávio Cesário - Antônio Carlos Daniel Krieger - Guida Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
(DE INICIATIVA DO SENHOTl PnESIDENTE DA REPÚBLICA)

Subemetendo ao Senado nome indicado para cargo cujo provimento depende
de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N. 0 178, DE 1974
(N, 0 235/74, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do art. 42, item III, combinado com o parágrafo único do art.
118, ambos da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação do Egrégio
Senado Federal o nome do Doutor Joã·o Leitão de Abreu para exercer o cargo
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente do falecimento
do Ministro Rafael de Barros Monteiro Filho.
Os méritos do Senhor Leitão de Abreu, que me induziram a escolhê-lo para
.o de~empenho dessa elevada função, constam do anexo Curriculum Vitne.
. ·.Brasília, 15 d·e maio de 1974. - Ernesto Gcisei.
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01. Nome: João Leitão de Abreu.
02. Nasceu aos 6 de julho de 1913
03. Lugar do nascimento: Cachoeira do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
04. Flllação: Jary Carvalho de Abreu e Ana Leitão de Abreu.
05. Estado civil: casado com Iracema Pes.soa de Abreu.
06. Diplomou-se em ciências jurídicas e sociais pela Faculdade de Direito
de Porto Alegre da Universidade do Rio Grande do Sul, em 1946.
07. Inscreveu-se na Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Rio Grande do Sul - em 13 de agosto de 1947, tomando a sua Inscrição o n,0 1. 316.
08. Exerceu, a partir de 1947, em caráter voluntário, a função de auxiliar
de ensino da Cadeira de Direito Administrativo e Ciência da Administração.
09. Em 1949, foi admitido para exercer, na mesma Faculdade, a função de
auxiliar de ensino, ainda da Cadeira de Direito Administrativo.
10. Foi nomealo, em 31 de março de 1952, para reger, na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a Cadeira de
Direito Administrativo.
11. Em 1955, foi nomeado para a Cadeira d·e Introduçã.o à Ciência do Direito
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, cargo de que é titular.
12. Foi investido, em 1. 0 de março de 1954, na regência da Cadeira de Introdução à Ciência do Direito da Faculdade de Direito de Porto Alegre da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cargo de que é ocupante na condição
de Professor titular.
13. Receb·eu designação, em julho de 1956, para representar o Estado do
Rio Grande do Sul no conclave de fundação da Associação Brasileira de Administração Pública, no Rio de Janeiro.
14. Em setembro de 1960, foi designado membro do .c-onselho Dlretor do
Instituto de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
15. Foi designado, em 3 de novembro de 1962, para dirigir o "In.!tltuto. de
Interpretação Emílio Bettl", da Faculdade de Direito de Porto Alegre, da Universldad·e do Rio Grande do Sul.
16. Em maio de 1947, foi nomeado, em caráter efetlvo, Conselheiro do Conselho do Serviço Público, órgão íncumbldo, por disposição da Constituição Estadual de 1947, de examinar a legalldade dos atas referentes ao serviço civil.
No desempenho do seu cargo, nesse órgão, de natureza colegiada e autônoma,
produziu, especialmente sobre matéria administrativa e constitucional, Inúmero,; pareceres.
17. Foi membro da Comissão Instituída, em obediência a preceito da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, de 1947, para elaborar prl>jeto tendente
a Implantar, no Estado, tambêm em cumprimento a norma da mesma Carta
Política, plano de classificação de cargos da administração estadual, tendo sido
o autor da Exposição de Motivos do aludido projeto, que, convertido em lei, constituiu, no gênero, reforma pioneira, no País.
18. Exerceu, entre 1964 e 1965, o cargo de Chefe do Gabinete Civil do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, então ex·ercldo pelo Engenheiro Ilda
Meneghetti.
19. Desempenhou, em 1966, as funçõe.s de Chefe do Gabinete do Ministério
da Justiça, durante o período em que foi Ministro dessa Pasta o então Senador
e hoje Ministro Mem de Sá.
20. Foi membro da Comissão, nomeada pelo Chefe do Poder Executivo, parn
reformar, nos termos do artigo 188 da Constituição Federal de 1967, a Constitui-
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- 385ção do Estado do Rio Grande do Sul, n fim de adaptá-la às normas da Carta
Política da União.
21. Foi Advogado do Chefe do Poder Executivo do Estado do Rio Grande
do Sul, o então Governad·or Walter Peracchi Barcelos, na argüição de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal, das disposições introduzidas, pela Assembléia Legislativa, na Constituição do Estado, em discordância
com o projeto elaborado pela aludida Comissão, argüição julgada procedente, na
sua maior parte, pela corte Suprema.
22. Foi eleito, em 1968, membro do Conselho da Ordem dos Advogados do
Bras!! - Secção do Rio Grande do Sul.
23. Desempenhou o cargo de Ministro de Estado Extraordinário para os
Assuntos do Gabinete Civil da Presidência da República, durante o mandato do
Presidente Emilio Garrastazu Médici.
24. É membro do Conselho Estadual de Cultura do Estado do Rio Grande
do Sul.
25. É membro do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul.
26. Entre as obras e trabalhos publicados se enc·ontram, exemplificativamente:
a) "A Validade da Ordem Jurídica"
b) "Da Prescrição Administrativa"
c) "O Ofício do Jurisconsulto"
d) "Da Discrição Administrativa" (trabalho pelo qual cJnquistou, na Faculdade de Direito de Porto Alegre, Universidade do Rio Grande do Sul, o prêmio
"Alcides Cruz") .
e) "A Função SOcial do Imposto".
27. Possui quase todas as condecorações oficiais da União, nelas se incluindo
a Ordem Nacional do Mérito, no grau de Grã-Cruz. É detentor, ainda, de condecorações de Países Estrangeiros, bem como de algumas Unidades da Federação.
(A Comissão de consUtuição e Justiça.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Passa-se à

O Expediente lido vai à publicação.
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OFíCIO
DO SR. MINISTRO EXTRAORDINARIO PARA OS ASSUNTOS
DO GABI!NETE CIVIL
- N. 0 336-SAP/74, de 15 do corrente, encaminhando cópia das informações prestadas pelo Ministério da Fazenda e pelo Governo do Distrito Federal, sobre o
Projeto de Lei do Senado n. 0 43, de 1972, de autoria do Sr. Senad·or Benedito
Ferreira, que passa para o dominio do Estado de Goiás terras pertencente.!! à.
União, e dá outras providências.
(A Comissão de constituiçcio e .lltstiça.)

Discus..lão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Ex·
teriores sobre a Mensagem n. 0 150, de 1974 (n.o 191/74, na origem), pela
qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha
do nome do senhor Ilmar Penna Marinho, Ministro de Primeira Classe,
da carreira de Diplomata, para exercer n função de Embaixador do
Bras!l junto à Organização das Nações Unidas para n Educação, Ciência
e Cultura <UNESCO).
Está encerrada a Sessão.
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Sol!cito aos Srs. Funcionários as providências necessárias, a fim de ser respeitado o dispositivo regimental.
(A Sessão torna-se Secreta às 18 horas e 35 minutos e volta a ser
pública às 18 horas e 45 minutos.)

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

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n.O 66, de 1974, de autoria do
Senhor Senador Nelson Carneiro, sollcltando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, dos discursos pronunciados pelo Ministro Rodrigues Alckmim, pelo Procurador-Geral da República, Professor José Carlos Moreira Alves, e pelo Dr. José
Arnaldo Gonçalves de Oliveira, representando o Conselho Seccional da Ordem
dos Advogados e do Instituto de Advogados de Brasília na sesão plenária do
Supremo Tribunal Federal, realizada no dia 8 de maio de 1974, em homenagem
à memória do Ministro Raphael Barros Monteiro.
2

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 17, de 1974 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, como conclusão de seu Parecer
n.o 131, de 1974), que suspende o art. 67 da Lei do Estado de Goiás n.0 7. 250, de
21 de novembro de 1968, declarado inconstitucional por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, aos 27 de setembro de 1973.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 55 minutos.)

----·---,

'

68.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 16 de maio de 1974
PRESIDtNCIA DO SR. PAULO TORRES

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- Geraldo Mesquita- Flávio Britto- José Lindoso
Jarbas Passarinho - R;enato Franco - Clodomir M!let - Fausto
Castelo-Branco - Petrôn!o Portella - Virgílio Távora - Waldema.r
A:lcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte 'Mariz - Luís de Barros Domício· Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - João Cleofas Pa.ulo Guerra - Arnon de Mello - Augusto Franco - Leandro Maciel
- Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Ruy Santos - Carlos
Lindenberg - Eurico Re21ende - João Calmon - Amaral Peixoto Paulo Torres- Benjamim Farah- Danton Jobim- Nelson CarneiroGustavo Capanema - José Augusto - Franco Montoro - otávio Cesário- Lenoir Vargas- Daniel Krieger- Guido Mondin- Tarso Dutra.
o SR. PRESIDENTE. (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento ile 41 Srs. Senadol'es. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
o Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do Expedi·ente.
É lldo o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
(DE: INICIATIVA DO SENHOR

PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados:
- N.o 179/74 (n." 236/74, na origem), de 15 d>e maio de 1974, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n. 0 21/74 (n." 1. 807 -B/74, na Casa de origem), que altera
a constituição 1e a competência do Conselho Monetário Nacional, e dá outras
providências. (Projeto que se transformou na L.ei n.o 6.045, de 15 de maio
de 1974);
- N,0 180/74 (n.0 237/74, na origem>, de 1·5 de maio de 1974, ref.erente ao Projeto
de Lei da Câmara n." 22/74 (n.o 1. 753-B/74, na Casa de orig~e-m), que dispõe
sobre a retribuição do Grupo-Direção e Assistência Intermediá~a do Quadro
Permanente da Secretaria-Geral do Tribunal de Conta:s da Uniao e dá outras
providências. (Projeto que se transformou na Lei n. 0 6.046, de 15 de maio
de 1974.)

OFíCIO
DO SR. GOVERNADOR DO DISTRITO F1EDERAL
- N.o 653/74-GAG, de 14 do corrente, encaminhando ao Senado o Inventário
Patrimonial do· Distrito Fed1e·ra:l referente ao ex·ercício de 1973, elaborado pela
Coordenação do Sistema de Administração Patrimonial, da Secretaria de
Finanças.
(.A Comissão do Distrito Federal.)

-388DO SR. MlNISTRO EXTRAORDINARIO
PARA OS ASSUNTOS DO GAB:DNETE CIVIL

- No 335-SAP/74 de 1,5 do corrente, comunicando o recebimento de novos autóg;afos do Proj~to de Lei da C~ma~a n. 0 21, de 1~74 (n.0 1.807-B/74, na Casa

de origem) que altera a constltuiçao e a competencia do Conselho Monetário
Nacional, dá outras providências.

e

PARECERES
PARECER N.0 151, DE 1974
Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n,0 23, de 1971 (n. 0 1-B de 1971, na origem), que "modifica o
art. 2.•, item m, Ido Decreto-lei n. 0 830, de 8 de setembro 1de 1969, que
altera a Lei n.• 5.414, de 10 de abril de 1968, que altera o Quadro de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Federal de Recursos, e dá outras providências, e o art. 1.0 do Decreto-lei n.• 964, de .13 de outubro de 1969,
que altera o Decreto-lei n.0 830, de 8 de setembro de 1969".
Relator: Sr. Paulo Guerra
o pres,e,nte projeto de lei originou-se de sollcitação do Tribunal Federal de
Recursos, submetendo ao Congresso Nacional um anteprojeto que atendia a ponderações da Confederação Naciottal das Profissões IJbera!s, respaldadas em
pa11ecer·es favoráveis do DASP e do Ministério do Planejamento e Coordenação
Geral.
A proposição, datada clie 4 de dezembro de 1970, pretendia, em suma, a
alteração de dispositivos legais, vinculados à administração do referido Tribunal,
para o fim de substituir a palavra contador pela de contabilista., pois a nova
redação, segundo a Exposição então firmada pelo Senhor Presidente daquela
Calenda Côrte,
". . . viria 11esguardar os interesses daqueles que possuem curso de nivel
universitário, Isto é, portadores de diploma de Contador, por haver sido
exigido, para provimento do r-espectivo cargo, apenas o diploma de Técnico em Contabilidade."
O projeto já :roi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas agora, nesta
etapa da sua revisão, frustrou-se nos seus objetivos.
Com a Lei n. 0 5. 645, de 1970, c,riaram-se os pri,ncípios que orientaram a nova
Classificação de Cargos, nos três Poderes da Repúbllca, adotando-se afinal,
critérios que correspondem às pretensões da proposição.
'
O projeto 1em debate, pois não tem mais razão de ser, dando-o por superado
o próprio Tribunal Federal de Recursos, até onde !oram as nossas pesquisas.
Em face do exposto, opinamos par sua rej-eição e subseqüente arqUivamento.
Sala das Comissões, em 2 de mala de 1974. - Senador Benjamim Farah,
Presidente - Senador Paulo Guerra, Relator - Senador Heitor Dias - Senador
Gustavo Capanema.
PARECER N.0 152, DE 1974
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 23,
de 1971.
Relator: Sr. tourival Baptista
Na forma regimental, vem a Comissão de Finanças o Projeto de Lei que
modifica o art. 2,0, item IB:, do Decreto-lei n. 0 830, de 8 de setembro de 1969.
que altera a Lei n.0 5.414, de 10 de abril de 1968, que altera o Quadro de Pessoal
da Sec!letar!a do Tribunal Federal de Recursos, e dá outras providências, e o
art. 1.0 do Decreto-Lei n.O 964, de 13 de outubro de 1969, que altera o DecretoLei n.o 830, de 8 de setembro de 1969.
Na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprovado 'em Plenário, após tramitar pelas comissões de Constituição e Justiça. de Serviço Público e de Finanças.
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-389A douta Comissão de Serviço Públ!co Civil do Senado, acolhendo parecer do
ilustre Senador Paulo Guerra, concluiu pela rejeição da proposição e subseqüente
arquivamento.
Justificando o· projeto, diz o Presidente do Egrégio Tribunal Federal de
Recursos em sua Exposição de Motivos:
"OCOl'll"e que, conform·e ponderação apresentada pela Confederação
Nacional das Profissões Liberais, através do DASP, a substituição da
expressão "Contador" pela de "Contab!Usta", na redação dos citados
textos, viria resguardar os interesses daqueles que possuem curso de nível
universitário, isto é, portadores de diploma de Contador, por haver sido
exigido, para provimento do respectivo cargo, apenas o diploma de Técnico
em Contab!l!dade. A sugestão da Confederação tev.e pareceres favoráveis
do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e do DASP."
Entretanto, com o adVlento da Lei n.O 5.645, de 10 de dez.embro de 1970
foram estabelecidas as diretrizes para a Classificação de Cargos do Serviço Civll
da União e das Autarquias federais. Assim a proposição sob exame perdeu seu
objetivo, uma vez que o próprio Tribunal F1ederal de Recursos já vem procedendo
à implantação do Novo Plano de Classificação de Cargos.
A nova denominação atribuída aos cargos dos Três Poderes da República,
velo atender aos obj etivos do projeto que ora examinamos.
Ante as razões expostas, somos pe•la rejeição do Projeto de Lei da Câmara
n.o 23, de 1971, em consonância com o parecer da Comissão de Serviço Público
Civil.
Sala das Comissões, em 15 de maio de 19'74. - João Cleofas, Presidente Lourival Baptista, Relator - Virgílio Távora - Senador Wilson Gonçalves Eurico Rezende - Fausto Castelo-Branco - Cattete Pinheiro - Carvalho Pinto
- Jessé Freire - Ruy Carneiro.
PARECER N.0 153, DE 1974
Da Comissão de Serviço Público Civil
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 32, de 1974 (n.0 1. 734-B, de
1974, na origem), que "cria, na Justiça do Trabalho da 1."' Região, a 2."'
Junta de Conciliação e Julgamento ·de Vitória, no Estado do Espírito
Santo".
Relator: Sr. Magalhães Pinto
Originário de Mensagem do Poder Executivo, o projeto em' exame viSa à criação, na Justiça do Trabalho da P Região, da 2.o. Junta e Conciliação de Julgamento de Vitória, no Estado do Espírito Santo.
Acompanha a Mensagem Presidencial Exposição de Motivos do Ministro de
Estado da Justiça, que justifica a proposição, sob- o fundamento de que o Tribunal Superior do Trabalho, segundo preceitua o art. 2.0 da Lei n.0 5.630, de 2
de dezembro de 1970, se manifestou favoravelmente à criação da referida Junta,
pois tal medida encontra amparo nos artigos 1.0 e 2.0 da prefalada Lei.
Esclarece, ainda, a Exposição de Motivos que "do exame do processo se conclui que, em decorrência do sensível progresso do Estado, a Junta instalada na
Capital já não tem possibilidade de atender ao elevado número de reclamações
trabalhistas que, ali, dão entrada. Atende a uma vasta área de municípios que
se encontram em grande ascenção industrial. É, ainda, de se salientar, em
abono da pretensão exposta, que sendo o porto de Vitória um do3 principais
corredores de exportação e importação do Brasil, o número de trabalhadores
que nele labora fornece, à unica Junta existente na região, uma clientela capaz
de, por si só, sobrecarregar consideravelmente seus serviços".
O projeto cria um cargo de Juiz do Trabalho, Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento, e duas funções de Vogais, com os seus respectivos Suplentes, sendo um de repre-sentante de empregadores e o outro de representante
de empregados.
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- 390.Para chefiar a Secretaria da nova Junta, cria-se, também, o cargo em comissão de Chefe de Secretaria, símbolo 5-C, no Quadro. de Pessoal da Justiça
do Traba!llo. Os demais servidore,s necessários ao.s serviços da Secretaria da
Junta serão recrutados dentre os funcionários d·:J Poder Executivo que, na forma
da legislação em vigor, forem considerados excedentes de lotação dos órgãos a
que pertencerem.
o projeto, como se observa, atende a Imperativo legal e evitará acúmulo de
serviços em uma única Junta, o que será de grande valia na distribuição da
Justiça ne.ste campo do Direito. Além do mais, vale destacar, está elaborado em
obediência à sistemática adotada pelo Direito Administrativo, o que, no âmbito
da nossa competência, nos leva a recomendar sua aprovação.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1974. - Benjamim Farah, Presidente Magalhães Pinto, Relator - Heitor Dias - Celso Ramos.
PARECER N. 0 154, DE 1974
Da Comissão de Legislação Social
Relator: Sr. Renato Franco.
Acompanhando Exposição de Motivos do Ministro de Estado da Justiça, o
Senhor presidente da República submete à consideração do Congresso Nacional
o presente projeto de lei que cria mais uma Junta de Conciliação e Julgamento
:rta capital do Estado do Espírito Santo.
A Exposição de Motivos que suscitou a Mensagem Presidencial enfatiza o
notável progresso do Estado, salientando o as:oberbamento de serviço da única
Junta existente em Vitória, impo.ssibi!itada de atender ao número sempre crescente de reclamações trabalhistas.
No âmbilto Ide com:pe·tência de.sit•a Comissão, o prode:to mJeJ:'ece :inbel11a a,c,olhid:a,
pois reafirma a finalidade precipua de o Estado administrar justiça, mercê de
mag!.strados especializados, mais condizente, portanto, com a prestação jurisdicional, ao abrigo do princípio tutelar que norteia a Justiça do Trabalho.
Pelo exposto, salientando a oportunidade do projeto, somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1974. - Franco Montoro, Presidente
Renato Franco, Relator - Guido Mondin - Heitor Dias.
PARECER N. 0 155, DE 1974
Da Comissão de Finanças
Relator: Sr. Eurico Rezende.
Acompanhando mensagem do Ministro de Estado da Justiça, o Senhor Pre·sidente da República submete à apreciação do Congresso Nacional o presente
projeto de lei, objetivando a criação de mais uma Junta de Conciliação e Julgamento em Vitória, capital do Estad·o do Espírito Santo.
Na Exposição de Motivos, foi ressaltado o Interesse do Tribunal Regional do
Trabalho da 1.1' Região na criação de nova Junta de conciliação e Julgamento
como inexorável imperativo da Justiça Trabalhista. o volume e o assobevbamento
de serviço naquela cidade estava a merecer tal providência. que vem ao encontro
da justiça laboral.
.
Em seu art. 8. 0 , o projeto prevê a despesa para execução da lei correndo à
conta dos recursos orçamentários consignados à Justiça do Trabalho.
Pelo exposto, no âmbito de competência desta Comissão, o projeto merece
nossa aprovação.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1974. - João Cleofas, Presidente - Eurico Rezende, Relator - Virgílio Távora - Lourival Baptista - Wilson Gonçalves - Cattete Pinheiro - Fausto Castelo-Branco. - Carvalho Pinto - Jessé
Freire - Ruy Cnrneiro.
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-391PARECER N.o 156, DE 1974
Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 31, de 1974 (n.0 1. 736-B, de 1974, na origem) que "cria, na Justiça do Trabalho da z.a Região, a Junta de Conciliação e Julgamento de
Suzano, no Estado de São Paulo".
Relator: Sr. Benjamim Farah
A proposição sob exame, amparada pelos prazos do art. 51 da Constituição,
originou-se da Mensagem n. 0 467, firmada pelo Senhor Presidente da República
a 3 de dezembro de 1973.
Objetiva a criação, na 2." Região da Justiça do Trabalho, de uma Junta de
Conciliação e Julgamento, com sede em Suzano, no Estado de São Paulo, e com
jurisdição extensiva aos Municípios de Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba.
Nos seus diversos artigos, o projeto de lei oferece as condições de infra-estrutura para o funcionamento do novo órgão da Justiça do Trabalho, regulando
inclusive a possibilidade de redistribuição "de funcionários do Poder Executivo
que, na forma da legislação em vigor, forem considerados excedentes de lotação
dos órgãos a que pertencerem".
Para a criação de uma Junta de Conciliação e Julgamento, como se sabe,
há exigências estabelecidas pela Lei n.0 5 .630, de 2 de dezembro de 1970, ressaltadas na Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, que
fundamentou a referida Mensagem presidencial. A iniciativa da nova Junta de
Conciliação e Julgamento nasceu de reivindicação da Câmara Municipal e do
Prefeito do Município de Suzano, foi endossada pelo Pr·esidente do Tribunal
Regional da 2." Região da Justiça do Trabalho, aprovada pelo Tribunal Superior
do Trabalho e encaminhada a·o Ministério da Justiça.
Ao alcançar o patrocínio do Senhor Presidente da República, transformando-se em projeto de lei, a idéia de uma nova Junta de Conc!l!ação e Julgamento
já passara por todos os crivos comprobatórios de que se enquadrava nos critérios da mencionada Lei n.0 5. 630, para se tornar uma realidade.
Na Câmara dos Deputados, a matéria foi exaustivamente examinada pelos
seus órgãos técnicos e, com pareceres favoráveis, aprovada, sem restrições, pelo
Plenário.
Sob a revlõão desta Casa, só encontramos razões para exaltar a iniciativa,
que reflete a continuidade de uma política que prestigia a ~ustiça especializada.
Assim, na faixa da competência desta Comissão, somos pela aprovação do
Projeto de Lei n.o 31, de 1974.
Sala das Comissões, 2 de maio de 1974. - Gustavo Capanema, Presidente em
exercício - Benjamim Farah, Relator - Heitor Dias - Magalhães Pinto.
PARECER N.o 157, DE 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei da Câmara
n.o 31, de 1974.
Relator: Sr. Guido Mondin
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n. 0 467, de 1973, nos
termos do art. 51 da Constituição, submete, ao exame do Congresso Nacional, o
presente Projeto que "cria, na Justiça do Trabalho da 2." Região, a Junta de
Conciliação e Julgamento de Suzano, no Estado de São Paulo".
O Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, por seu Vice-Presidente, no exercício da Presidência, manifestou-se favoravelmente à pretensão da Câmara Municipal e do Prefeito de Suzano, relativa à proposição ora em estudo, afirmando
que a mesma encontra amparo na Lei n. 0 5. 630, de 2 de dezembro, que disciplina
a matéria.
Convém salientar que idêntica foi a posição adotada pelo Presidente do
Tribunal Regional da 2." Região da Justiça do Trabalho.

L

~

1'-

,

•

- 39.2'Como salienta o Sr. Ministro de Estado da Justiça, na Exposição de Motivos
que acompanha a Mensagem Presidencial:
"Na região compreendida pelos referidos Municípios labutam mais de
16.800 empregados, não Incluídas as domésticas e o número das reclamações ajuizadas no período 1970/1772 dá uma média de 764 processos.
Os Municípios de Suzano, Poá, F·erraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba
são jurisdiclonados pela Junta de Mogi das Cruzes que, no período
1970/1972, recebeu 5.410 reclamações trabalhistas, numa média de 1.803
anuais. A criação, que se propõe, da Junta de Conciliação e Julgamento
de Suzano virá, assim, desafogar aquela Junta, com real proveito, tanto
para os Municípios aos quais se estenderá a sua jurisdição, como para
aqueles que pennanecerem jur!sdicionado.s pela de Mogi das Cruzes."
D.ialllte do expioiS:Iio, f•a1ta à e'Vi.dfuda. a; necess~c1a.de dJe l'le• •dla.r gu&'l.da ao
projeto, de modo a possibilitar que, na JuriSdição a ser abrangida pela Junta
de Conciliação e Julgamento de Suzano, no Estado de São Paul·o, a celeridade nos
julgamentos dos feitos trabalhistas venha tornar efetiva a missão constitucionalmente atribuída à Justiça do Trabalho.
Assim, opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Com!ssõe.s, 8 de maio de 1974. - Franco Montoro, Presid·ente Guido Mondin, Relator - Renato Franco - Heitor Dias.
PARECER N.0 158, de 1974
Da Comissão de Finanças, ao Pro,ieto de Lei da Câmara n. 31, de
1974.
Relator: Sr. Carvalho Pinto
A Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, que
acompanha a Mensagem n. 0 467/73 do Senhor Presidente da Roepúbllca, demonstra
que a pretendida criação de uma Junta de Conc1liação e Julgamento em Suzano,
Estado de São Paulo, com jurisdição nos municípios que especifica, é uma decorrência do cumprimento dos critérios exigidos pela Lei n.O 5.630, de 2 de dezembro
de 1970.
O projeto do Executivo, que ora examinamos, obteve pareceres favoráveis
- na Câmara dos Deputados - das Comissões de Constituição e Justiça, de
Trabalho e Legislação Social e de Finanças, sendo aprovado sem restrições pelo
Plenário daquela Casa do Congresso.
Não se lhe encontrou qualquer falha que ameaçasse a continuidade da sua
normal tramitação.
Nesta ComisSão de Finanças. também, não lhe opomos qualquer embaraço,
pois foram observadas todas as cautelas que devem orientar a elaboração legislativa.
Como se verifica no artigo 8. 0 da Proposição, as despesas suscitadas pela
criação da nova Junta de Conciliação e Julgamento correção à conta dos recursos
orçamentários consignados à Justiça do Trabalho.
Opinamos pela aprovação do presente Projeto de Lei.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1974. - João Cleofas, Presidente- Carvalho Pinto, Relator - Lourival Baptista - Fausto Castelo-Branco - Virgílio
Távora - Cattete Pinheiro - Wilson Gonçalves - Jcssé Freire - Ruy Carneiro.
PARECER N.0 159, 1le 1974
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 36, de 1974 (n.o 1. 795-B de
1974, na origem), que "cria, na Justiça do Trabalho da z.a Regiã~, a
.Junta de Conciliação e Julgamento de São José do Rio Preto, no Estado
de São Paulo".
Relator: Sr. Heitor Dias
O Senhor Presidente da Roepúbllca, com a Mensagem n. 0 97, datada de 13
de março do corrente ano, submeteu ao Congr.esso Nacional, dentro dos prazos

--393estabelecidos pelo art. 51 da Constituição, o projeto ora sob nos"o exame, que
cria a Junta de Conciliação e Julgamento de São José do Rio Preto, estendendo
sua jurisdição aos Municípios pertencentes às Comarcas de São José do Rio
Preto, Catanduva, Mirassol, Monte Aprazível, Nova Granada, José Bonifácio e
Tanabi.
Na Exposição de Motivos que fundamentou a Mensagem presidencial. registrou o Senhor Ministro de Estado da Justiça a razão que levou a Presidência da
República a patrocinar a referida proposição. Lembrou que a iniciativa da criação
da nova Junta de Conciliação e Julgamento surgiu de pedido da Prefeitura
Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, que se documentou
com os instrumentos e provas que levaram o Tribunal Superior do Trabalho a
dar-lhe apoio.
A reivindicação municipal. em suma, enquadrou-se nas exigências da Lei
n.o 5.630, de 2 de dezembro de 1970, que disciplina a matéria, quando dispõe:
"Art. 1.- A criação de Junta de Conciliação e Julgamento está condiclonada à existência, na base territorial prevista para a sua jurisdição,
de mais de 12 mil empregados e o ajuizamento, durante três anos consecutivos, de pelo menos 240 reclamações anuais.
§ 1.0 Nas áreas de jurisdição onde já existam Junta, só serão
criados novos órgãos quando a freqüência de reclamações, no período
previsto neste artigo, exceder, seguidamente, a 1. 500 processos anuais."
E acrescenta a aludida Exposição de Motivos:
"A criação que se propõe, da Junta de Concll1ação e Julgamento de
São José do Rio Preto, não só se justifica, como se faz necessário, pois
virá beneficiar uma vasta área de municípios e o número de empregados
que neles labora forma uma clientela capaz de sobrecarregar os seus
serviços."
A proposição foi inicialmente apreciada na Câmara dos Deputados e, em
primeira instância, examinada exaustivamente pelas Comissões de Constituição
e Justiça, de Trabalho, Legislação Social e de Finanças.
Os referidos órgãos técnicos foram unânimes no apelamento a uma das três
emenda apresentadas pelo Deputado Francisco Amaral, Ilustre representante
oposicionista. Seus argumentos foram decisivos para a comprovação de que a
Comarca de Palestina, abrangendo a região geo-econômlca que a nova Junta
de Conc1llação e Julgamento pretende alcançar. atendia aos requisitos legais
exigidos para igualmente se incluir na jurisdição do novo órgão da Justiça do
Trabalho a ter sede em São José do Rio Preto.
A inovação, com pareceres favoráveis dos órgãos técnicos daquela Casa do
Legislativo, foi finalmente aprovada pelo Plenário da Câmara, assim chegando
ao Senado Federal a redação final do art. 1.0 do projeto:
"Art. 1.0 - Fica criada, na 2.a Região da Justiça do Trabalho, uma
Junta de Conciliação e Julgamento, com s·ede em São José do Rio Preto,
no Estado de São Paulo.
Parágrafo único - A jurisdição da Junta de Conciliação e Julgamento de São José do Rio Preto é extensiva aos Municípios pertencentes
às Comarcas de São José do iRio Preto, Catanduva, Mirassol, Monte
Aprazível, Nova Granada, José Bonifácio. Tanabi e Palestina."
Sob o âmbito de competência desta Comissão, não encontramos nenhum
reparo a fazer ao projeto originário do Executivo. Nos vários artigos que compõem
a proposição, fica muito bem regulamentado o processo de funcionamento da
nova Junta de Conciliação e Julgamento, criando-se um cargo de Juiz do Trabalho,
Presidente de Junta de Concll!ação e Julgamento, a ser provido na forma da
legislação em vigor, criando-se as funções legais de Vogal e respectivos Suplentes.
e a de um cargo em comissão de Chefe de Secretaria, Símbolo 5-C. Regulados
também estão os mandatos dos titulares das funções de Vogal e previsto, sempre

·--,

-394conforme as determinações legais vigentes, o preenchimento das necessidades
de pessoal para o desempenho dos serviços administrativos auxmares do novo
órgão.
Enfim só vemos razões para o enaltecimento das proposições que criam, nos
vários pontos do nosso País, Juntas de Conciliação e Julgamento, as quais, órgãos
da Justiça do Trabalho, tanto têm contribuído para o amenlzamento, em termos
pacíficos, dos conflitos entr·e empregados e empregadores.
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Proje~o de Lei da Câmara
n. 0 36, de 1974.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1974. - Benjamir Farah, Presidente Heitor Dias, Relator - Magalhães Pinto - Celso Ramos.
PARECER N.0 160, de 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei da Câmara
n. 0 36, de 1974.
Relator: Sr. Franco Montoro
Acompanhando Exposição de Motivos do Ministro de Estado da Justiça, o
Senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso Nacional
o presente projeto de lei, que cria Junta de Conc111ação e Julgamento na cidade
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, jurisdição da 2.o. Região da
Justiça do Trabalho.
Na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprovado com emendas. Não havendo
óbice constitucional e jurídico, o projeto, no âmbito específico desta Comissão,
merece Inteira acolhida em seu mérito, pois se coaduna perfeitamente com os
anseios e reclamos da população da região geo-econõmica a que se refere.
Tratando-se de justiça especializada a criação de novas Juntas de Conciliação
e Julgamento proporciona prestação jurisdicional mais adequada ao direito
tutelar que norteia a Justiça do Trabalho.
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1974. - Heitor Dias, Presidente em exercício - Franco Montoro, Relator - Renato Franco - Guido Mondin.
PARECER N.0 161, de 1974
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 36,
de 1974.
Relator: Sr. Carvalho Pinto
Acompanhando Exposição de Motivos do Ministro de Estado da Justiça, o
Senhor Presidente da República submete à apreciação do Congresso Nacional,
projeto de lei objetivando a criação de uma Junta de Conciliação e·Julgamento
na cidade paulista de São José do Rio Preto.
Os pressupostos legais que amparam o projeto estão em harmonia com a
Lei n. 0 5. 630, de 2 de dezembro de 1970, que disciplina a matéria.
Com ef·eito, São José do Rio Preto está a merecer uma Junta de Concillação
e Julgamento, pois os requisitos de que tratam o art. 1.0 e parágrafo da mencionada lei estão plenamente satisfeitos.
Dispõe o art. 8. 0 que a despesa, para execução da lei, correrá à conta dos
recursos orçamentários consignados à Justiça do Trabalho.
No âmbito de competência desta Comissão, estatuído no inciso VII do artigo
108 do Regimento Interno do Senado Federal, o projeto encontra amparo,
razão pela qual opinamos por sua aprovação.
Sala das Comissões. 15 de maio de 1974. - João Cleofas, Presidente - Carvalho Pinto, Relator - Lourival Baptista - Fausto Castelo-Branco - Virgílio
Távora- Cattetc Pinheiro -Wilson Gonçalves- Jessé Freire - Ruy Carneiro.
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-395PAREOER N.0 162, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.o 23, de 1974, que "vincula a Superintendência da Marinha
Mercante - SUNAMAM, ao Ministério da Marinha".
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
De autoria do ilustre Senador Vasconcelos Tovres, objetiva o projeto em
exame deslocar a vinculação da Superintendência Nacional da Marinha Mercante
- SlmlA:MAM, do Ministério dos Transportes para o da Marinha.
2. Em sua justificação, esclarece o Autor que "a Intenção do presente
projeto é a de aperfeiçoar a opreração do sistema nacional de transportes, na
medida em que o processo do desenvolvimento vem mostrando as vulnerabilidades
ou as Inconveniências desse seto·r dre ativldades".
· Assinala que "não é preciso destacar a importância da naVIegação no desenvolvimento brasllelro".
Após várias outras considerações acerca do probl-ema dos transportes marítimos, fretes, bem assim sobre as várias fases por que passou a atual SUNAMAM,
conclui, resaltando que ", .. não são suficienóes as providências governamentais
no setor de transporte marítimo e na construção naval, por melo de subvenclonamentos e financiamentos dessa reserva nava~l constituída pela frota mercaLllte. É também insufic~ente a política 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".
3. Segundo o art. 81, item V, da constituição Fed·eral, "compete privativamente ao Presidente da República: ... V- dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da Administração Federal''.
A propósito do alcance dos dispositivos contidos nos vários itens do art. 81,
pre1eciona Pontes de Miranda: "A despeito da expressão "privativamente", interpreta-se o art. 81 com o todo da Constituição, pois alguns dos incisos sofrem
exceções por força de regras jurídicas exp11essas".
"A expressão "privativamente" não está aí como separação entve Poderes da
'União e Poderes dos Estados-membros, e sim como separação entre o Feder
Executivo e os outros Poderes Federais" (Pontes de Miranda, "Comentários à
Constituição de 1967, com a Emenda n. 0 1, de 1969", S. Paulo, "Revista dos
Tribunais, 2.a ed., 1970, págs. 310-311).
O Pro!. José Alves, em seu "Direito Constitucional Brasileiro", comenta: "o
art. 81 da Constituição enumera as atribuições privativas do Presidente da República. Ao usar a locução "compete privativamente" o Código Supremo significa
que a competência é do Executivo Federal, com rexclusiio dos estaduais e dos
demais Poderes (Legislativo e Judlclárlol" (José Alve.s, "Direito Constitucional
Brasileiro", São Paulo, José Bushatsky Editor, 1972, págs. 211-212).
Também o Prof. Paullno Jacques analisa o assunto, como segue: "As alterações de forma são irrelevantes, merecendo· registro as de fundo'' (fala o Pro!.
a propósito do art. 81 da Emenda Constitucional n.0 1, de 1969). E continua:
"'Assim, a expllcltude do poder de "exercer, com o auxílio dos Ministros de
Estado, a dlreção suprema da Administração Federal" (item Il, sempre Implícita
na Chefia do Governo. A "e•truturação, atribuições e funcionamento dos órgãos
da Adm}n!stração Federal (Item Vl, até então, da competência do Congresso
Nacional, com a sanção do Presidente da República (Constituição de 1967, art. 46,
Item IV; Constituição de 1946, art. 65, Item IV; Consti·tu!ção de 1934, art. 36, n. 0 6)
(Paullno Jacques, "A Constituição Explicada", Rio, Forense, 2." Ed., 1970, pág. 94).
Pelo texto constitucional, vê-se claramente, bem como pelos subsídios doutrlnârlos citados, que compete, com prlvatividade, ao Presidente da Repúbllca
dlispor sobre "esltl1U!'":uração, atribuições, 'e funcionamento da Admdndsrtrvação Feclierral".
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-3964. Segundo o Decreto-Lei n. 0 200, de 25 de fevereiro de 1967, que "dispõe
.sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrlzes para a
Reforma Administrativa, e dá outras providências", as Autarquias fazem parte
da Administração Federal Indl~eta (Art. 4. 0 , item II, alínea a).
Pelo art. 19 do Decreto-Lei n. 0 200, "todo e qurulquer órgão da Administração
Federal, di11eta ou !ndlreta, está suj.elto à supervisão do Ministro de Estado .. .''
o parágrafo único do art. 20 explicita em que consiste a supervisão ministerial: "a supervisão ministerial exercer-se-á através da orientação, coordenação e
controle das atlvidade.s dos órgãos subordinados ou vinculados ao Ministério
nos termos desta Lei".
No Decreto-Lei n.0 900, de 29 de setembro de 1969, vem e·stabelecido: "Respeitada a competência constitucional estabelecida no art. 46, incisos II e IV,
da Constituição (texto anterior à Emenda constituclo·nrul n.o 1, de 1969, observação nossa), o Poder Executivo regulará a estruturação, as atribuições e
o funcionamento dos órgãos da Administração Federal" iart. 3.0 ).
No art. 26, caput, e sobretudo em seu parágrafo único, do Decreto-Lei n.0 200,
relacionam-se as principais medidas que consubstanciam a supervisão ministerial
sobre os órgãos da Administração lndireta, "além de outras estabelecidas em
regulamento".
É de se observar que tanto o Decreto-Lei n. 0 200, de 25-2-67, quanto o DecretoLei n.0 900, de 29-9-69, que contém as principais modificaçõ·es na matéria, são
anteriores à Emenda Constitucional n. 0 1, de 17-10-69, na qual o dl:spositivo do
art. 81, Item V, representou uma das inovações.
Dispunha-se, ainda, no Decreto-Lei n. 0 200, que "os decretos e regulamentos
expedidos para execução da presente lei disporão sobre a subordinação e vinculação de órgãos e .entidades aos diversos Ministérios, em harmonia com a áTea
de competência destes, disciplinando a transferência de 11epartições e órgãos"
rart. 154).
E no art. 211 do mesmo diploma legal: "O Poder Executivo introduzirá,
nas normas que disciplinam a estruturação e funcionamento das entidades de
Administração Indireta, as alterações que se fizerem necessárias à efetlvação
do disposto na pres·en te lei, consirue.rando-se revogadas todas as disposições legais
colidentes com as diretrizes nele expressamente consignadas".
Já após a Emenda Constitucional n.o 1, de 1969, foi baixado o Decreto
n. 0 68.885, de 6-7-71, que "dispõe sobre medidas relacionadas com a Reforma
Administrativa, e dá outras providências". Nele, estatui o art. 5.0: "Os projetas
de decreto que alterem as atuafs estruturas básicas da Administração Federal
Direta e das Autarquias serão encaminhados à P'l1esidêncla da República pelo
Ministério interessado, por intermédio do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral".
5. Antes de aplicarmos as conclusões do acima exposto ao projeto que ora
examl·namos, é Interessante tra21ermos à colação algum subsídio doutrinário
relacionado com o p11oblema do controle ou da tutela administz,atlva.
A propósito da questão, ouçamos, primeiro, Celso António Bandeira de Mello:
"Por meio do controle, o Executivo ajusta o comportamento das Autarquias às
exigências legais, harmonizando a atuação delas com os obj.etlvos públicos em
vista dos quais foram criadas" (Celso Antônio Bandeira. de Me•llo, "Prestação
de Serviços Públicos e Administração Indireta'', "Revista dos Tribunais", S. Paulo,
1973, pág. 68).
E ThemístocJes Brandão Cavalcantl, um de nossos maiores administrativistas,
acentua: "Dev·e-se, porém, obs·ervar que, embora autónomos, os serviços descentralizados não se cons·ervam inteiramente estranhos à ação administrativa, mantendo com a Administração numerosos pontos de cantata, através dos Departamentos Ministeriais a que se acham subordinados'• (Themistocles Brandão oavalcanti, "Tratado de Direito Administrativo", Freitas Bastos, Rio-S. Paulo, 1956,
3.o. ed., vol. II, pág. 177).
6. A esta a:ltura. resulta evidente que a deslocação da SUNAMAM, por
projeto de lei de autoria de pm·lament:u, colide com o disposto no art. 81,
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- 397 item V, da Constituição, pois, se compet.e ao Presidente da República "dispor
sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da Administração
Federal"; e se .a SUNAMAM, como Autarquia Federal atualmente sujeita à supervisão do Ministério dos Transportes, é órgão da Administração Fladeral Indlreta;
e se a supervisão ministerial ou a vinculação a um determinado Ministério faz
parte da estrutura externa do órgão e diz respeito a seu funcionamento, segue-se
que só .ao Presidente da República cabe dispor a respeito do assunto, pocliendo
fazê-lo por melo de decreto.
7. A vista do exposto, opinamos pela rejeição do projeto, dada a sua lnconstitucionalidade,
Sala das Comissões, em 15 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Carlos Lindenberg, Relator - Helvidio Nunes - José Lindoso - José Augusto
- Gustavo Ca.panema - Heitor Dias - Italivio Coelho - Nelson Carneiro.
PARECER. N.0 163, DE 1974
Da. Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.o 22, de 1974, que "altera a legislação da Previdência Social, e
dá outras providências".
Relator: Sr. Heitor Dias
O eminente Senador Nelson Carneiro visa, com o projeto em tela, a suprimir
as restrições constantes das alíneas a, b e c do art. 57 da Lei n.0 3. 807, de 26
de agosto de 1960, com a redação dada pela liel n.0 5.890, de 8 de junho de 1973.
Com efeito, a Lei Orgânica da Previdência Social tem como lícita a acumulação die 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 natureza
c) de auxílio-natalidade
Alterar esse dispositivo seria f•erir a sistemática da Lei Orgânica da Previdência Socillll sem embargo de confundir previdência social com seguridade
social. Esta, ao contrário daquela, abrange também os não contribuintes, em
um Sistema mais amplo de segurança social.
Demais disso, a Constituição, no título "Da Ordem Económica e SOcial"
dispõe no parágrafo único do art. 165, o seguinte:
"Nienhuma pr.estação die s•erviço· de ass-istência ·ou d•e ben•e·fLcio com.pre~didos na pr1evldênda Stedal será crta,da, majoJJa;da o•u .estend1da.
sem •a coNe~Spondtente fonte de custeio to.tal".
ora, o projeto conflita com o citado mandamento constitucional, por ser
veda a concessão de l>enefício na previdência socia•l e sua majoração ou ex:tensão,
sem fonte de custeio corespondente,
Assim, manifestamo-nos contrariamente ao projeto, por considerá-lo inconstitucional e lnjurídico, não obstante os elevados propósitos de seu subscritor.
Sala das Comissões, em 15 d:e maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Heitor Dias, ReLatca.- - Nelson Carneiro, v.encldo - Wilson Gonçalves - José
Lindoso - Carlos Lindenberg - Gu.staV'o Capanema - José Augusto - Italívio
Coelho - Helvídio Nunes.
PARECER N. 0 164, DE 1974
Da. Comissão de Constituição e Justiça, sobra o Projeto de Lei do
•Senado n.o 17, de 1974, que "altera a leg'islação da Previdência Social,
e dá outras providências''.
Relator: Sr, Heitor Dias
Visando a contornar a inconstitucionalidade, apontada no projeto em exame,
que conflita com o artigo 164, .pa.rágrafo único da Constituição, ao pretender
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- .'39S c.rlar encargos prevldenclárlos sem Indicação da correspondente fonte de custeio
total, o ilustre Senador Ruy carneiro apresentou emenda, em plenário, no
sentido de condicionar a ef.etivação de tais ,encargos à existência dos recursos
l'inancelros necessários ao seu custeio.
Se fõ.ss,emors anaH.s•M' o as.sru:nto .apena,s na. ap·arêncLa, a ~emeJJd,a viJ.i,a sanar
o vicio apontado, na medida em que, ao invés de criar os 1e·ncargos projetados,
subordina-os à condição suspensiva, Isto é, àquela que, na forma da Lei Civil,
suspende os efeitos do ato jurídico até o seu implemento.
Assim fazendo, no entanto, a emenda l1eva o projeto a outro caminho igualmente V·edado - o ·da JJnj.urididd~de - po~qua:nto subv;er.t.e o sllStema pl1éWldencláir.iD. :poilldo a convivw-, J.ado a lado, e no mesmo• dispo~tlvo. bene.fícios r,eaJs e
beJ'lefíci<ls ale·a.tóri<ls, benefícios atuai-s e .berueficioiS futuro.s, .benefí.clos d•evldoo e
benefícios prometld<Js, enfim, benefícios que criam direitos e benefícios qua não
pa~IS·am d,e slmpLe·s expe·ctrutivas de <U~eitos.
Por isso, mantemos a conclusão constante de nosso pa11ecer anterior, opinamos, agora, também pela r·ejeição da em.enda que se niilo nos apresenta em
boa ordem jurídica.
Sala das Comissões, em 15 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente. Heitor Dias, Relato.r - Helvídio Nunes - Carlos Lindenberg - José Lindoso Wilson Gonçalves - Nelson Carneiro, venc1do - JOoSé Augusto - Gustavo Capanema.
PARECER N. 0 165, DE 1914

Da. Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 134, de 1973, que "dispõe sobre reconhecimento de filho ilegítimo, e dá outras providências".
Relator: Sr. Helvídio Nunes
Por intermédio do Projeto de Lei n.o 134, de 197·3, o eminente Senador Nelson
carneiro pl.'etende sejam introduzidas na legislação civll normas modificadoras
do regime jurídico relativo ao reconhecimento de filhos !legítimos, inclusive
para efeitos patrimoniais.
2. O primeiro e grande passo ajustador da rigidez legal à nova realidade
social data de um quarto de século, exatamente a Lei n.0 883, de 21 de outubro
de 1949, que permitiu a qualquer dos cônjuges, dissolvida a sociedade conjugal,
o reconhecimento do f!lho havido fora do matrimónio e, ao filho, a açÍÍIO para
que se lhe d·eclare a f!liação (art. 1. 0 ).
J!: bem vel.'dade que, no legitimo exercício de sua attvtdade criadora, o Supremo Tribunal Federal vem construindo soluções qae, se não guardam intimidade absoluta à letra, buscam adequar o espírito da lei às necessidades emergentes d·e uma sociedade que, a cada dia, sof~e transformações.
Dai po·r qu'e cBJl:le a cr.1epetição, na. o•pol"ltu~Lda.Ue, •ap.es•aJr d•a critica q.ue lhe
moveu o ilustre Senador guanabarino, de trecho do pa!Jecer que ofereci ao
PLS n.0 52, de 1972:
Inegavelmente, a legislação pátria tem sido prudente no disciplinar as con.seqüênclas das uniões que se verificam fora do casamento. E não se lhe acuse
de retrógrada, de exageradamente apegada ao passado, de desatual, pois que,
no partlcul•a;r, é .uma das mais .l.'e,allstas e com lnc:Usfa:rçá veis objetlv·os so>Clais.
Na v.;,rd.ade, o f.e,s,tej.ad.o Jwrls·ta Oa•rtOlS A, Duns.lre•e .de Abr.an•cheiS no Jornal
do Brasil, edição de 24 de abril de 1974, sob o título Filhos de Segunda Classe,
esc11eveu:
"Pablo Picasso. . . o grande mestre da pintura moderna. . . teve um único
fllho "legítimo", Paulo, nascido em 1921. Todavin, da união de Picasso com
Françoise Gllot, de 1946 a 1957, nasceram, fora do matrimónio, ... Claude e
PaDonta. Em 1961, Picsss,o re·conhoec.eu c d•8tt seu nome aos d·ois fl.lhos "nn.tu-
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--··=- - - - - - 399rals" ... Falecendo Picasso sem deixar testamento, os seus bens seriam repartidos entre o filho Paulo e a viúva, Jacqueline, última esposa do pintor. Claude
e Paloma recorreram, então, novamente à justiça. A decisão da primeira instância do Tribunal de Grasse acaba de atribuir aos filhos "naturais", reconhecidos por Picasso, um oitavo da herança, ma.ntendo, portanto, Paulo, como filho
pr!v!legia,do''.
Continuo a sustentar que, no campo do direito de família, pela própria
essêne!a e natureza das reações que desencadeia, há nec·essidade de multa cautela e redobrada prudência no modificar.
É que, de um modo geral, não se adquirem os direitos d·e familia da mesma
maneira que se obtêm os outros direitos, Isto é, diretamente. Assim é que,
enqua;n.to no•s outl-os r.amos pleiteam-se dir.eit•O•s subj.e•tivos, no d1l'lel·to dJe f,amíJ1a
l'edama-se, antes, o e.stado• de ~amma, do· qua·l d:e·cm1r,em o.s demais .cliJ!,eLto•s.
Esta orientação doutrinária não significa, absolutamente, a sustentação do
lmobll!smo, mas expressa, antes, os cuidados imprescindíveis no tratamento de
tal matéria, que sempre consome considerável parcela da energia sociaL
3. Pa.s~1arulo ao exame do ·Proje·to· <Le Le~ n.o 134, rd,e 1973, con'l'ém l1~·e.tir que
pela lei vigente o filho de pessoa casada, oriundo de conjunção· extramatrimonlal,
só poderá ser reconhecido depois do desquite ou da morte do outro cônjuge.
A alteração proposta pelo Senador Nelson Carneiro, materializada no art. 1o,
Incide exatamente sobre as limitações existentes, pois que estabelece:
"0 pai, enquanto casado, poderá reconhecer o filho havido fora do matrimôn!o, por testamento cerrado, aprovado antes ou depois do nascimento do
filho, e nessa parte Irrevogável".
Certo que a lei civ!l autoriza o r·econhecimento do fi.:Jho Ilegítimo por testa.mento, mas apenas nos casos de inexistência ou dissolução da sociedade conjugal,
tem-se que a modificação pretendida amplia os casos do reconhecimento, para
permi'i-lo, pc.r mei·Cl de espec~•ll dlspo•siçã·o testa.mentárl·a, ao pai, em plena
vigência do casamento.
Em princípio, nada a opor ao projeto. Entendo que o testamento c·errado,
pelos r.equisttos essenclats que o envolvem, pelas formalidades que o regem,
pelos cuidados que o cercam, de modo a torná-lo conhecido, apenas, do testador
ou de quem o escreveu a rogo, pode constituir instrumento válido de reconhecimento de filho ilegítimo, durante a sociedade conjugal.
Nla verdade, ent11egue ao testador, que tem razões de sobra para zelar e
velar o seu conteúdo, o reconhecimento por ess-e melo não ferirá, na vigência
do vinculo, a harmonia do casal.
·
Faço, entretanto, reparo de ordem doutrinária à parte final do art. 1.0,
val1e dizer, à expressão "e nessa parte irrevogável".
Com efeito, a revogabilidade é da essência do testamento, tanto que o
art. 16·26 do Código Civil assim a define: "ato revogável pelo qual alguém, de
conformidade com a lei, dispõe, ... do seu patrlmôn!o, para depois da sua morte".
Ademais, a permanência da regra geral em nada prejudica aos fins desejados,
pois que do conteúdo testamentário não ficam notas em cartório.
4. Com respeito ao que estabelece o art. 2. 0 da proposição, que equipara
ao desquitado, para os efeitos de reconhecimento do fllho havido fora do matrimônlo, "o pa.l css•ad·o que, C•ompro\ladilme:rüe, .es.t.~j·a s•epa.rado. d>e s•ua mu!h1ea: ~o·r
mais de cinco anos ininterruptas", trata-se, como salLenta o representante guanabar!no, da repetição do texto adotado pela recente lei de Previdência Social.
Embora os efeitos não sejam idênticos, não há dúvida de que guardam
estreita similitude. E se a Lei n.O 5. 890, de 8 d·e junho de 1973, declara licita a
designação pelo segurado, da companheira que vivia na sua dependência econôm!ca, mésmo não exclusivo., quando o. vida em comum ultrapasse cinco anos
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-400(·a.~·,t. 23), ,e consid,ena .ctepe.nd;entes dos se·gu.rad·os a •esp.c.sa, o mOir~dQ tnV'álldo, a
companheira, mantida há mais de •cinco •an•o.s, os filhos de qualqlller condição
menomes de deoo1to •wos o•u Lnválidos, .e ,a,g fJJ>has so1te~11a.s •de .qua·~quer oondiçM,
meMres d•e vinte e um •ai!lJOs ou inválidas (M't. 11), bem-se qu,e já não exis·t•e
razões, de ·0~1dem ooutrinMLa ou morru:, que •Impeçam a ·equl:pa~ação, pare os fl.ns
pretendidOL>, do pai casado ao desquitado.
Ailiás, o Excelso Pretória, em decisão de 1968, publicada na Revista de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal à unanimidade, afirmou:
"O concubinato, embora à margem da famllla constituída, nasce das
circunstâncias imperiosas de vivência social e gera interesses que a moral
não repele."
·5. Por último, o Proj,eto. de I.Jei n. 0 134/73 •def.ende .a .revogação do dlspo~Sto no
art. 2.o da Lei n.o 883, de 21 de outubro de 1949, in verbis:
"O filho reconhecido na forma desta lei, para efeitos econômico.>,
terá o direito, a título de amparo social, à metade da herança que vier
a receber o filho legítimo ou legitimado."
Entendo que o atual estágio de desenvolvimento sócio-económico e cultural
do País não suporta a discriminação, unicamente para efeitos patrimoniais,
entre ,fiJhos leg1t!mos O·U legitilmados, de wn lado, e, .de outro, filhos lliegítimos.
As duas categorias de !lJiação merecem igual tratamento, ainda mais consideradas, em relação aos últimos, as naturais dificuldades para a conquista da
estado, do qual decorrem os demais direitos.
Foi com base nas exigências da sociedade dos dias que correm que a Convenção Americana de Direitos Humanos, aprovada, em 1969, em Costa Rica, que
a ratificou jun.tamente ·com ·a C.o·lômbi•a, estabele·ceu:
"A lei deve reconhecer iguais direitos, tanto aos filhos nascidos
dentro do matrimónio, como aos nascidos fora dele." (Art. 17).
Isto posto, no âmbito da competência de.3ta Comissão, o Projeto de Lei
n. 0 134/73 não padece de vício de inconstitucionalidade ou de injuridicidade.
Noo .termos do •M'·t. 100, ~tens •5 e 6, do· Regimento In1le11no. ·OObe· à Comissão. de
Constituição e Justiça pronunciar-se, também, sobre o mérito da proposição.
No mérito, pelas razões enunciadas, o parecer é pela aprovação, com a
~eguinte emenda supressiva:

EMENDA N. 0 1 - CCJ
Suprima-se do final do art. 1.0 a expressão:
". . . e nessa parte irrevogável."
Sala das Comissões, 15 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Helvídio Nunes, Relator - José Lindoso - Carlos Lindenberg - H'eitor Dias Wilson Gonçalves - Gustavo Capanema - José Augusto - Nelson Carneiro Italívio Coelho.
PARECER N, 0 166, DE 1974
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n,0 38,
de 1974 (n.0 786-C, de 1972, na origem), que ''dispõe sobre a liberação de
verbas federais para as Prefeituras, desde que os novos Prefeitos comprovem haver adotado as providências par 1 apur:tçã 1 de responsabUlclade
dos anteriores".
Relator: Sr. Jessé Freire
Vem ao exame da Comissão de Finanças do Senado o Projeto de Lei da Câmara n.0 38, de 1974, que dispõe sobre a liberação de verbas federais para as Prefeituras, desde que os novos Prefeitos comprovem haver adotado as providências
para apuração de responsabilidade dos anteriores.

-401A proposição é de autoria do Deputado Raimundo Parente e visa a permitir
a liberação das verbas federrus ao.;; municípios, ainda que não tenha havido
prestação de contas ou que esta não tenha .sido aprovada, desde que os novos
Prefeitos tenham promovido a apuração da responsabilidade de quem tenha
dado causa à suspen!lão do pagamento.
Tramitando pela Câmara dos Depu:ados, o projeto obteve aprovação de
Plenário, depois de ser apreciado pela Comiilsão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela constitucionalid'ade e juridicidade da proposição, e tendo obtido
parecer f·avorável d.a Comissão de Fl.s.calização Fial:ancte·h-a e TomaCLa de Contas.
Em sua justificativa, o ilustre autor do projeto diz que a grande maioria
dos Municípios de nosso País vive em função dos recursos que lhes são dotados
pelo siStema de participação tributária, mormente dos recursos federaiS dos
Fundos previstos nos a11rs. 25 e 26 da Constituição Federal. E1 finalizando, ressalta ter a iniciativa o objetivo de impedir que os novos admimstradores paguem
por erros dos antecessores e que o desenv·olvimento dos Municípios sofra solução
de continuidade.
Realmente ocorre no Brasil o fato de Municípios que pela má administração
local, se encontram sem receber verbas federais há alguns anos, o que traz sérias
dificuldades aos novos administradores.
Por força de atribuições constitucionais e legais (arts. 25 e 26 da Emenda
Constitucional n.o 1, de 1969, ar.t. 94 da Lei n.0 5.172, de 1966 e arts. 28 e 33 do
Decreto-Lei n.0 199, de 1967), compete ao Tribunal de Contas da União, como
órgão auxiliar do Congresso Nacional, entre outras, a função de controlar as
contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos,
cabendo-lhe, destarte, a responsabilidade de fiscalizar a aplicaçoo dos recursos
distribuídos peJo, FUillclo ·CLe P•articipação dos Estados, Distrito Flede•l1al, Texritórlos e Municlplos.
Em decorrência dessas atribuições e delas fazendo uso, foram expedidas, pelo
TrJ,bu.nal de Coi!ltla.s, a•.ravés das R.esoluçõe-s n. 0 • 117 ·e 118, dte: 5 ·e 6 d,e dezembro
de 1972, !ns·truções relativas à apllcaçoo, para populações superiores e infe-riores
a 500.000 habitantes, estando consub<:tanciado, nos seus arts. 24 e 32, respectivamente, o assunto focalizado, a saber:
Resolução n.0 117/72:
"Art. 24 -Na hiipótese de s.uspen.sã.o .ct.e entl'ega das quot;as, quando
houver irregularidade grave relativa à gestão dos recursos do Fundo de
Participação da administração anterior, as mesmas serão restabelecidas,
a critério do Tribunal, desde que o lll{)VO administrador comprove devidamente haver •tomado as providências à apuração das irregularidades, devendo promover a responsab!l!dade civil e criminal dos culpados, quando
cabível."
Resolução n. 0 118172:
"Art. 32 - Na hipótese de suspensão do pagamento das quotas, por
irregularidade.:; graves relativas à gestão dos recursos do Fundo de Participação, atribuídas à administração anterior, poderá o Tribunal restabelecer o pagamento desde que o novo Prefeito comprove haver tomado
as .provklências n.e,cessárias à a.pu.~açã,o d~~<s irr.egulall'lda.des, devendo· promover a responsabilidade civil e criminal dos culpados, quando cabível."
Já estando a matéria devidamente disciplinada pelo próprio Tribunal de
Costas da União, julgamos inoportuno a aprovação da proposição em exame.

Ante as razões apresentadas, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei da
Câmara n.o 38, de 1974.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1974. - Jo.ão Clcofas, Presidente - Jessê
Freire, Relator - Louríval Baptista - VirgÍlio Távora - Eurico Rezende Wilson Gonçalves - Fausto Castelo-Branco - Cattetc Pinheiro - Carvalho Pinto
- Ruy Carneiro.

.
.

[Iii
.~

I

.~'

-402PARECER N.0 167, DE 1974
(Preliminar)
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de :Lei do
Senado n. 0 144, de 1973, que "altera dispositivos da Lei n.0 4.591, de 16
de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condominio em edificações e as
incorporações imobiliárias".
Relator: Sr. Nelson Carneiro
o nobre Senador Emival Caiado sugere várias modificações à Lei n.0 4.591,
de 16 de dezembro d·e 1964, visando a "erradicar as injustiças e as deformações
que se acentuaram ao longo dos anos" de sua vigência. Justifica uma a uma
as alterações que sugere, o que importa em examinar-se Igualmente uma a uma
as soJuçó·es propostas para os erro.;; que aponta.
Diga-se, de logo, que o projeto é constitucional e jurídico. Nossa tarefa,
entretan..o, somente se esgota com o exame do mérito, que cumpre enfrentar.
O primeiro texto da Lei atingido p·elo Projeto é o art. 9. 0 , em seu § 3.0 , que
trata da Convenção dos Condóminos .

.A lei aturu: ·cootém 11 <alÍ:llle,a:s '(dJe a a m, sem k) ,e o P.ro·jeto treliaJc!Jona 15 (dJe
a a o). Várias dessas alíneas não sofrem qualquer modificação, como a a, b, c,
i, k. Outras, apenas repetem, ampliando, a redação atual. Assim, enquanto a
alínea e da Lei manda que a escritura da Convenção disponha sobre "o modo de
esc·olher o smdioo e o C<mSelho Consultivo·", o Proje<D() dJetermiina .que oo'ja. p;rescrlto "o lll!O'cio dJe e~'oo,lher o siDdlco, o Coooel!ho, Comu1tivo e ~s AssembléLas
Gerais". Mas os fins d.o Projeto podem ser melhor apurados, através das justificações para as alterações propostas.
O pl'lojeto proíbe o VoO;to p,otr pmcmação nas Ms,embM1as Gell.'ais dJe oondomínlo, "somente abrindo exceção em mandato de proprietário a inquilino e assim
mesmo para a apreciação de encargos por este assumidos no contrato de locação", ma.s, n•e&sa. hipótes<e, não poderá a:cumular ma.:s de uma trepmesen~ta.ção
(alínea I do § 3.0 doo art. 9). Entende o ilustre proponente que "não se deve
admitir que minorias se imponham às maiorias ou que estas se abstenham· de
seus deveres impunemente''. Essa restrição à outorga do mandato não me parece de acolher, ei$ que nenhum texto legal impede que dois ou mais condóminos
confiem a um me~;mo mandatário o direito de representá-los. Aí, não é a minoria que dec.ide, mas a maioria. É a maioria que se manifesta, ainda ·que através de um menor número, seja por confiança, seja até. por comodidade. A lei
é que, a meu ver, não pode fazer as restrições desejadas pelo Projeto, ainda que
reconheça, com o autor, que "a outorga de mandato para representação em
As!lemblé1as Gea:"adS de Go!llJdõminos v,em c~oruigmando melo. espúrd.o, v~ecr:dadeiro
embust1e-, utili21a.do po~r minoil'ia;s para impo•rem suas. .vont,ades, quas'e s1empre em
detrimento da coletividade socletária''.
·
Outro objetivo do Projeto seria, como afirma o nobre Senador Emival Caiado,
"impedir as escorchantes taxas mensais de condomínio, não raro e em grande
parte desviadas para fins escusas e não empregadas nas despesas normais da
comunhão. Surgem, crescem e se aperfeiçoam, em número Impressionante, empresas que se dizem espec!al1zadas na administração de tais condomínios, multas
delas s!gnif1Dail1ào vero,a,del.Das 'ara.pucas a,u firmas fantasmas, qwe, em conlú!o
com sagazes oíndicos ou minorias condominials montam verdadeiras "indústrias"
de lucros fácels". Com essa preocupação, o Projeto prevê "o dever de cada condõnimo em contribuir com a ·taxa mensal, para desp·esas normais do condomínio
que for fixada, em até 10% (dez por cento) do último valor do Imposto Predial
· e Territorial Urbano, ficando desobrigado, todavia, do pagamento de qualquer
importância superior a esse teto para tais despesas, salvo quando com ela expre.,samente concordar". Ainda aí a solução não me parece a própria. Impossível f:xar um limite para a contribuição mensal do condõmino, especialmente
da<ia a imprev!slbllidade dos aumentos do custo das utilidades. A previsão de
receita e despesa deve ser feita anualmen~~e. e certamente qualquer modificação
só a ass,embléia dos coi!1dôminos .pode de·te,rmh1.<ar. D•ai ;por que não· <:LdOito· o fro-
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- 403jeto quando "comina de nulidade de pleno direito, a violação·, por qualquer forma,
do disposto" acima.
Mas P•r·o·vkloocia.s há, llo Plroj.eto., q\IJe me-re.c•em .aco-lhld,a. Ass·irn a Letra g do
§ 3. 0 do art. 9. 0 , in verbis: - "a obrigatoriedade da notificação do condôrnino,
por carta postal registrada com avilio de recebimento, mencionando-se com
c a.t'leza cHa. ho~a ,e, lo-cal da m'emb1éia-Ge~al e -aimda que su:mauiamente sua
ordem do dia, quando por outro modo não se puder obter a prova escrita de
sua ciência da convocação". Também me parece razoável, pela estabilidade rela,:iva que devem ter as C"onvenções, o aproveitamento do disposto na alinea i do
mesmo § 3.0 do art. 9.0 , assim redigido: - "a forma e o quorum para as alterações de Convenção sendo que este nunca será inferior ao número de votos
representativos de dois terços das frações id-eais". Também o Projeto exige
maioria absoluta para aprovação do Regimento Interno (alínea j do § 3.0 do
ait. 3.0 ). Merece aplausos por igual "a proibição de se tomar qualquer deliberaçã-o nas Assembléias Gerais com quorum igual ou inferior a um quinto das
frações ideais" (letra o do mesmo parágrafo).
Ao art. 12 da Lei n.O 4.591, o Projeto Emival Caiado sugere duas modificações.
Os parágrafos 2.o e 3.0 do art. 12 da Lei em vigor dispõem:
§ 2. 0 - "Cabe ao sindico arrecadar as contribuições, competindo-lhe
pro-mover, Jl'OT via ellecut!va, a oob-r.anç•a jud!.cial das •CO•tas .atrasadas.
§ 3.0 - O condómino que não pagar a sua contribuição no prazo fixado na Convenção fica sujeito ao jur-o moratório de 1% ao mês, e multa
de 20% sobre o débito, que será atualizado, se o estipular a Convenção,
com a aplicação dos índices de ccmeção monetária levantados pelo Conselho Nacional de Economia, no caso de mora por período igual ou superior a seis meses".
O § 2. 0 do art. 12, proposto pelo ilustre Senador goiano, parece-me digno
de acei.tação:
"Cabe a,o síndico arrecadar as c-ontribuições e soment-e promover, por
via e:KJe·cu.tlv,a, a cobDança j.udic!al <l!a.s c,o,tas ·atr-a.sada.s ·depo.!-s de cieiilltificar devidamente o devedor por carta postal registrada, com aviso de
recebimento, da exiStência e do montante do débito, sendo imprescindível a juntada da prova dessa providência como um dos pressupostos para
recebimento da petição inicial em Juíz<J."
A cautela do aviso de recebimento se me afigura providência acertada, antes
do procedimento judicial. Eu a acolho.
O § 3.0 , agora sugerido, teria a seguinte redação:
- "O condômino que não pagar a sua contribuição no prazo fixado,
sujeitar-se-á ao juro moratório de 1% ao mês, multa de até 20% sobre o
débito e correção monetária legal, na f-orma do estipulado na Convenção".
Também pr-efiLro o .t,exto pr,opo,sto .a;o· em vigo•r, mas, nos do·is, ach-o ,excessiva
a multa de até 20%, além do juro moratório e da correção monetária legal.
Entendo razoável que se reduza o máximo da multa a 10% (dez por cento).
O ·§ 3.0 -eLo .a.Dt. 22 ·em vigor 11eza.: - "A ColllV•enção pode,rá est~pular que -dos
atos do sindico caiba recurso para a ass-embléia, convocada pelo interessado".
O projeto, nesse passo, merece acolhida, por tornar obrigatório o que atualmente
é facultativo. Dispõe: - "A Convenção estipulará que dos atas do sindico cabe
r~cursos para a Assembléia convocada por qualquer condómino". Também o
projeto reduz o quorum para destituição do sindico, que a lei atual fixa em dois
terços (art. 22 § 5. 0 ) e passaria a ser a maioria dos votos presentes em Assembléia Geral para esse fim especialmente convocada. Prefiro uma solução
intermediária, que seria a destituição do sindico pelo voto da maioria absoluta
dos condôminos.
O Projeto em exame permite "a eleição de subsíndicos em número de até
um Pl1l1::t c::t·d·u pruma.d•a do prédio cnmun, com ma·nd-ato de •até 2 (dois) •anos,
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-404permitida a reeleição e que terão as atribuições e o tempo de investidura definidos
por .A.:semb1é1a Geral 0[1dJ.náJrJ,a ou :e:xJt~aordinár!a". O textJ a:tual (,a.rt. 22, § 6.o)
não determina o número de subsíndicos, dispondo: - "A Convenção poderá
prever a eleição de subsíndicos, definindo-lhes atribuições e fixando-lhes o
manda.to., ,que não pod,erá ·exced•er (i,e 2 (dois) ·mos, p.er.m:LtLda •a a-e.eleição". A
fixação do número de subsíndicos na Convenção se me afigura melhor do que
dteixá-lo ao •aJv,eda-!o de ,assembléLa.s ge[1als o~cas~onails. E inll!d'a. Impede· qllle, oo·beranamente, as assembléias-gerais elejam subsindlcos de diversas prumadas. O
projeto limitaria o direito de escolha dos condóminos, motivo pelo qual não
o adoto nesse ponto.
Não subscrevendo a inclusão da alinea m do § 3.0 do art. 9. 0 do Projeto,
nãto posso, ·COie[lentemente, acolhte~ ·a modif!,caçãto do ,§ 1. 0 do ·a.rt. 24 d1aJ lei vigente.
Finalmente, propõe o nobre Senador Emival Caiado, modificando oart. 25
cl:a Lei n. 0 4.591, que 'as ass,emb1Mas gerais ,ex;tvaJo,rdlnária.s :POtS®a.m ®e,r oonvo·ca.das
pelo síndico ou por um quinto (e não por um quarto, como ocorre atualmente)
dos condóminos. A alteração é de ser aceita, pois facilita às minorias levar a
plenário o debate de interesses comuns a todos.
como vê a Comissão de Constituição e Justiça, o projeto merece ser estudado
em cada qual dos novos textos propostos, e quanto à aceitação ou rejeição das
modificações possíveis e razoáveis serão as divergências que seus debates suscitarem. Daí reservar-me para oferecer emenda substitutiva, depois de colhidos
os votos dos emlnen.tes pa,nes, so~btr,e as alte[lações sug~eridas, eis qUte es1~a Comissão
é a única a examinar a matéria.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Nelson Carneiro, Re1a.tor - José Lindoso - Accioly Filho - Helvídio Nunes
- Osires Teixeira - Heitor Dias - José Augusto - Italivio Coelho - Gustavo:
Ca.panema.
PARECER N.o 168, de 1974
Relator: Sr. Nelson Carneiro
Apresentamos de conformidade com o parecer preliminar aprovado por esta
Comissão, a seguinte:
Emenda n. 0 1 - CCJ (Substitutiva)
Art. 1.0 - O § 3.0 do a;rt. 9.0, §§ 2.0 e 3.o do ~rurt. 12, §,§ 3.0 e· 5. 0 do· a'l't, 22; a,rt.
25 da Lei n. 0 4.591, de 16 de d1ezembro de 1964, pa.ssa.m ,a ter a..s,egnúl·te 11edação:
Art. 9.0 •••••••••••••••••
0
§ 3. Além de outras normas aprovadas pelos interessados, a
Convenção deverá conter:
·
a) a discriminação das partes de propriedade exclusiva e as de condomínio, com especificações das diferentes áreas;
b) o de~tmo da.s ,dif,ementes pa.11tes;
c) o modo de usar as coisas e serviços comuns;
d) a obrigação das contribuições dos condômínios para as despesas
de ·custeio e pa111a as e~a.oll1dinália.s,
e) o modo de 'es,co.Jhea- o sindico, ·o Ocmselhto ·Oollls~ll:tivo' e de convocação das Assembléias Gerais;
fl o prazo entre a convocação da Assembléia Geral e sua realização;
g) a obrigatoriedade da notificação do condômino, por carta postal
registrada com aviso de recebimento, mencionando-se com clareza dia,
hora e local da Assembléia Geral e ainda que sumariamente sua ordem
do dia, quando por outro modo não se puder obter a prova escrita de sua
ciência da convocação;
h) o quorum para os dive.rsos +i,pos de votação';
o •••••••••••• o o •••• o •••• ' •••••••••• '
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-405i) a form•a. e o quorum pa.l.'a. ,!1Js. a.1tW'Ia.ções de Convenção sendo que
este nunca. serâ inferior a.o número de votos representativos de dois terços
das frações ideais;
j) qUJ!IIIlJdo não incluído na. Coovenção, a forma e o quorum para
votação do Regimento Interno, sendo defeso sua. aprovação por número de
votos inferior à maioria. absoluta.;
k) a forma. de contribuição para constituição de fundo de reserva;
.
1) _a cominação de nulidade de pleno direito de qualquer penalidade
impostru I!ID con.dõmmo que não conste de· Lei, Coovenção- ou do R-egimento
Interno;
m) a. proibição de se tomar qualquer deliberação nas Assembléias
Gem1s com quorum ig;wa.l ou lnfe·rior .a. um quinto d!IIS fraçã<es Ldleais.
1

Art. 12- ..............

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

§ 2. Cabe ao síndico arrecadar as contribuições e somente
promover, mediante processo de execução, a cobrança judicial das cotas
atrasadas depois de cientificar devidamente o devedor por carta. postal
registrada, com aviso de recebimento, da existência e do montante do
débito, sendo imprescindível a. juntada. da prova dessa providência como
um dos pressupostos para. recebimento da. petição inicial em juízo.
§ 3.0 - O condómino que não pagar a sua contribuição no prazo
fixado, sujeita.r-se-â ao juro moratório de 1 o/o ao mês, multa de até 10%
sobre o débito e correção monetária legal, na forma do estipulado na
Convenção.
0

Art. 22- ...................................................... · · · · ·
§ 3.0 - A Convenção estipularâ que dos a.tos do sindico cabe recurso
para a Assembléia convocada. por qualquer condómino.
§ 5.0 - O síndico poderá ser destituído pelo voto da. maioria absoluta
dos condóminos, em Assembléia. Geral especialmente convocada.
Art. 25 - Ressalvado o disposto no § 3.o do a.rt. 22 poderá o sindico
ou um qumto d01s condõllllinos conVlO•ca.r As,s;embléi<t Gell1a.l extmOil'ldinâria
·sempre que o exigirem os interesses do condomínio.

Art. 2.0

-

Esta. Lei entrará em vigor na. data. de sua. publicação.

Art. 3.0

-

Revogam-se as disposições em contrârio.

Sala das Comissões, 15 de mala de 1974. - Daniel Krieger, Presidente
Nelson Carneiro, Relator - Wilson Gonçalves - José Lindoso - Carlos Lindenberg - Helvídio Nunes - Gustavo Capanema - José Augusto - Heitor Dias.
. PARECER N.0 169, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Oficio "S" n.0 11,
de 1974 (Ofício n.0 7/1974 - P/MC, na origem), do Senhor Presidente
do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal, cópias
das notas taquigrá.ficas e do acórdão proferido naqnela Egré!tia Corte, ao
apreciar o Recurso Extraordinário n.0 75.390, do Distrito Federal, o qual
declarou a inconstitucionalidade no art. 789, § 1.0 , da OLT, das expressões "o Juiz e".
Relator: Sr. José Augusto
Com vistas ao estrube·1ectmento, no ·a,rt. 42, VII, da Cons.tltulção o SenhoT
Presidente do Supremo Tribunal Federal submete à nossa apreciação decisão
em que aquela. Egt1ég!Ja Oorte dledarou !nco~nstituclon.ais expressões do § fo do
art. 789 eLa Consolidação d!IIS Leis do Tra,ba111o. ao rupneda.r o R-ecurso EXTtit1!llOil'dlnário n.o 75.390, originário do Distrito Federal.

III-

-406·O ruresto obe.d,e·ceu a-os .a,:.sun'i:,os f.o·rmal.s •ref.eri.cLos no a.rt. 116 d•a Contsituição,
e respaldou-se no fato de vedar o art. 114, II, de nossa Lei Maior, expressamente,
que os juízes recebam percentagens, sob qualquer pretexto e a qualquer título.
Ante o exposto em atendimento aos dispositivos constitucionais invocados e
ao art. 100, II, de nosso Estatuto Interno, apresentamos o seguinte:
PROJETO DE IRESOLUÇli.O
N.O 19, de 1974
Suspenc:Le no § 1.o dio .a,r.t. 789 ·d•a OD~·Ol'.ctaçã. o ·das Leis do '11raihalho
as expressões "o Juiz e" declaradas inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Recurso
Extraordlnár!o n.o 75.390, do Distrito Federal, em 24 de outubro de 1973.
O Senado Federal resolve:

Artigo único -'- Sã.o suspe<m•rus. no § 1.0 do ·lllrt. 789 ·eLa Oon.:•olidaçã,o• d<a,s Leis
do Trabalho, as expressões: "o Juiz e" declaradas inconstitucionais por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente José Augusto, R·elator - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - José Lindoso
- Carlos Lindenberg - Helvidio Nunes - ltalívio Coelho - Gustavo Capanema
- Heitor Dias.
O SR. ffiESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
\Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
ll: lklo o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 49, de 1974
Modifica o incis11 IX do art. 12 do Código de Processo Civil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O inciso IX doart. 12 do Código de Processo Civil passa a vigorar
com .a seguinte rredlação:
"Art. 12 - Serão representados em juízo, atlva e passivamente:
o •••••••••• o ••••• o ••••• o •• o • o o o ••••• o • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • •
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IX - o condomínio, pelo síndico."
Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
0

Justificação
A r.edação. artual do incis-o IX é •a .seguinte:
"IX. - o condomínio, pelo Administrador ou .pelo síndico."
Como se vê do cotejo das duas redações, o projeto quer eliminar o administrador como representante do condomínio em juizo.
Para justificar a proposição, podem ser invocados argumentos de ordem
legal e de natureza jurídica.
Quanto aos primeiros, a proposição encontra fulcro na Lei n.o 4. 591, de 6
de dezembm d1e- 1964, que dl~pôs s,o,bD~ o c·ondomíni:o em ·edif!ClÇÕ•~•S ·e .a:s !.ncorporações Imobiliárias.
.
No Capitulo VI desse diploma legal, que cuida da administração do condomínio, está escrito:
"Art. 22 - Será t<leito, na forma prevista na convenção, um síndico
do condomínio, cujo mandato não poderá exceder de dois anos, permltkla a reele·lçoo.

-
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- 4(17Compete ao sindico:
a) representar, atlva e passivamente, o condomínio, em juízo ou
fora dele, e praticar os atas de defesa dos interesses comuns, nos l!mltes
d3Js •a.tr!<bu!ções conf,erid·as ·pOir esta Lei ou JJ•ela C010.venção."
Portanto, já existe, na Lei especial que regula a matéria, a designação do
sindico como• ~epr.e.sentrunte l.egal do ·condomínio .em j.uizo·.
. Entendemos que esse dispositivo deve ser mantido pelo Código de Proc·esso
Clvil, iiJIOirque o síndico é .a pessoa mais indtca.~a pM1a o :mdSI'er.
Ao estudar a matéria, em sua obra clássica, Calo Mario da Silva Pereira
assim preleclona:
"100 - A lei é expressa: o síndico representa ativa e passivamente
o condomínio, em juízo ou fora dele, e pratica os atos de defesa dos
interesses comuns, nos limites da lei e da convenção.
"Se se trata da efetivação de medidas de sua atribuição normal, tem
a representação para ingressar em juízo contra o condómino ou contra
qualquer estranho, independentemente de prévia autorização da ass·embléia. Cabe-lhe ac!onar o condómino em mora de suas contribuições,
•como· •ainda .impedir que o ·OOndômino· oonv·e11ta p.a.ra .uso· pl'iv.aJdo· :pa.rtes
comuns do edifício, ou mude a fachada do prédio, ou altere a decoração
de portas, esquadrías, etc. Pode o síndico impedir, judicialmente, a transformação do apartamento de maneira a causar dano ou incómodo. Tem
qualidade para l!tigar, com condómino ou estranho, no que se refere às
regras de boa vizinhança, como também na manutenção ou reintegração
de posse sobre as coisas e áreas comuns. Corroborando-o, o Tribunal de
Justiça de São Paulo decidiu faltar legitimidade a um condómino para
propor ação cominatória, visando à reposição de dependência comum
no estado anterior, contra I·ocatár!o ou ocupante (Revista Forense
217/159). Tem legitimidade para cobrar executivamente as quotas dos
condóminos em atraso com suas contribuições" ("Condomínio e Incorporações", 2." ed., pág. 162).
. Portanto, como dissemos no início desta justificação, esta proposição encontra
fulcro em dispositivo expresso de ordem legal, isto é, na lei especial que regula
os condomínios e que atribui expressamente ao síndico a função de representálos em juizo.
E não podia deixar de ser de outra maneira.
O síndico é o detentor da confiança dos condóminos, aquela pessoa que o
consenso comum ou, pelo menos, da maioria, achou o mais capaz para gerir os
interesses comuns de todos. Ele é portador de um mandato conferido pela assembléia ·geral dos comunhelros que nele depositaram a sua confiança, meroo de
suas qua!ldades pessoais.
Seus poderes são amplos. Muitos deles estão expressos na L.ei n.o 4.591: exercer a administração do condomínio, no que respeita à sua vigilância, moralidade
e segurança; impor multas estabelecidas na lei, na convenção ou no regimento
interno; prestar contas de sua administração à assembléia, que tem poderes até
para destitui-lo, etc.
Dentre os poderes atribuídos ao síndico, existe o de d.elegar as funções administrativas (e não outras) a pessoa de sua confiança, mas sob sua inteira responsa.bEioocLe e com •ap~QIVIação da .assembléia do.s condôm.lnos (•M't. 22, § 2. 0 , da Led
n.o 4. 59·1).
Surge, aí, o cargo do administrador.
Como se vê do dispositivo legal, o administrador é um preposto d~ sindico e
um empregado d>O condomínio, administrador este a quem só podem ser delegadas
funçõ•es .a>dminis.1Jrat!VIas, como f•risa .taCleativ.ament.e ·a lei.
Estudando a figura do administrador, ensina Calo Mário:
"lOS - Das at~ibu!ções d~ sindico, mencionadas no art. 22, § 1.0 , da lei,
umas são de natureza meramente administrativa. Atentando para esta
§ 1. 0
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-408·circunstância, e considerando que não há mister as exerça· ele pessoalmente, a Lei do Condomínio e Incorporações considera-as itelegáveis,
sem contudo desligá-lo dos compromissos que para com o condomínio
assume ao investir-se nas funções. As demais, que exorbitam da mera
administração, têm de ser exercidas direta e pessoalmente."
E, ainda:
"Não são todas as atribuições que comportam delegação, porém, as admi·
nistrativas, apenas. Assim é que são insuscetíveis de substJabelecimento a
imposição de multas, a prestação de contas, a representação do condomínio, que competem ao síndico e não podem ser transferidas a ninguém"
(op. lo c. cit.).
Por iss<>, afirmamos, no início desta justificação, haver motivos de ordem
jurídica pa;ra eliminar o a.ct-min.istl'ado.r da função de 1'\ep;resenta.IIIte legal do
condomínio.
Pela própria Lei do Condomínio, ele jamais poderá exercer essa representação.
Assim, data maxima venia, é injurídico o dispositivo do art. 12, inciso IX,
do Código de Processo Chi!, que atribui a representação ao admnistrador.
Por isoo, es.ta rprop·otSiçálo v!Jsa aprlmo.l1aQ' o. Código, ·expUlllgiru:lo-o de im;prppriedades que tais, que atribuem à representação jud.icial a quem, por lei, nao
pode exercê-la.
Sala das Sessões, 16 de maio de 1974. - Nelson Carneiro,
LEGISLAÇlf.O CITADA

CóDIGO DE PROCESSO CIVIL
• o •••• o •••• o o o ••••••••• '
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Art. 12 - Serão representados em juízo, ativa e passivamente:
I - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios, por ~eus. procuradores;
II: - o Município, por seu Prefeito ou procurador;
III - a massa falida, pelo síndico;
IV - a herança jacente ou vacante, por seu curador;
V - o espólio, pelo inventariante;
VI - as pessoas jurídicas, por quem os respectivos estatutos designarem,
ou, não os designando, por seus diretores;
VII - as sociedades sem p·ersonalidade jurídica, pela pessoa a quem couber
a administração dos seus bens;
· ·
VIII - a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou adrni·
nistrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil (art.
88, parágrafo único);
IX - o con.dom.ínio, pelo· 'a.dministra.clD[" ou pelo sín.dico.
§ 1.0 - Quando o inventariante for dativo, todos os herdeiros e sucessores
do falecido serão autores ou réus nas ações em que o espólio for parte.
§ 2. 0 - As sociedades sem personalidade jurídica, quando demandadas, não
.,
poderão opor a irregularidade de sua constituição.
0
§ 3. - O gerente da filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa
jurídica estmngeira, a receber citação inicial para o processo d.e c'onhecimento,
de execução, cautelar e especial.
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(A Comissão de Constituição e Justiça.)

-·------409O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O projeto lido será publicado e remetido à Comissão competente. (Pausa.)
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.o 18, de 1974
que dá nova redação ao art. 363 do referido Regimento.
'
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Senador
Danton Jobim, como Líder. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Guida Mondin. (Pausa.)
O Sr. Guido Mondin - Sr. ?residente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - S. Ex.a desiste da palavra.
COncedo a palavra. ao nobre Senador Lourlval Bapt.lsta. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
COncedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM - Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos já cientificados, pelo Ministro da Justiça e pelo Líder d~ Maioria na Câmara, que os
"estudos preliminares" ou o "anteproj eto" de fusao dos Estados da Guanabara
e do Rio de Janeiro se acham, finalmente, em mãos do Presidente da República.
Na semana passada haviam-se iniciado contatos entre aqueles representantes do Gove.rn•o• e os Líde·r•es Amrural Peimto, do· Sen.ado, •e La:ert.e Viewa. da
Câima.11a. Houve, .pelo meno.s, o primeiro ·encontr.o, no Ga.binete do .titula-r da
Pasta polítJioa. Oombina,!'a-se o.utro para o início des.ta semama. Ma.s somo.s s:urpre•endidos com a ·DIO•tícia d·e que· o .tral>a;lli.o já S•e ·a.cha com o Gene11al Er.neiSto
Geirel, obviame•nte· :pama qu.e sej.a encam.!OOa.d•o ao Congresso.
De modo que a Oposição - que julga o projeto de fusão quando menos,
inoportuno, neste ano eleitoral, pela incidência de seus efeitos sobre uma área
em que o MDB é singularmente forte, e contava com um governador emede!Ji.sta. de eleição já garantida - a Oposição, dizíamos, encontrou-se sem condições para prosseguir no diálogo com o Governo.
Entretanto, nunca- será tarde para dirigir um apelo ao Chefe do Governo,
no sentido de que não consinta precipite-se a solução de· um problema cuja
própria existência é largamente controvertida. E, sobretudo, que não se decida
arbitrariamente sobre a sorte das duas comunidades, a fluminense e a carioca,
sem captar, por melo idóneo, o pensar e o sentir do povo de cada um dos dois
Estados.
Temos advogado a realização de um plebiscitO, que não é estranho ao nosso
direito público, embora a Constituição atual não o exija para criar novos Estados e altel])!llr as re5pecti\nas áloows. No caso, porem, doa Guana;ba;ra, .trata-se, na
r~alldade, de criar um Município, depois da extinção do Estado pela sua reunião
!orçada a outro Estado, extinção inadmissível, pois não é permitida em nenhum
artigo da Carta Magna vigente.
Além do mais, se na Constituição não se proíbe o plebiscito, a prévia consulta das populações no caso da reunião die dois Es.tacLos. po.r que não aJdo,tá.-lo
agora, em sinal de reconhecimento e homenagem ao principio democrático da
livre determinação dos povos?
Nada obstaria a que o plebiscito poderia realizar-se concomitantemente com
as eQeições de 15 de n!lv,embro próximo. Por exemplo·, se ao e1ef.+Ol."ooo de· ambos
os Estados aprovasse a fusão, os Deputados Estaduais eleitos se reuniriam em
constituinte e o projeto em estudo seria implementado.
O que não nos parece justo nem legitimo é impor a um Estado sua degradação em simples Município (caso da Guan-abara) e a outro a união com Estado diferente, união que ninguém pediu e ninguém aprovou.
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- 4!0· ··Ferem-se, com isso, dois princípios cardeais das instituições· que ainda mantemos, os quais a Revolução perfilhou; o democrático-republicano e o da autonomia f·ederativa, duas faces da mesma medalha: a soberania popular.
Muito teríamos de dizer sobre o emprego da Lei Complementar em matéria,
assim tão delicada, mas o tempo urge e não desejamos alongar-nos.
Nossos .temor.es nã.a são ·rupeil13S, Sr. Pr·esidJen1le, quam·t.o• ao retroc•esso, que a
tanto importam os procesws adotados - ou a adotar - no caso da fusão, na
marcha penosa para a normalização política e a estabilidade de um regime escoima.d.o de leis de exceção.
Estendem-se esses temores ao futuro do meu Estado, que vai cair de novo
na pesada dependência d·a ajuda federal para assegurar a sobreviYência da
~ua estrutura económica e urbana.
T·enho tratado várias vezes, aqui, deste aspecto do problema.
Triste, Srs. Senadores, dolorosa, amarga é nossa experiência nesse campo,
na Guanabara. Como todos sabem, o Estado da Guanabara foi constituído pela
Lei Federal n. 0 3. 752, de 14 de abril de 1960, também conhecida por Lei San
Thiago Dantas.
Nos tel"llllis ·daquela lei, passaram .a-o •Estado, independentemente de quralquer
ato de transferência, - é textual - O•S di11ei1los, •~mcrurgo,9 •e oblrtgaçõe•s do all!l1li.g.o
Distrito Federal, o domínio e posse dos bens móveis e imóveis a ele pertencentes
e os s.erviço,, públicos •a .ele pr•e•s.tadoos. (At\ 3.0)
A União violentou, desde a primeira hora, e vem violentando seguidamente,
esses direitos, de que o novo Estado se fez titular. Jamais cumpriu as suas obrigações. Basta diz·er-se que a transferência de cada imóvel ficou condicionada
a. t.e,rmo, ·embo,J.1a a lei, ·expr.essa:mente, haja dete.rmin3do· .a tra:nsf•e·rêmda independentemente de qualquer ato. E mais: em cada termo de transferência do
imóvel impôs-se, contra a lei, cláusula que suscitou, desde a primeira hora, protestes do Estado da Guanabara, cláusula cujo inteiro teor é o seguinte:
"Que, embora seja d.efinitiva a t.ransferênc~a, fica acertado que, se porv·entura os servicos Instalados no imóvel em causa vierem a ser extintos
ou retornarem áo âmbito federal, reverterá igualmente o Imóvel a.o patrimônio da União."
·
Vê-se, assim, que a União impôs, contrari:amente à lei, cláusula de revertlbi!idade, nã() prevista, quer no texto da Constituição Federal em vigor, quer no
·
texto da !Lei San Thiago Dantas.
Na realidade, a União não enriqueceu o património da Guanabar-a. A União
emprestou à Guanabara alguns imóveis para que continuassem a funcionar os
servi<;os qu.e antes eram mantidos por ela.
O Estado da Guanabara protestou, em vão, desde o primeiro instante, contra
o abuso, certo da nulld.ade da cláusula exorbitante, da cláusula ilícita - poderia
dizer. E, mais recentemente, o Sr. GoYernador do Estado da Guanabara dirigiu
expediente ao Sr. Ministro da Fazenda, pedindo o re·exame da posição Insólita da
União em matéria que a lei disciplina com extrema clareza e de maneira ineqt:ivoca (Processo n. 0 Oê./20322/72 - GB).
A resposta aind·a não veio e a cláusula espúria continua a ser Inserida em
tcd.os os termos, o que constitui uma enorme arbitrariedade da União contra
direitos insofismáveis do Estado da Guanabara.
Mas, não cessa aí a violência. Até hoje, depois d·e decorridos 14 longos anos
de existência efetiv•a do Estado da Guanabara - porque de fato ele existe
desde 1891, .e quando já se trata de sua liquidação - vários imóveis ainda não
foram transferidos ao Estado pela União, que resiste de todas as formas, empregando os mais diversos ardis, contra o reconhecimento de direitos estaduais
lncontestes.
Há mais, porém, Sl'. Pres!d.ente. Há multo mais.
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· Nos termos da mesma Lei San Thiago Dan tas, foram "transferidos ao EstadO
da Guanabara, na data da sua instituição, sem qualquer indenização, os serviços públicos de natureza local prestad·os ou mantidos pela União, <JS servidores
neles lotados e t<Jdos o.s bens e dir.elt<Js neles aplicados e compreendidos". (Art.
3.0),

Diga-se, antes de mais nada, que alguns serviços públicos à.e natureza tipicamente local, até esta data, não obstante a clareza da lei, deixaram de ser
transferidos para a Guanabara, em razão de resistências inexplicáveis por parte
da União.
Basta que se apontem dois casos: o do porto do Rio de Janeiro e o da floresta da Tijuca, de imóveis e restaurantes de turismo neles situados. Embora se
trate d.e serviços públicos de natureza local, a União, contrariando texto expresso
da lei, recusou-se a transferi-los ao Estado. Em vão a insistência pm uma definição dos órgãos federais que cuidam da matéria.
Poderia, evidentemente, citar aqui numerosos outros casos, mas queremos,
ainda, referir-nos a outros aspectos dessa questão, dessa verdadeira sonegação
de direito que, sistematicamente, é feita em relação ao Estado da Guanabara.
Aind.a nos termos da Lei San Thlago Dantas, à União compete pagar:
a remuneração do pessoal lotado nos serviços transferidos, correspondentes, nos cargos atuais e aqueles em que os servidores venham a ser
transferidos;
os pro~imentos da !natividade que vierem a ser concedidos aos mesmos
(art. 3.0 , § 2. 0 , letra a e b).
A responsabilidade do pagamento do chamado p.essoal transferido é, irrecusavelmente, obrigação d·a União. Pois bem: jâ nos id.os de 1962, o Gov·erno
do Estado da Guanabara teve que requerer, em juízo, perante a 16.a Vara Cível
do Rio de Janeiro, a falência do Banco do Brasil, que se recusava a pagar ao
Estado d·a Guanabara a.s verbas ali depositadas, à conta do próprio Estado, para
o pagamento do pessoal transferido. Graças ao pedido c1e falência - que gerou
um escândalo -, as verbas foram liberadas.
O ilustre Deputado Céli·o Borja, que então integrava o primeiro escalão do
Governo da Guanabara, não somente acompanhou de perto as ocorrências, mas
com elas concordou, pois o Estado nada mais desejava se não que a União cumprisse as suas obrigações, de modQ a evitar o atraso do pagamento do pessoal
transferld.o para a esfera estadual.
Aquela providência, contudo, não poria fim ao desqalabro, pois a União,
pouco mais tarde, voltaria a descumprir a lei, a deixar de pagar, sem maiores
explicações, o pessoal transferido, que, at.ualmente, não recebe os vencimentos
e- proventos hã mais de três anos.
Atente-se bem para os poucos funcionários transferidos. A União vem descumprindo, como se não fosse encargo seu, obrigações claramente Impostas pela
Lei (Processo n.o 15/998/73 - Hélvio de Oliveira e outros). Funcionários aposentados pela União, antes da criação do Estado da Guanabara, deixaram de receber seus proventos re·gulares, e também os funcionários que se tomaram !nativos
já depois da criação do Estado foram desprezados pelo Governo Federal, em
decorrência de interpretações capciosas que o Supremo não hesitou em anular,
restaurando a verdade legal e as obrigações decorrentes da União para com os
servidores transferidos, !nativos, que, desde 1970, d·eixaram de receber parcelas
irrecusáveis dos seus proventos, devidos pela União, exclusivamente. Tais obrigações, com efeito, incumbiam ao Poder central, que a elas, todavia, não deu
o devido cumprimento, invocando, para tan~o. parecer da douta ConsultariaGeral da República, integralmente desacolhido pela nossa Corte Supre!,lla que,
decidindo de maneira diametralmente oposta ao entendimento da Uniao, proclamou que o pagamento dos transferidos é da competência exclusiva da União
Federal. (Recurso Extraordinário n. 0 65.698 - Recorrente, Estado da Guanabara. Recorrido, Rubem Maxlminiano de Figueiredo.)
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- 412·A União, como se vê, mudou, unilateralmente, a r-egra do jogo, deixando o
Estado da Guanabara entregue à sua própria sorte, não fora a decisão sábia
do Egrégio Supremo Tribunal Federal, restaurando o prestígio da lei violada.
Fácil arrolar-se e comparar-se a ocorrência desses fatos lesivos aos interesses .
da Guana,bara:
a) Primeiramente, a Lei San Thiago Dantas obrigou a União a pagar os
vencimentos e provento.s dos servidores federais transferidos para a Guanabara.
A lei não limitou praz·os. A obrigação assumida, portanto, deveria ser por tempo
indeterminado;
b), posteriormente, a Lei n.o 4.590, de 11 de dezembro de 1964, art. 2. 0 , alterando o compromisso inicial, limitou o auxílio somente a cinco anos, observada
uma redução anual de 20% das respectivas despesas até sua integral absorção
pelo Estado da Guanabara;
c) depois, o Decreto-Lei n. 0 1. 015, de 1969, - i.sso tudo já no tempo da
Revolução - revogou a Lei n. 0 4.596, de 1967, e.stabelecendo que a União pagaria:
- os proventos e pensões concedidos até 21 de outubro de 1969;
- os proventos e pensões concedidos após 21 de outubro de 1969, proporcionalmente ao tempo de serviço prestado às duas esferas.
d) O Decreto-Lei n.o 1. 015, por sua vez, foi alterado pela Lei n. 0 5. 733, de
16 de novembro de 1971, cujo art. 3.0 dispõe:
- que a partir de 1974, será responsabilidade da União o pagamento do
pessoal ativo.
Eis aí o quadro da terrível Irresponsabilidade: a ajuda, que deveria ser
contínua e permanente, conforme se firmara, da União, foi limitada a menos
de 15 anos, por uma sucessão de leis, de pareceres, de interpretações, un11aterais, inteiramente contrárias aos ditames da Lei San Thiago Dantas.
O exemplo está aí, vivo, palpitante, a desafiar a argúcia dos Srs. Senadores.
Evidentemente, v. Ex. 8 • estarão preocupados em saber o que será do Estado da
Guanabara, quando tiver de depender do auxílio da União, para, como município,
sobreviver.
Mas uma dúvida sobrevém a tudo: se a União assim procedeu com referência aos servidores, aos bens e serviços transferidos para a Guan!llbara - o
que se poderá antever venha acontecer ao grande Estado que resuLtará de fusão?
Qual a certeza, a esta altura, de que os fatos e as irresponsabilidades não
se repetirão com maior freqüência e repercussões mais desastrosas, às popu.
lações do nosso Estado, e agora já do vizinho Estado do Rio de Janeiro?
O Senado Federal, com a prudência que caracteriza todas as suas decisões,
quando chegar a ocasião, certamente não concordará com o açodamento com
que se pretende Implantar essa fusão, evitando a consumação de um autêntico
desastre.
Os precedentes Sr. Presidente, a experiência da Guanabara, são desalentadores e recomendam a adoção de todas as garantias em defesa das populações
interessadas, que não foram ouvidas e que apenas sentirão os efeitos de medidas que se lhes quer impor.
Podemos bem imaginar o que será do grande Estado do Rio de Janeiro, incluídos o atual e mais o da Guanabara, quando depender, durante largos anos,
da ajuda da União, através do cumprimento rigoroso de suas obrigações para
com o novo Estado, quer em relação à manutenção dos serviços essenciais à
normalidade da vida da nova Unidade Federativa, quer em relação ao pagamento de seu funcionalismo.
Não me vou alongar, Sr. Presidente, não vou arriscar outras considerações,
porque sei que o meu tempo está a •terminar. Mas pretendo voltar, mais duas ou
três vezes, a esta tribuna, para completar em profundidade, essa análise do
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esta hora. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah, por cessão do nobre Senador Geraldo Mesquita.
O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Presidente, hâ poucos dias, faleceu o Ilustre médico Dr. Dermeval Barbosa Moreira, natural de Conceição de Macabu, mas
há. longo tempo radl'cado em Nova Friburgo, onde, por mais de quarenta anos,
exerceu a medicina. Sobre essa estimada figura já. fal·ou, e certamente pelo MDB,
o emlnen•te Senador Amaral Peixoto, Líder da nossa Bancada no Senado.
Permito-me, Sr. Presidente, falar em meu nome, e no do povo de Nova Friburgo, onde tenho convivido há mais de 30 anos, desfrutando ali de amizades
que me são caras, dentre as quais a família Sertã, de que muito me honro, e, por
igual, fui amigo do grande e querido médico Dr. Dermeval, que fora o médico
de toda a gente. Em verdade, ele era somente exornado pela sua inteligência,
como também, por um coração sensível aos humildes, aos simples, aos pobres.
Poder-se-la mesmo dizer que era o médico da pobreza. Todos, sem dúvida,
estimavam-no. O seu passamento causou a mais profunda consternação. O
comércio, a indúStria, as populações do c·entro e dos distritos mais longinquos
foram levar-lhe o derradeiro adeus.
Nova Friburgo parou para reverenciar o médico, o amigo, o benfeitor. Nada
menos de sessenta mil pessoas, num imenso cuLto de saudade, derramaram as
suas lágrimas.
Sr. Presidente, nestes tempos materializados pelo egoísmo, o ódio, o medo,
as ameaças, os tóxicos, as dificuldades e a incerteza no dia do amanhã, a vida
honesta e digna, afanosa e solidária, inspirada no coração que o Dr. Dermeval
viveu, é uma resposta aos desanimados, aos maus, aos Indiferentes, àqueles
enfim, que têm os corações duros e frios. Há na vida desse bondoso médico,
o grande e leal servidor da coletividade, um exemplo, que fez marcar um ponto
de alto relevo na memória de todos que o conheceram.
A sua esposa, D.a Regina Tá.ssara Moreira, aos filhos, aos netos, a-os amigos,
ao povo de Nova Friburgo e do Estado do Rio, fica a expressão de grande pesar,
que também é o pesar de um povo inteiro, sobremodo dos menos favorecidos da
sQrte, dos doentes, daqueles que encon~raram sempre bondade, assistência,
amparo pelas mãos do Dr. Dermeval Barbosa Moreira. (Muito bem!)
. O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Tendência,
revista especializada, editada pelo grupo Bloch, em seu· número de dezembro
de 1973 e no de abril de 1974, publicou dois excelentes artigos, de autoria do
Dr. Admon Ganen, abordando assuntos de interesse administrativo.
Há alguns .anos Diretor do Banco do Brasil Admon Ganen é Professor de
Administração, com vários cursos especializados, destacando-se o de Master em
Administração de Empresas pela Michigan StB.Ite University. Detém, ainda,
vasta experiência, quer como Professor ou como Executivo, o que torna uma das
grandes autoridades em nosso País no setor em que se especializou.
"Quatro erros, quatro mitos" - este o título do primeiro artigo publicado
em Tendência, numa série de considerações sobre problemas executivos. Tamanho o interesse despertado por esse artigo, que a mesma revista se empenhou
em obter nova colaboração desse Professor e Executivo, daí a publicação, em
seu número de S~brll des.te ano, de novo artig·o, intitulado "Discurso sobre o
mérito'', que veio a alcançar igual repercussão.
Em seus dois artigos, o Professor Admon Ganen, a despeito de sua vasta
cultura, não se desfez em ensinamentos doutrinários, complexos e de dific!l percepção para o leitor. Muito oo contrário, em linguagem tão correta quanto simples, abordou problemas muito freqüentes em nossas empresas e organizações,
neste momento em que a formação e seleção de executivos assu~e importância
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excepcional para o País, devido ao avanço de nossa economia. Os dois artigos
const!ttuem um conjunto de ensinamentos práticos que muito estarão servindo
a nossos empresários e executivos, expostos de forma a mais didática, reveladora do porte do Professor e, também, da experiência do grande E~ecutivo que
é seu autor e que desenvolve, no Banco do Brasil, obra notável, sobre a qual
já tive ocasião de aludir desta tribuna.
l!: convencido da importância de ensinamentos como as ministradas pelo
Professor Ganen em seus dois artigos que faço este registro, felici·~ando-o pelo
bem que vem fazendo em prol do desenvolvimento nacional, através da boa
formação de executivos eficientes, congratulando-me, ainda, com a dlreção' da
revista Tendência por tão oportuna, feliz e brilhante colaboração, da qual tantos
frutos poderão ser colhidos por todos que têm responsab!l!dade executiva, quer
na iniciativa privada como pública. Através de suas páginas e graças ao talento
e à experiência do Professor Admon Ganen, Tendência nos propiciou um verdadeiro curso prático de administração, com a leitura de seus dois :J.rt!gos, .~endo
de indiscutível utilidade para todos. Constitui, sem dúvida, mais uma contr!.buição do ilustre Professor e técnico em favor da eficiente administração em nosso
País. (Muito bem!)
·
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Cattete Pinheiro. (Pa.usa.)
S. ·Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobr·e Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o General
Antônio de Spínola acaba de ser empossado no cargo de Presidente da República
Portuguesa.
•No ato da. posse, o novo Presidente jurou fidelidade à democracia •e ao programa das Forças Armadas e enfatizou: "Uma vez cumprida a minha. tarefa e
outorgado o poder ao Presidente eleito livremente pelo povo, retomare! às Forças
Armadas, de onde jamais me separa11ei, com a consciência de ter cumprido
meu dever''.
·No seu discurso, Spínola traçou a sua grande linha eLe ação: democratização
da vida politica dentro da ordem e da liberdade. E lembrou a conhecida definição:
"Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo".
Abre-se, assim, para Portugal a perspectiva de um novo estilo de vida pública. e de integração no regime normal das nações cultas e civilizadas.
Ao saudar o grande passo democrático dado pela Nação portuguesa., é opor~
tuno lembrar a significação política desse fato para a. comunidade das Nações.
No quadro político da. Europa. Ocidental, passam a existir apenas duas
nações governadas por regime autoritário.
Todas as demais, em número de 16, adota.m, com características próprias, o
regime democrático: França, Inglaterra, Al.:!manha, Itálla, Austria, Bélgica, Holanda, Suíça, Suécia, Dinamarca, Noruega., Finlândia, Islândia, Turquia e Chipre.
l!: com satisfação e entusiasmo que o povo brasileiro e os democratas de
todo o mundo saúdam a restauração da democracia em Portugal. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Senador
Antônio Fernandes. (Pausa.)
S. Ex.n não está presente.
Concedo a. palavra ao nobr·e Senador Nelson Carneiro.
o SR. NEIJSON OARNEffiO - Sr. P'tesid•ente, da. longa. e volumosa correspondência que todos nós recebemos, destaco, nesta oportunidade, o apeJo. que
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me foi dirigido pelos funcionários públicos f.ederals qualificados e que envelheceram no serviço público. E dirijo-me a V. Ex.a para tratar de um procedimento
Injusto do Governo a tual. O Diário Oficial de 29 de abril transa;to insere o Decreto-Lei n.o 1.325, em anexo, dispondo sobre a aplicação do Plano de Classificação
aos servidores aposentados. Ele anula a Paridade determinada na Constituição
Federal vigorante (art. 102, § 1.0 ) e infringe fronta:lmente a sistemática do direito
pátrio. Trata a numerosa classe dos !nativos como párlas da nação. A inspiração
naturalmente partiu do DASP, que nunca racionalizou e simplificou a administração, em l.'evide aos apelos freqüentes do funcionalismo aposentado, através
de O Globo e o Jornal do Brasil.
O incriminado diploma determina uma revisão .esdrúxula nos proventos dos
aposentados com base no nível inicial da respectiva categoria funcional, suprimida;s todas as vantagens, gratificações já Incorporadas ao pa;trimônio individual.
A seu turno, a revisão só se efetivaria após ultimada a .transposição de todos os
servidores na atividadie. Dificilmente esta vantagem ocorreria antes do falecimento do aposentado pelo processo complexo que consubstancia o novo Plano de
C!.assificação. Mesmo que tal ocorra, aconteceria, por exemplo, com os Advogados
e os Engenheiros, ficarem com salário de um terceiro-sargento ou escriturário.
Ademais, a Paridade foi assegura,da aos membros do Ministério Público,
Forças Armadas e Itamaraty. É uma discriminação Injusta e Ilegal. No citado
Decreto-Lei n.O 1.325 revogou-se o art. 10 e seus parágrafos do anexo DecretoLei n.o 1.256, de 26 de janeiro de 1973, liquidando-se a isonomia entre a remuneração dos ativos e !nativos.
Leiam-se, a propósito, os comentários à Constituição Federal de 1967, da
autoria de Roberto Magalhães e Pontes de Miranda. Na verdade o Brasil é um
só, cabendo aos inativos e pensionistas os mesmos direitos, pois todos têm
direito a vida em proporcionalidade à oscilação da economia e finanças do
Pais. Não é assim que o Governo marchará para a democratização e paz soci!lil
no País, nem constituirá o homem como "objoe.to supremo de todo planejamento
nacional", como acentuou o Presidente Geisel na:s diretrizes gerais anunciadas
pela imprensa. O primado da lei foi ferido •e violentado em toda latitude. Seria
conveniente que o Governo designasse Grupo d·e Trabalho para rever o novo
Plano de Classificação d·e Cargos, sem significação e chlstoso, que enxertará as
páginas do humorismo brasileiro. O processo da transposiÇão é ·aberrante dos
princípios que informam o Direito Administrativo.
·
Vale acentuar que o ex-Presidente Médicl, pelo Decreto-Lei n.o 1.318, de
28 de fevereiro de 1974, assegurou proventos a s·ervldor apos·entado antes de 1966
no mesmo valor dos ativos -em cargos do mesmo nível

(§

2.0 do art. l.o).
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A:sslm, os companheiros e velhos admiradores de V. Ex." comei combatente
do Parlamento Nacional, ap-elam para V. Ex." como guardião da lei no Senado
Federal.
Outro apelo, Sr. Presidente, diz respeito ao problema daqueles que não são
concursados:.
Face a recente d·ecreto presidencial, parecia que a situação do não
concursado no Serviço Público Fed·eral es.tarla solucionada, de 11eferêncla
ao novo Plano de Classificação de Cargos.
Todavia, o Decreto nada resolveu,· pois é pr.eclso fazer-se um curso,
ter-se aprov·eitamento no curso, para passar para o quadro novo. Desprezou-se, portanto, todas as leis que efetivaram extranum·erários, interinos, inclusive a Constituição Federal que, no seu parágrafo 2. 0 do
art. 177, também ef-etivou Internos .
. ·'·
Todo o pessoal de nível superior, e agora o do Grupo-Outras Atlvidades de Nível Médio, foi dispensado da prova, enquanto o GrupoServiços Auxlliares terá que fazer o curso e ter aprov·eitamento no mesmo
para ingressar no novo. Plano de Classificação. Dispensada que fora a
prova e o curso paro. o pessoal de nível superior e o do Grupo-Outras
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- 416 Atividades de Niv·el Médio, não há razão para que a dispensa não seja
para todo o funcionalismo
Mas o pior não é só fazer o curso e ter aprovei·tamento, pois,
mesmo com .aproveitamento no curso, irá o não concursado concorrer
apenas às vagas que sobraram após a colocação de todos concursados
nos Níveis de melhor remuneração .
.&sslm, concursados recentemente irão ficar numa situação melhor
que funcionários com 20, ou 30 anos de serviço, mesmo que estes velhos
funcionários tenham aproveitamento no curso que vão fazer.
Finalmente, Sr. Presidente, recebo de São Paulo uma folha que é distribuída
pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social aos que querem ingressar no
Serviço Público, e que desejo incorporar aos Anais, nesta hora em que tanto
se f·ala em abertura democrática. Além das referências indispensáveis sobre o
nome, o local de nascimento, a f!liação, a residência, figura esta que bem
caracteriza os regimes ditadoriais:
m) Atividades e ligações politicas, atuaís e anterior.es;
Para entrar no Serviço Público hoje, ao menos através do Ministério do
Trabalho e Previdência Soci!W, ou seja, os contratados do Serviço Público, deve-se
preencher 1essa ficha, em que se exige que se declarem as a.tividades e ligações
politicas, atuais e anteriores. É o famoso "Atestllldo de Ideologia''.
Creio que a forma mais fácil de preencher-se a ficha será dizer o inter:essado
que pertenceu à União Democrática Nacional, para assim ficar livre de qualquer
suspeita.
Esse "Atestado de Ideologia" é, por sua própria natureza, uma prova de que
estamo·s muito longe dos dias democráticos com que sonhávamos. (Muito bem!
Palmas)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SH. NELSON CARNEIHO EM SEU
DISCURSO:
MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVID!i:NCIA SOCIAL
DIVISAO DE SEGURANÇA E INFORM.II.ÇOES
Levantamento de Dados B:ográficos "LDB"
a)
b)
cl
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
1)

m)
n)
p)
q)

Nome Completo:
Local e Data do Nascimento:
Filiação :
Função ou Cargo para o qual a pessoa está sendo cogitada:
Autoridade a que está afeto o ato de admissão ou recondução:
Registres existentes (Informações e Informes sobre sua conduta) :
Residência atual <Rua, N. 0 , Cidade, Estado):
Residências anteriores (Cidades e Datas):
Atividade atual (Cidade e Organização; Função):
Ativid!lides Anteriores (Cidades, Organizações e datas; Funções):
Escola (s) Un!v,ersidade (s), etc. Que freqüentou e pela (s) qual (is)
se formou (Cidade (s) e data (s) :
Atividades e Ligações Políticas, Atuais e Anteriores:
Estado civil:
o) Nome de Cônjuge, se for o caso;
Documento de Identidade, Local e Data da Expedição:
Outros Dados Julgados úteis à Orientação da Busca:
Ass. Autorido.de:
M-185/72
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- 417 Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Gu!omard - José Esteves - Cattete Pinheiro - Alexandre
Costa - José Sarney - Helvídlo Nunes - J•essé Freire - Wilson Campos
- Luiz Cavalcante - Teotônlo Vilela - Heitor Dias - Vasconcelos
Torres - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Orlando Zancaner Emival Caiado - Oslres Teixeira - Fernando Corrêa - Saldanha r>erzi
- Antônio Carlos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Não há mais oradores inscritos .
.Passa-se à
ORDEM DO DIA
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 66, de 1974, de autoria
do Sr. Senador Nelson Carneiro, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, dos discursos pronunciados pelo Ministro Rodrigues
Alckmin, pelo Procurador-Geral da República, Professor José Carlos
Moreira Alves e pelo Dr. José Arnaldo Gonçalves de Oliveira, representando o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados e do Instituto de
Advogados · d·e Brasília na Sf!ssão plenária do Supremo Tribunal
Federal, real!!Zada no dia 8 de maio de 1974, em homenagem à memória
do Ministro Raphael Barros Monteiro.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
DISCURSOS PRONUNCIADOS PELO MINISTRO RODRIGUES ALCKMIN, PELO
PROCURADOR-GERAL DA REPúBLICA, PROFESSOR JOSÉ CARLOS
MOREIRA ALVES E PELO DR. JOSÉ ARNALDO GONÇALVES DE OL:LVEIRA,
REPRE·SENTANDO O CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS
E DO INSTITUTO DE ADVOGADOS DE BRASíLIA NA SESSãO PLENARIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REALIZADA NO DIA 8 DE MAIO DE
1974, EM HOMENAGEM A MEMóRIA DO MINISTRO RAPHAEL DE BARROS
MONTE~'RO, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N. 0 66,
DE 1974, DE AiUTORIA 00 SR. SENADOR NELSON CARNEIRO.

DISCURSO· PRONUNCIADO PELO SENHOR MINISTRO RODRIGUES
ALCKMIN
"Quando, a 31 de dezembro de 1965, o então Desembargador Raphael de
Barros Monteiro assumiu a Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo,
a mim me coube prestar-lhe a homenag·em da admiração e do apreço de seus
colegas.
Mais de um ano d·ecorrido, a 7 de julho de 1967, ein clara tarde ensolarada,
no antigo prédio do Rio de Janeiro, o Ministro Raphael d·e Barros Monteiro
prestava o compromisso de sua Investidura no cargo de Juiz deste Supremo
Tribunal Federal. E a mim me coube, ainda, em nome do Poder Judiciário do
Estado de São Paulo, dizer-lhe de nossos aplausos e de nosso júbilo pela alta
judicatura que lhe era conferida.
Cabe-me agora, quando o Supremo Tribunal Federal se reúne em solene
.assentada, para render-lhe preito à saudosa memória, ser o intérprete de nossos
sentimentos de pesar.
A coincidência destes fatos se prende à coincidência dos caminhos que
palmilhamos. E não me é possivel afastar, nas palavras destinadas à celebração
da memória do Juiz eminente,. as~ recordações de fatos e circunstâncias dessa
longa convivência.
·
. Quero restringir-me, neste preito à memória de Barros Monteiro, ao sentido
de sua vida e a alguns traços de sua personal!dade.
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- 418 Do sentido da vida, afirmou ele, certa feita, ao referir-se a !lustre juiz de
São Paulo:
"Li na "Comédia Humana", não do velho Balzac, mas do jovem Saroyam,
que cada homem vive sua própria vida e cada vida tem o seu próprio tema.
Em outras palavras é a m-esma advertência que S·e encontra no prefácio de
um dos livros mais discutidos do momento, de que os homens devem ser julgados,
não pelo testemunho de fatos Isolados, mas sim pela evidente intenção de sua
vida ln te ira."
A luz deste pensamento, o tema da vida de Raphael de Barros Monteiro
foi a vocação para a judicatura. Vida idealmente representada por forte linha
reta, sempre fiel a si mesma e a seu constante objetivo.
A consciência nítida desta vocação ele próprio a afirmou, em mais de uma
oportunidade.
Ao despedir-se do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de assumir o
cargo de Ministro deste Supremo Tribunal, reiterou a afirmativa, ao declarar:
"Jean-Paul Sartre, numa frase amarga, disse que não se escolhe a vocação:
acerta-se ou malogra-se, eis tudo,
Não é verdada. Posso assegurar a V. Ex.a. Sr. Presidente, bem como a t<ldos
o meus ilustr·es colegas da magistratura de São Paulo, que fui, sou e serei juiz
por vocação. Só esta me fez permanecer na função jud!cante até hoje e somente
ela far-me-á nela permanecer até que a Providência ainda me dê forças para
tanto."
A esse consciente desejo-presente, como afirmou, desde os bancos acadêmicos - de seguir a carreira de juiz, nã<l foi estranho o ambiente do lar.
Nascido em 1908, na tradicional e bucólica cidade de Areias, no Estado de
São Paulo, filho do Dr. Phidias de Barros Monteiro, Juiz de Direito, e de D.
Erothides de Carvalho Monteiro, teve, no exemplo paterno, inspiração e estimulo
que o orientassem na escolha da vocação.
Estudante, sem r·ecursos materiais sobejos, ingressou no serviço público
mediante concurso, trabalhando no D·epartamento dos Correios e Telegráficos,
enquanto cursava a velha Academia de Direito de São Paulo.

A extraordinária capacidade de trabalho que sempre o distinguiu permit'a
que aliasse, ao exato cumprimento das funções públicas, estudo sério e profundo
que lhe embassar!a a formação profissional.
E enfrentando galhardamente os encargos do trabalho e do estudo, ao colar
grau, em 1930, recebeu das mãos de Alcântara Machado a !áurea de melhor
aluno da Turma, o prêmio "Rodrigues Alves".
Podia, então, caminhar para os umbrais da carreira escolhida.
Em 1935 após notável concurso em que obteve a primeira colocação, Raphael
d·e Barros Monteiro ingressou na magistratura do Estado de São Paulo. Realizara
o desejo longamente ·esperado. ETa Juiz de Direito como, ao tempo, o seu digno
pai; como o velo a ser o Irmão - o preclaro Prof. Washington de Barros MonLe!ro - e como o são, hoje, dois filhos - que considerou penhores de seu afeto
ao Pod·er Judiciário de seu Estado natal.
Percorreu, o então Juiz Barros Monteiro, as difíceis comarcas das zonas
de penetração paulista, àquele tempo: Santo Anastácio, Penápolis, Olimpia.
O Tribunal de Justiça de São Paulo que acompanhava, de perto, a ativldade
dos juízes zeloso da reputação e do bom funcionamento do Poder Judiciário,
tev·e a atenção voltada para o julgador expedito que, ainda moço, se impunha
pela excelência das decisões.
Trouxe-o, pelos seus méritos, para uma das Varas Cíveis da Capital do
Estado. E porque o renome de Raphael de Barros Monteiro, como Juiz de valor
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- 419inexcedível, Jogo se estendesse entre colegas e advogados, em 1974 lhe foram
confiadas as árduas funções de substituir em Segunda Instância.
De tal forma a insuperável operosidade de Barros Monteiro, sua cultura e
seu valor intelectual se impuseram à admiração de todos que, em 1949, aos 41
anos de idade, era indicado e nomeado, por mer~cimento, para o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Quero reproduzir algumas palavras com que o então Presidente do Tribunal,
Des. Theodomir Dias, o saudou, porque são uma síntese perfeita das qualidades
de Raphael d·e Barros Monteiro.
Disse-lhe Theodomiro Dias:
"Segundo conhecido prolóquio aldeão, genuinamente brasileiro, um dia é
da caça, outro do caçador. ·
É o seu caso, meu jovem e eminente colega.
.
Durante a sua fulgurante carreira, V. Ex."' foi sempre um incansável distribuidor de justiça. Chegou agora a vez de recebê-lo, em toda sua plenitude, com
g·eral satisfação..
·
É que V. Ex:a.. por seu talento, por sua cultura, por sua operosidade, por
seu alto sentimento de justiça, de há multo se enfileirou ao lado dos nossos mais
completos julgadores.
Compartindo em nossos trabalho durante anos a fio, quase s·em interrupção,
com o agravamento de servir ora em uma, ora em outra Câmara, ora em mais
de uma Câmara ao mesmo tempo, V. Ex."' é um dos preciosos elementos de que
não poderia o nosso. Tribunal prescindir, sem empobrecer-se."
E finalizou Theodomiro Dias:
"Sem pretender ser profeta, prenuncio para V. Ex." os mais brilhantes
triunfos."
Raphael de Barros Monteiro não frustrou o vaticínio.
Em anos de profícua e brilhante judicatura, a ela reuniu à cátedra, conv:dado
·que foi para lec!onar, na pr.estigiosa Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a 3.~ Cadeira de Direito Judiciário Civil.
. Foi cham·ado a presidir a Associação Paulista d.e Magistrados. Foi Prasidente
do Tribunal Regional Eleitoral, de 1961 a 1963. Neste último ano participou do
Congresso da União Internacional dos Magistrados, em Haia. Em 1966, fez parte
·da Delegação da Associação dos Magistrados Brasileiros às reuniões do Conselho
Central da referida União Internacional, e das Comissões de Direito Constitucional
e de Processo C!vll, em Salzburgo.
Em 1966, assumiu as funções de Presidente do Tribunal de Justiça de seu
Estado. Fê-lo na consciência da plena capacidade para a tarefa que lhe cabia
enfrentar.
Disse, naqu·ela oportunidade:
"Na temática de Ganham Greene, o homem é sempre escolhido por Deus
para tarefa superior às suas forças. Não digo que o encargo que coloca~tes, como
instrumentos do Eterno, sobre os meus ombros, seja tarefa que exceda as minhas
forças". . . "é confiantemente, com alegria e disp·osição que eu ·assumo esta
responsabilidade, porque, agora, sinto-me preparado para enfrentá-la."
No desempenho exato e pontual desse encargo, a Barros Monteiro o foram
buscar os altos Poderes da República, para que viesse ocupar uma das cátedras
do Supremo Tribunal Federal.
E aqui Jogo se fez notar pela insuperável capacidade de trabalho e pela
justeza de seus julgados.
Coube-lhe desempenhar, com a dedicação de sempre, as ·elevadas funções
de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
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- 420 E de tal forma buscava cumprir os deveres do cargo que, quando a saúde
abalada lha n·egava o necessário repouso, ainda ·era junto aos livros e aos processos, em fatigante trabalho que lhe decorriam as hol'as de insônia.
Bem podemos aquilatar como lhe há de ter pesado, a Juiz expedito e operoso
que era sentir que a saúde não lhe correspondia aos esforços e obrigar-se ao
momentâneo afastamento das funções judicantes.
Chegara a hora- a que se refereria - em que a Previdência lhe impunha
o sacrifício de suportar a redução das forças com que mantivera, brilhantemente,
ao longo dos anos, a plena correspondência à sua vocação de juiz - a intenção
de sua vida Inteira.
Se a dedicação à judicatura foi o tema da existência do Min. Barros Monteiro,
múltiplos foram os traços de sua personalidade de escol.
A dois deles me r·ef·erirei. Não vou mencionar-lhe as altas qualidades do
espírito, de leitor sempre ávido pelo sábio e pelo belo; nem às qualidades de
magistrado imparcial e culto. Refiro-me à profunda e tranquila bondade, ditada
pela simplicidade e pela modestia.
Disse um !lustre advogado de São Paulo, ao saudá-lo no Tribunal Regional
Eleitoral, a que presidia, como Desembargador:
"O des. Rapha·el de Barros Monteiro é a expressão rigorosa da modéstia.
Sua doc:lidade de trato encantam aos que dele se acercam. A todos ouve com
franciscana paciência. seu tom de voz é sempre o mesmo. Jamais procura impor
o prestígio de sua autoridade.
Tem o culto do respeito às opiniões alheias. Não ordena: solicita. Vai ao
encontro dos desejos: não espera que lhe rogem.
A sua alegria é a de todos os companheiros.
Sente-se feliz ao vê-los contentes. Perscruta as tristezas alheias, à procura
da razão, para tentar aliviá-las. Nobreza de sentimentos igual à difícil de
encontrar".
Em anos de convivência, não me recordo ter presenciado o Ministro Barros
Monteiro elevar o tom da voz ou interferir, com vivacidade maior, em debates
ou julgament<>s. Tinha, realmente, o culto do respeito às <>piniões alheias. E
quando delas dissentia, a natural delicadeza quase o levava a desculpar-se por
fazê-lo.
A esse traço pessoal de caráter, aliava o profundo amor à Instituição a que
servia.
O P·oder Judiciário e as funções judicantes mereciam-lhes as atenções :ie
todos os momentos.
D~monstram-no dois fatos, que relembro.
Ao presidir a instalação do ano judiciário d-e 1967, no Tribunal de Justlca
de São Paulo, repetiu palavras de Pedro Chaves, dando-lhes especial realce, "a
fim de explicar os motivos determinantes daquela solenidade.
Disse, naquela oportunidade:
"Já é tempo de divulgar nos setores populares que o nosso Governo é tripartido e que os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário estão no mesmo
plano constitucional, cada um na sua esfera de ação, desempenhando suas atribuições peculiares, todos três delegados em exercício da soberania do povo paulista.
Não são revolucionárias, nem novas, estas concepções decorrentes de preceitos constitucionais, mas é preciso repetir os fatos e dar-lhes o merecido destaque, para que não desapareçam no mais completo olvido".
Pesava-lhe que a sllenciosa atlvidad·e do Judiciário o tornasse quase desconhecido como um dos Poderes d·o Estado. Queria vê-lo conside•·ado cm sua eminente posição constitucional.
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-421Relembro o segundo fato: a declaração de seu amor pela judicatura. Barros
Monteiro o frisou, ao tomar p·osse neste Supremo Tribunal Federal.
Recordou a fina comparação que o Ministro Luiz Gallotti, então Presidente,
fizera, a propósito de sua permanência em Brasilia, com Fabrício, da "Chartreuse
de Parme" que, preso mas enamorado da filha do diretor da prisão, temia a
hora da liberdade.
E acrescentou o Ministro Barros Monteiro: "Nós ambos, Senhor Presidente,
enamorados de Clél!a, a nossa. querida Judicatura, continuamos presos, mas
sempre temendo a soltura, por algum inesperado golpe do destino".
Fidelidade à vocação que, d·esde a juventude, o orientou para a magistratura; dedicação ao Poder Judiciário a que serviu com !nexcedíveis esforços;
virtudes de caráter, de Inteligência e de operosidade que o fizeram notável entre
os juízes de sua terra e de seu tempo - são apenas alguns traços da per.:onal!dade do Ministro Barros Monteiro, que de nós se apartou e a cuja memória se
dedica esta reverente solenidade.
Por ocasião da posse no cargo de Desembargador, Rapha.el de Barros Monteiro assim evocou os momentos iniciais de sua carreira de Juiz:
"Revejo nitidamente aquela tarde quente de um adusto verão em que, por
uma poeirenta estrada que liga uma das estações da Noroeste à cidade de Pirajuí, la um juiz substituto, recém-nomeado, assumir sua primeira comarca.
Vinca-lhe a face imberbe funda ruga, denunciadora das graves preocupações que lhe povoam a mente. Mas seu coração bate apressadamente, alimentado
por um sangue rico de ideais e de e3peranças.
Sabe que não lhe trará riquezas a carreira que abraçou. Sente que terá
canseiras, tr21balhos, aborrecimentos, mas pressente também que se se dispuser
ao sacrifício e à luta pelo que considerar justo e reta, terá alegrias e terá compensações.
lll que aprendeu, c·om Saint Exupery, que se trabalha3se somente pelos bens
materiais, construiria para si mesmo uma prisão e nela se encerraria com sua
moeda cinzenta, que não poderia ser trocada por coisa alguma que valesse a
pena de ser vivida."
A Raphael de Barros Monteiro, concedeu-lhe a Providência viver plenamente
o ideal a que se dedicou. Não construiu uma prisão nem nela se encerrou com
a desvaliosa moeda do egoiSmo - sim, marcou os seus dias com as marcas do
trabalho, da bondade, da conduta ill'liada e da dedicação à Justiça.
A sua memória se voltam nossos pensamentos, em 1!-fetlva recordação. E à
personalidade do Juiz de tão alto valor, as nossas derradeiras homenagens."

DISCURSO PROFERIDO PELO DR. PROCURADOR-GERAL DA REPú·
BUCA, PROFESSOR JOSÉ CARLOS MOREIRA ALVES
"De há muito conhecia de nome e fama o Ministro Raphael de Barros Monteiro. De per.~o. só vim a conhecê-lo quando passei a atuar nesta Colenda. Corte
como Procurador-Geral da República. Então, há dois anos, seu e3tado de saúde
já era precári·o. Tenho bem fixada em minha retina sua Imagem macilenta e
doentia. Parece-me ainda vê-lo sentado neste recinto, lendo, em surdina, seus
votos escritos à mão, com letra miúda. Findava o mês de outubro do ano
passado, quando estive com ele pela última vez. Estava eu de partida para a
Turquia. Fez-me um pedido: que lhe trouxesse de lá alguns selos. A filatelia,
os romances da moda e os pensamentos de au.:ores Ilustres anotados em cadernetas que guardava amorosamente eram seu deleite. Trouxe os selos - uma
bela coleção comemorativa do cinqüentenário da república implantada por Kemal
Ataturk. Não pude, porém, entregar-lhos. O destino não o permitiu.
Raphael de Barros Monteiro era de tradicional família de juízes. Seu pai
o foi; um de seus Irmãos - o Prof. Washington - é Desembargador aposentado; dois de seus filhos são Juízes de Direito no Estado de São Paulo. Sua b!o-
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-422grafia quase se identifica com a carreira que fez na Maglstratura. Nascido em
Areias - cidade-mor:ta do vale do Paraíba -, foi aluno exemplar nas velhas
Arcadas do Largo de São Francisco. Laureou-se com o· galardão máximo da
escola - o prêmio "Rodrigues Alves". Poucos anos depois. de formado, atendei\
ao clamor de sua desenganada vocaçã·o e ingre.ssou na Magistratura paulista,
mediante concurso .em que S·e classificou em primeiro lugar. Iniciava-se a ascensão. Juiz substituto em Penápofu e em Jaboticabal. Juiz de Direito em
Santo Anastácio, Penápolls e Olímpia. Já na capital, Juiz de Direito da décima
quinta Vara Cível. Em 1949, Desembargador. Do Tribunal. de Justiça cio Es-.
tacto de São Paulo foi Vic·e-Presid·ente e Pr·esidente. Em 1967, na vaga do MInistro Pedro Chaves, seu antigo colega de magis.'ratura, f·oi nomeado pelo presidente Costa e Silva, Ministro desta Suprema Corte. Nessa qualidade, integrou
o Tribunal Superior Eleitoral, de que, também, foi Presidente. Se a morte lhe
não ceifasse a vida, apo.sentar-se-ia, compulsoriamente. no segundo ano do mandato de Presidente do Supremo Tribunal Federal - último degrau ds uma t.ra~
jetória ascendente inimaginável, por certo, so men.ino de Area~ que um dia quis
ser juiz.
Seneca, no livro X de seus Diálogos - no De brevitate vitae - exproba o
brocardo vitam brevem esse, longam artem. Para ele, a vida nos proporciona
tempo de sobejo, nós é que o perdemos demasiado. Não sei se o Ministro Raphael
de Barros Monteiro, em algum de seus Jazere.>, teria lido e.ssas páginas do filósofo
romano. Se não as leu. seguiu-as, porém, por intuição. Viveu como bom ecónomo do tempo. Ao falecer aos .sessenta ·e cinco an·os, deixa para os póstero.s o
exemplo de uma vida de progressão contínua, mercê de trabalho Incansável.
Agora, descansa."

DISCURSO PRONUNCIADO PELO DR. .JOSÉ ARNALDO GONÇALVES DE
OLIVEIRA
"Não sabem das torturas íntimas, inquietudes e perplexidades dos que julgam, inquietude: que são fruto.s da ânsia de ser justo.
Esquecem que são homens e não Deuses.
É o duplo aspecto, constan:e da adv·ertência citada por Rui Barbosa, perante
o Excelso Pretória:
"Recordai-vos, Senhores Juízes, se .sois elevados acima do povo que
vos circunda o Tribunal não é senão para ficardes mais expostos aos
olhares de todos. Vos julgais a sua causa. Ele julga a Vossa Justiça. E
tal é a fortuna ou a desventura de vossa posição que não lhe podeis
esconder, nem os vossos defeitos, nem as vossas virtudes."
·

Os profissionais a que tenho a honra de representar neste instante, pod·em
proclamar, com saudade e com verdade, que o nos.!o eminente, saudoso e querido Ministro Raphael de Barros Monteiro, de sua vida. voltada à realização
da Justiça, foi o Magistrado da verdade e do Direito, sabendo ser justo e, ao
mesmo tempo, profundamente humano.
Queria fazer a Justiça fazendo o bem.
Modesto, como convém aos homens que sabem; foi humilde, na autentica
expressão do termo: humildade irmã gêmea da verdade, como dizia Santa TereZinha.
Pronto na decisão; de uma operosidade construída na acuidade cultivada;
na vivência intensa; na segurança dos tranqüilos e serenos.
Os seus filhos podem se envaidecer do património que lhes foi deixado.
O Conselho da OAB, seção do Distrito Federal e o Instituto dos Advogados
do Distrito Feder:al credenciaram-me para falar, em seu nome, nesta solenidade
em que se pr·esta homenagem póstuma ao Ministro Raph9.el d.e Barros Monteiro.
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- 423A verdade, a ju.3tiça e o amor marcam o sentido da vida e imprimem a. esperança. da morte.
Quando vivemos firmes nesta esperança., ela realça a nossa vida..
. '. '
Homena.g·eamos hoje um homem dedicad·o, em toda a. sua vida, ao culto do
Direito, apreciando as atitudes e reações humanas e julgando-as, segundo o
texto da lei, a doutrina dos mestres e a técnica da. Justiça..
. . Missão profundamente difícil e :ormentosa. Aug11sta e responsável.
Revesta os homens que a desempenham da maior dignidade, ungindo-os
com o poder e a glória..
Investe-os, ao mesmo tempo, de graves responsabilidades vinculadas ao sacrossanto direito da pessoa humana; cerceia. ou proclama a liberdade, constrói ou
destrói riquezas.
Os da planície vislumbram o brilho das vestes e da coroa e admiram os Tribunais e Juízes; ao mesmo tempo, se entristecem ao contemplar atos que ensombrecem a grandeza da missão de decidir dos destinos dos homens ou da. sorte
dos regimes.
Desconhecem os embaraços e a.s dificuldades da falta de técnica na feitura
da lei ou das imperfeições d·e seus textos.
Aí está o que qualquer filho gostaria de receber de seu Pai: dignidade, honra, escrúpulo e respeito. Aí está o que todos gostam de ver na Magistratura: sabedoria, cultura, inteligência dedicadas ao ideal da Justiça., ao espírito público,
ao amor à. Pátria..
Assim vivendo, o Ministro Barros Monteiro, homem de fé, c·onstruiu a sua
esperança para a vida nova de paz e felicidade.
Neste instante de recordação e também de reflexão, conhecendo os sofrimentos porque passou o bravo Juiz e homem, os que também têm fé e esperança,
com saudade, se tranqü!llzam.
No julgamento de Deus, a. que foi submetido, e ao qual ninguém escapa, somos julgados na medida que medim·os, segundo os critérios que adotamos e a.
Justiça que aplicamos.
Julgamento por razões de profunc'.J mistério, s·egundo critério de amor infinito.
Sob as preces de seus amigos, relultou para Ra.phael. de Barros Monteiro .o
gozo da. Paz e Felicidade, sem termo e sem limite, s·omente a)cançada pelos homens que souberam encarnar a verdade, a justiça e amor".
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres)
Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 17, de 1974
<apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça., como conclusão
de seu Parecer n.o 131, de 1974), que suspende o a.rt. 67 da Lei do Estado
de Goiás n. 0 7. 250, de 21 de n·ovembro de 1968, declarado inconstitucional
por decisão definitiva. do Supremo Tribunal Federal, aos 27 de s·etembro
de 1973.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Se n-enhum dos Srs. Senadore.s desejar discuti-lo, vou ancerrar a discussão.
<Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. O projeto Irá à Comissão de Redação.

•

.a

........•

- 424 ll: o seguinte o projeto aprovado .

. PROJETO DE RESOLUÇ,o\0 N. 0 • 17, DE 1974
Suspende o art. 67, da Lei do Estado de Goiás n, 0 7. 250, de 21 de
novembro de 1968, declarado inconstitucional por decisão defintiva do
Supremo Tribunal Federal, aos 27 de setembro de 1973.
O Senado Federal resolve:
Art. único - É suspenso o art. 67, da Lei do Estado de Goiás n.O 7. 250, de
21 de novembro de 1968, declarado inconstitucional por decisão ·definitiva do
Supremo Tribunal Federal, aos 27 de setembro de 1973.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos.
Antes de encerrar os trabalhos, esta Presidência convoca o.; 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, elo Parecer da Comissão de Relações Exteriores,
sobre a Mensagem n. 0 153, de 1974 (n. 0 193/74, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete ao Senado a ·escolha do nome do Senhor Antônio Corrêa do Lago, Ministro de Primeira Classe, da carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Oriental do
Uruguai.
2

Discussão, em turno uruco, do Par·ecer da Comissão de Relações Exteriores,
sobre a Mensagem n. 0 170, de 1974 <n. 0 219/74, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete ao Senado a escolha do nome do Senhor
Egberto da Silva Mafra, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Federal da
Alemanha.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 20 minutos.)

69.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 16 de maio de 1974
(EXTRAORDINARIA)
PRESIDtNCIA DO SR. PAULO TORRES
As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Br!tto - Jo.sé Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Pmtella - Helvídio
Nunes- Virgílio Távora - WalcJ.emar Alcântara- Wilson Gonçal\·es Dinarte Mariz - Luís de Barros - Jessé Freire- Domício Gondim Milton Cabral- Ruy Carneiro- João Cleofas- Paulo Guerra- Wilson
Campos - Arnon de Mel!o - 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 Torr·es - Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro
- Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - carvalho
Pinto - Franco Montoro -Orlando Zanc-aner- Emival Caiado- Osires Teixeira - Fernando Corrêa -Saldanha Derzi - Otávio Cesário Antônio Carlos - Leno!r Vargas - Daniel Krieger - Guida Mondin Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acu.sa o comparecimento de 61 Srs. senadores. Hav·endo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sobre a mesa, projeto d.e lei que vai ser lido pelo Sr. 1.0-Secretár!o.
É

lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N. 0 50, de 1974
Revoga o !ii 1.0 do art. 113, da Lei n. 0 3.807, de 26-8-60.

o Congr.esso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica revogado o § 1. 0 do art. 113, da Lei n. 0 3. 807, de 26 de agosto
rJc 1960.
Art. 2. 0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revog•adas
n~ disposições em contrário.
Justificação
Visa o presente projeto, com a supressão d·o parágrafo que cita, estender,
à Previd.ência Social, providência já adotada com êxito na área. fiscal, ou seja
a abolição da exigência da garantia de instância para interposição de recursos
administrativos.
É indiscutível que a medida, em boa hora adotada pelo Governo no setor
tributário, foi benéfica não só para os contribuintes como para o próprio erário. A exigência tinha como única conseqüência prática dificultar aos interessados
a interposição dos recursos. sem que disso adviesse qualquer vantagem para a
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- 426arrecadação. Muito ao contrário, sobrecarregava a a;dministração com maiores
formalidades burocráticas no encaminhamento dos processos, enquanto que o
contribuinte, não raro assistido pela razão, via-se embaraçado em sua defesa
pela obrigação d·e um desembolso de quantia não devida.
Abolida a e:xigêncla na área fiscal, permanece ela, todavia, na esfera previdenciária, por força do dispositivo citado.
, ..
Sua supressão, assim .. se impõe, não só com? ato de justiça, para. com o
contribuinte, como. tambem, no interesse da boa harmonia que deve 1mperar
nas relações entre ·ele e a Pr·evid.ência Social.
São estas as razões que nos levam a .submeter à apreciação dos eminentes
pares o presente projeto.
Sala das Sessões, 16 de maio de '1974. - Jessé Freire.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N, 0 3.807, DE 26-8-1960
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Art. 113. Das decisões da JJRR, poderão os seus membros, os beneficiários
e as empresas, recorrer para o CSPS, no pr•azo de 30 (trinta) dias cQntados da
ciência ao interessado.
§ 1.0 Nos casos de débitos e multas, o recurso para o CSPS só será admitido
mediant.e depósito cl.o valor da condenação ou apr·esentação de fiador idôneo,
feitos dentro do prazo do recurso .
• • • • • • • • • • • o' o ' . '
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(Ãs Comissõ-es de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
O SR. PRESID-ENTE (Paulo Torres) - O projeto lido será publicado e remetido às comissões competentes.

Passa-s.e à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do F'ar·ecer da Comissão de Relações
Exteriores sobre a Mensagem n.o 153, de 1974 (n.0 193/74, na origem)
pela qual o Senhor Presidente da R~públlca submete ao Sen.ado a escolha
do nome do Senhor António Corrêa do Lago, Ministro de Primeira
Classe, <la Carreira de Diolomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República Oriental do Uruguai.
Item 2:
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações
Exteriores sobr.e a 'Men.sr.gem n. 0 170, de 1974 (n.o 219/74, na origem)
pela qual o Senhor Presidente da República submete ao senado a escolha
do nome do Senhor Egherto da Silva Mafra, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata. para exercer a função de Embaixador do
Brasil junto à R-epública Federal da Alemanha.
A matéria constante da Ordem do Dia. r.os termos da alínea h elo art. 4"5
do Regimento Interno, d·eve ser apr.eclada em Sessão Secr-eta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de ser respeitado o dispositivo regimental.
(A Sessão torna-se Secreta às 18 horas c 35 minutos e volta. a ser
ptiblica às 18 horas c 50 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Lembro aos Senhores Senadores que
o congresso Nacional está convocado para uma Sessão a realizar-se hoje, às
19 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados e destinada à aprecla~tão do
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 35, de 1974-0N.

--427Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a
ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 18, de 1972
(n. 2.504-C/65, na Casa de origem), que estend~ aos vigias o regime de trabalho
instituído no art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 5 .452, de 1.0 de maio de 1943, tendo
PARECERES, sob n. 0 • 143 •e 144, d·e 1974, das Comissões:
- de Legislação Social, favorável, nos termos do Substitutivo que of.erece; e
- de Constituição e Justiça, pela constitucional!dad·e e juridicidade do
Substitutivo apresentado pela Comissão de Legislação SOcial.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 23, de 1971 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu parecer
n.O 122, de 1971), que suspend.e a execução do Decreto-Lei n. 0 1. 030, de 21 de
outubro de 1969, julgado inconstitucional por decisão definitiva do Supl'emo
Tribunal Flederal, proferida aos 2 de dezembro de 1970, tendo
PARECER n. 0 147, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça (re.exame solicitado), ratificando seu parec'i!r
anterior.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 55 minutos)
0

70.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 17 de maio de 1974
PRESID1iNCIA DO SR. PAULO TORRES

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os ·l:lrs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Llndoso
- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco -Alexandre
Costa - Clodomlr Milet - José Sarney - Fausto Castelo-BrBllco - Petrônio Portella - Helvídlo Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcân~
tara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros- Paulo
Guerra - Augusto Franco - LeBlldro Maclel - Lourlval Baptista Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Llnd·mberg - Amaral Peixoto Paulo Torres - Benjamim Farah - Magalhães Pinto - Franco Mon.toro - Emival Caiado - Italívio Coelho - Saldanha Derzi - Antônio
Carlos - Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de pres-ença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessão.

o

Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
É

lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
Restituindo autógrafo de Projeto de Lei sancionado:
-

N.0 181/74 (n. 0 240/74, na origem), de 16 do corrente mês, referente ao Projeto de Lei da Câmara n.0 18, de 1974 (n. 0 1. 747-B/74, na Casa de origem),
que dá nova redação aos arts. 1,0 e 2. 0 da Lei n. 0 5. 506, de 8 de outubro de
1968, que concedeu ao..l funcionários do extinto Território do Acre o direito
de retorno aos serviços da União. (Projeto que se trBllsformou na Lei
n.• 6. 047, de 16 de maio de 1974).

OFíCIOS
DO SR. PRIMEIRO-SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
- N.• 121/74, de 16 de maio de 1974, comunicando a aprovação do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 15, de 1974 (n. 0 1.415-D/68, na
Casa de origem), que dispõ.e sobre a fluoretação da água em sistemas de
abastecimento quando existir estação de tratamento. (Projeto enviado à
sanção em 16-5-74).

- 429 Encaminhando :i revisão do Senado. autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 0 41, DE 1974
(N. 0 1.869-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE D!o REPÚBLICA)

Fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades de
Apoio Judiciário, Serviços 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 Regional do Trabalho da Primeira Região, e. dá outras prOvidências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• - Aos níveis de classificação dos cargo.s integrantes dos Grupos a
que se refere esta lei, do Quadro Permanente da· Secretaria do Tribunal Regional
cto Trabalho da Primeira Região, criados. e e~truturados com fundamento nas
Leis n. 0 • 409, de 25 de setembro de 1948; 2.336-A, de 19 de novembro de 1954;
4.047, de 21 de dezembro de 1961; 5.275, de 20 de abril de 1967, e 5. 794, de 17
de julho de 1972, correspondem os seguintes vencimentos:
· ·
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário

I -

Vencimentos
Mensais

Níveis

Or$

.TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

1.11 -AJ-8
1.11 -AJ-7
1. 11 -AJ-6
1.11-AJ-5
1. 11 -AJ-4
1.11 -AJ-3
1.11-AJ-2
1."-AJ-1
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5.440,00
4.820,00
4.080,00
2.920,00
2.510,00
2.100,00
1.630,00
1.360,00

H - Grupo-Serviços Auxiliares

Vencimentos
Mensais
Cl'S

Niveis
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
. TRT

1. 8 -SA-6 ...... , ....................... , ...... .
1."-SA-5 . , .................................... .
1.11-SA-4 , .................................... .
1. 11-SA-3 , ..................... , .............. .
1.11-SA-2 ................... , ................. .
1.8 -SA-1 ......... , ............ , ....... , ...... .

III -

Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria
Vencimentos
Mensais
CrS

Níveis
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

2.380,00
2.040,00
1.630,00
1.080,00
950,00
610,00

1.11 -TP-5
1. 3 -TP-4
1."-TP-3
1.11-TP-2
1. 11 ~TP-1

............................ ........
. . ' ... ' ..............................
................... .. ... .......
.. ................... ........... ..
.... ............. ....... ..... .. .
'

'
'

'

'

'

'

'

'

'

'.''
'

'

'.'
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1.290,00
1.080,00
950,00
740,00
540,00

..
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Grupo-Artesanato
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

1."-ART-5
1."-ART-4
1."-ART-3
1."-ART-2
1."-ART-1
V-

2.100,00
1.630,00
1.290,00
880,00
540,00

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

Grupo-Outras Aüvidades de Nível Superior
Vencimentos
Mensais

Níveis

Cr$

TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

1."-NS-7
1."-NS-6
1.11 -NS-5
1.11-NS-4
1."-NS-3
1."-NS-2
1.11 -NS-1
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5.570,00
4.960,00
4.620,00
4.080,00
3.870,00
3.460,00
3.120,00

o • • • • • o. o • • • • • • • •
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VI - Grupo-Outras Atividades de Nível Médio
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

1."-NM-7
1."-NM-6
1.11 -NM-5
1."-NM-4
1."-NM-3
1."-NM-2
1."-NM-1

..................................... .
..................................... .
. : . ....... ; ..................... :· . ... .
... , ......... , .. , . , .... , .... , ....... , ,
. , ....... , ........................... .
..... , .... , , ......................... .
..... , ............................... .

2.380,00
·2.240,00
2.040,00
1. 760,00
1.420,00
1.080,00
610,00

Art, 2.0 - As gratificações de nível universitário, pelo regime de tempo Integral e dedicação excl uslva, e pelo serv~ço extraordinário a ele vinculado, de
representação, referentes aos cargos que integram os Grupos de que trata esta
lei, ficarão absorvidas, em cada caEo, pelos vencimentos fixados no artigo
anterior.
§ 1.0

A partir da vigência dos Atas de transformação ou transp·oslção de
cargos para as Categorias Funcionais do novo sistema, cessará, para os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste artigo.
·

§ z.o - Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região,
à medida que os respectivos cargos 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 Permanente da Secretario. do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que !oram Incluídos nos Grupos de que trata e3ta J.ei e nos demais,

---..
- 431 estruturados ou criados na forma da Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
!Será calculada de acordo com o disposto no art. 10 da Lei n.O 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, ~·erá assegurada a diferença, como vantagem
pes.::oal, nominalmente identificável, na forma do disposto no art. 4.0 e respectivos parágrafos da Lei Complementar n.o 10, de 6 de maio de 1971.

Art. 5." - Os !nativos farão jus à revisão de proventos com base nos valores de. vencimentos fixados no Plano de Retributcão para os cargos correspondentes àqueles em que se tenham aposentado, de acordo com o disposto no
art. lO do Decreto-Lei n. 0 1.256, de 26 de 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 de aposentadoria, incidindo a revisão somente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento básico, aplicando-se as normas contidas nos arts. 2.0 e 3.0 desta lei.
§ 2. 0 O vencimento que servirá de base à revisão de proventos .será o
fixado para a classe da Categoria Funcional para a qual tiver sido transposto o
cargo de denominação e símbolo iguais ou equivalentes aos daqueles em que
se apos·entou o funcionário.
. . § 3.0 - O reajustamento previsto neste artigo será devido a partir da publicação do Ato de transposição de cargos para a categoria Func!onal respectiva.
... Ar.t, 6.0 - .Na implantação do n<Jvo Plano de Classificação de Cargos, poãerá o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, mediante Ato da
Presidência, transformar em cargos, observada a r·egu!amentação pertinente, empregos integrantes da Tabela de Pess.oal Temporário de sua Secretaria, regidos
pela Legislação Trabalhista, a qual extinguir-se-á.
As funções integrantes do Grupo-Direção e AsSistência Intermediária, necessárias aos serviços da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da Primeira Região, serão por este criadas, na 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.

Art. 7. 0

Art. 8. 0 - Ressalvada a hipótese prevista n·o parágrafo único do art. 3.o da
Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, fica vedada a contratação, a qualquer

título e sob qualquer forma, de s·erviços com pessoas físicas ou jurídicas, bem
assim a utilização de colaboradores ·eventuais, retribuídos mediante recibo, para
o desempenho de atividades inerentes àos Grupos de que trata esta lei.
Art. 9.0 - Os v·encimento.s fixados no art. 1.0 desta lei vigorarão a partir da
data dos Atos de inclusão de cargos no novo sist.ema, a que se refere o § 1.0 do
~>eu art. 2.o

Observado o disposto n<Js arts. 8.0 , inciso III, e 12 da Lei n. 0 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, as despesas decorr·entes da aplicação desta lei serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, bem como r;or outros r~cursos a esse fim destinados,
na forma da legislação pertinente.
Art. 11 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Art. 10 -

MENSAGEM

N. 0 127, DE 1974

Excelentíssimos Senhor·es Membros do Congress<> Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
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- 432Senhor Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o anexo projeto
de lei que "fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades de
Apoio Judiciário, Serviços Auxillares, Serviços de Transporte Of~cial e Porta~ia,
Art·esanato. Outras Atividades de Nível Superior e Outras At!Vldades de N1vel
Médio do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da Primeira Região, e dá outras providências".
Brasilla, 4 de abril de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS OF. GP.-97/74, DE 13 DE MARÇO DE 1974, DO SR.
MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
Ao Ex.mo Sr. General-de-Exército
Emílio Garrastazu Médici
Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a elevada honra de transmitir a Vossa Excelência os inclusos projetas
de Lei de estruturação dos Grupos de Dir·eção e Assessoramento Superior e Apolo
Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 1,11 Região.
· Aproveito a oportunidade para reafirmar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. - Mozart Victor Russomano,
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.J

PARECERES
PARECER N. 0 170, de 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n." 33, de 1974 (n." 1. 735-B, de 1974, na origem) que "estende
aos municípios que menciona as jurisdições das 1.a, 2.a, 3.", 4." e 5."
Juntas de Conciliação e Julgamento de Fortaleza e a da Junta de
Conciliação e .Julgamento de lguatu, no Estado do Ceará".
Relator: Sr. Franco Montoro
O senhor Presidente da República submete à consideração do Congresso
Nacional o presente projeto de lei estendendo a jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento de Fortaleza e a de Iguatu, no Estado do Ceará.
Acompanha o proj-eto Exposição de Motivos do Ministro de Estado da Justiça,
onde é salientada a estrita conformidade com os requisitos da Lei n.o 5. 630,
de 2 de dezembro de 1970, que disciplina a matéria.
Parece-nos pertinente jurisdlclonar às Juntas da Capital cearense os municípios de Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz, e à de Iguatu as cidades
de Acopiara, Icó, Jucás, Cariús e Cedro, ·em face dos motivos expendidos pelo
Tribunal Superior do Trabalho, acolhendo postulação do Tribunal Regional do
.Trabalho da 7.a Região, com sede no Ceará.
A Comissão de Legislação Social só tem louvores para medidas legislativas
como a presente, sempre sob a égide do direito tutelar que norteia a Justiça do
Trabalho.
Assim, opinamos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 16 de mala de 1974. - Heitor Dias, Presidente - Franco
Montoro, Relator - Guido Mondin - Octávio Cesário,

-
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-433PAR.ECER N, 0 171, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n.O 1, de 1974 (n.O 1.287-D, de 1973, na origem) que "institui a
data de 3 de maio como o Dia do Parlamento".
Relator: Sr. Nelson Carneiro
O projeto de lei da Câmara n. 0 1, de 1974, assim dispõe em seu art. 1.0 :
"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".
Não há necessidade de qualquer palavra para justificar a conveniência e a
oportunidade da proposta, justa quando o Congresso Nacional reúne suas últimas
esperanças, para acreditar na abertura de um diálogo franco e alto com o
Executivo, sem dúvida de todos os Poderes o mais culpado pelos desacertos que
os demais carpem como únicos responsáveis.
Acredito, acolhendo as sugestões desta douta comissão, que caso seria de
emendar a proposição, ampliando-a, discriminando-a, de modo a que tal
efeméride não se restrinja a alguma referência perdida nos Anais, antes ganhe
repercussão nacional, Interessando a todas as classes. Daí sugerir a inclusão de
parágrafos ao citado art. 1.0 , nos termos da seguinte
Emenda n.o 1 - CCJ
§ 1.o - As duas Casas do Congresso Nacional, em sessão conjunta, as Assembléias Legislativas e ·as Câmaras de Vereadores de todo o País promoverão solenidades públicas comemorativas da efeméride.
§ 2.o - o Presidente do Senado Federal e o Presidente da Câmara dos Deputados requisitarão às empresas concessionárias de rádio e televisão de todo o
País, em cadela dirigida pela Agência Nacional, o espaço de trinta minutos para
que, pessoalmente ou pelos representantes que indicarem, recordem, na data
referida, a participação da Instituição parlamentar, desde 1823, no desenvolvimento e no progresso do País.
!I 3.o - Nos estabelecimentos escolares, de todos os graus e nas repartições
civis e m111tares a data será recordada, através de conferências, ordens do dia
e boletins de serviço.
constitucional e jurídico, o Projeto de Lei da Câmara n.0 1, da 1974, merece
ser aprovado com a emenda ora sugerida.
Sala das Comissões, 20 de março de 1974. - Gustavo Capanema, Presidente
eventual - Nelson Carneiro, Relator - Carlos Lindenberg - José Lindoso Wilson Gonçalves - José Augusto - Italívio Coelho - Osires Teixeira.
PABECER N. 0 172, de 1974
Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n.O 1, de 1974.
Relator: Sr. Jarbas Passarinho
O Projeto de lei da Câmara, n. 0 1, de 1974, institui a data de 3 de ma'o,
como o Dia do Parlamento.
Nada há a objetar quanto à fundamentação, notório como é, sobretudo agora
que em todo o mundo contemporâneo se proclama a "Crise do legislativo", que
se impõ·e cultivar um Poder que, infelizmente, nem todas as consciências estão
civicamente capacitadas a entender-lhe a expressão vital para a realização dos
postulados democráticos.
O desdobramento do processo histórico da humanidade tem, desalentadoramente, provado que o iLegislat!vo "é o menos defendido dos Poderes da
República".

.....
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No interesse porém da preservação da boa imagem do Legislativo mesmo,
é de evitar-se que a comemoração da data passe a slgnlflcar um feriado legislativo, proporcionando, aos Inimigos deste Poder, oportunidade para mais uma
crítica, no caso a de desamor ao trabalho.
Isto posto e desde logo opinando favoravelmente ao Projeto, com a Emenda
n.o 1-COJ, creinos seja, ainda, o caso de alterar a redação do parágrafo primeiro
da referida Emenda, através da seguinte
É

Subemenda n.o 1 - CEC
§ 1.o - As duas Casas do Congresso Nacional, as Assembléias Legislativas
e as Câmaras de Vereadores de todo o Pais, sem pl'ejuizo de seus trabalhos
normais, farão constar obrigatoriamente da Ordem do Dia, a comemoração da
efeméride, em solenidade pública.
Sala das Comissão, 16 de maio de 1974. - Gustavo Capanema, Presidente
- Jarbas Passarinho, Relator- Helvídio Nunes - João Calmon - Benjamim
Farah - Arnon de Mello.
PARECER N. 0 173, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça. Sobre o Projeto de Lei da
Câmara n. 0 25, de 1974- Complementar (n.0 38-B/74- na origem) que
"dispõe sobre a aplicação dos recursos gerados pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PASEP), e dá outras providências".

Relator: Sr. Helvídio Nunes
O projeto em exame, de iniciativa do Senhor Presidente da República, visa
a estabelecer normas concernentes à aplicação dos recursos gerados pelo
Programa de Integração Social (PIS) e pelo Programa de FoTmação do Património do Servidor Público (P ASEP), demonstrada que ficou a necessidade de
um ajustamento que possibilite melhor aproveitamento do esquema, seja do
ponto de vista dos beneficiários, seja no que tange à programação de desenvolvimento nacional.
Mantém-se, como vemos a mesma mecânica no que se refere à arrecadação;
assim é que o PIS continua, Integralmente, a cargo da Caixa Económica Federal,
enquanto o PASEP permanece da exclusiva atribuição do Banco do Brasil, ambos,
é claro sob a supervisão do Conselho Monetário Nacional, ao qual compete,
igualmente o repasse dos recursos ao BNDE.
A proposição foi elaborada dentro da melhor técnica Legislativa ao mesnio
tempo em que não infringe qualquer norma constitucional.
Somos assim, pela tramitação do Projeto.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Helvidio Nunes, Relator - Accioly Filho - Nelson Carneiro - José Augusto Gustavo Capanema- Heitor Dias - Osires Teixeira - José LindoSIO - Italívio
Coelho.
PARECER
N.0 174, de 1974
Da Comissão de Economia, ao Projeto de Lei da Câmara n.o 25, de 1974.
Relator: Sr. Luiz Cavalcante
O Poder Executivo, nos termos do art. 51 da Constituição, submete à apreciação do Congresso Nacional, Projeto d,e Lei complementar que "dispõe sobre
a aplicação dos recursos gerados pelo Programa de Integração Social (PIS) e
:pelo Programa de Formação do Patr!mônlo do Servidor Público (iPASEP), e dá
outras providências".
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de unificação do PXS e do PASEP, Instituindo o Banco Nacion-al do Desenv~Jlvl
mento Económico como o órgão encarregado de elaborar os programas especiais
de Investimentos, de acordo com as diretrlzes e os prazos dos Planos Nacionais
de Desenvolvimento.
.
No presente, cabe à Caixa Económica Federal, como também ao Banco do
Brasil S/A., não só receber os depósitos das empresas e órgãos públicos, como
também gerir a sua aplicação, que se dá ·3m separado. A primeira etapa, conforme
expressa a exposição de motivos dos Ministros do PlaneJoamento e Coordenação
Geral e da Fazend.a, tem sido coberta de modo inteiramente sat.!sfatório, necessitando apenas de ajustamentos quanto à aplicação dos recursos, até então de form-a
não unificada, e que se pretende reparar, agora, na forma estabelecida no projeto
de lei complementar em estudo.
Torna-se fundamental ~-er o conteúdo do Projeto de Lei para concluir que s·e
busca atribuir a alocação dos recurs·os a um órgão especializado, como é o Banco
Nacional do Desenvolvimento, principal instrumento da política de inv.estlmentos
do Governo Federal. Deste modo, o Banco Nacional do Desenvolvimento EciJnômico está em condições de contribuir, de modo ainda mais positivo, para a formação de capital fixo no setor produtivo, acelerando o ritmo de crescimento fa orecendo a obtenção de taxas de retorno à.erivadas da seleção dos projetas, tendo
em vista a sua prioridade. Assim, ao mesmo tempo em que o ritmo de crescimento
da economi-a é :man:t.idoo, o giro dos recursos permite uma retribuição a nív·el mais
elevado aos reais detentores do capital, os trabalhadores cadastrados no Programa
de Integração Social e os servidores públicos que participam do Programa de
Form-ação do Patrimôni·o do servidor Público.
ViSta a questão deste ângulo, qual seja o da especialização, não resta a menor dúvida quanto à oportunidade do Projeto de Lei em exame. Além do mais,
na medida em que a atuação do Banco Nacional d.o Des.enviJlvimento Económico se articula, de modo direto. à formulação de programas integrados aos
Planos Nacionais de Desenvolvime'nto, há de se ~-erificar a idéia slstêmlca, sob
a qual se baseia a iniciativa. Há, desta forma, um fluxo de pr~Jgramas aos quais
se destinarão os recursos, de modo unificado, s·egundo o texto d.o Projeto.
Quanto ao aspecto económico o projeto em exame, portanto, se recomenda,
uma vez que busca estabelecer maior racionalidade na aplicação dos recursos
arrecadados pelo PIS e p.eJo PASEP, unificando os investlm·entos e financiamentos, baseados em programas elaborados pelo BNDE.
Ante o exposto, somos pela aprovação do presente projeto de lei complementar.
Sala das Comissões, 9 de maio d,e 1974. - Magalhães Pinto, Presidente Luiz Cavalcante, Relator- Renato Franco- Paulo Guerra- Arnon de MelloBenedito Ferreira - Wilson Campos.
PARECER

N. 0 175, de 1974

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 25,
de 1974.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
Nos termos dJJ art. 134 do Regimento Comum, chega à esta Casa o Projeto
de Lei Complementar de iniciativa do iPoder Executivo, que "dispõe sobre a aplicação dos recursos gerados pelo Programa de Integração Social (PIS) e pelo
Programa de Formação do Património d·o Servidor Público (PASEP), e dá outras
providências".
Aprovado na Câmara dos Deputados, referida proposição legislativa foi distribuíd-a às Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças,
cabendo-nos JJ exame prévio da matéria para oferecimento d.e parecer, no âmbito de competência desta última.
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adquirida na administração dos recursos financeiros gerados pela execução dos
Programas PIS e PASEP, que vêm sendo, nos termos cl.as normas legais pertinentes, administrados de forma absoluta pela Caixa Ec·onômica Federal e pelo
Banco do Brasil, respectivamente.
o que s·e pretende agora é que a aplicação dos referidos recursos seja retirada
da área de competência daquelas instlt.uições, transferida tal atribuição ao BNDE,
por melo C:e repasses.
Entendemos que a medida, multo bem Justificada na Exposição de Motivos
subscrita pelos Senhores Ministros de Estado da F'azenda e do Planejamento e
Coordenação Geral, é do maior acerto e oportunidade, face à.s características
técnicas e finalidade do BNDE, órgão líder do sistema nacional de Investimentos.
Assim considerando, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar
ora examinado, pelo que ele representa de positivo na consolidação de um sistema voltado para o financiamento dos programas prioritários do iPlano Nacional
de Desenvolvimento.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1974. - João Cleofas, Presidente - Wilson Gonçalves, Relator - Virgílio Távora - Eurico Rezende - Lourival Baptista
- Fausto Castelo-Branco - Cattete Pinheiro - Carvalho Pinto - Jessé Freire
- Ruy Carneiro.
PARECER
N.0 s 176 de 1974
Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n.0 34, de 1974 (n.0 1. 794-B, de 1974, na origem), que "cria, na
Justiça do Trabalho da s.a Região, a 1.a e 2.a Juntas de Conciliação e
Julgamento, com sede no Município de Simões Filho, no Estado da Bahia".
Relator: Sr. Heitor Dias.
O projeto sobre o qual somos chamados a opinar decorre de solicitação do
Poder Executivo e objetlva criar duas Juntas de Conciliação e Julgamento, com
sede no Município de Simões Filho e jurisdição sobre este município e os de
Camaçari, Candeias e São Sebastião do Passe, no Eslia.do da Bahia.
Na Exposição de Motivos que acompanha o processado, o Senhor Ministro
de Estado da Justiça acentua que a mecl.ida, consoante exige o art. 2.0 da Lei
n.o 5.630, de 2 de dezembro de 1970, foi submetida ao exame do Tribunal Supel'ior do Trabalho, o qual manifestou-se favoravelmente à mesma, tendo em vista
o disposto no art. 1. 0 do citado diploma.
. A~uz! ainda, q~e a cidad.e de ~?imões Filho foi escolhida para sede dos referrdos orgaos judiciarios, em decorrencia de estudos procedidos por uma Comissão
de Juizes Presidentes de Juntas daquele Estado, após visitar 21 municípios.
C_?ncl ui, sali.en tando que à j urlsdição sobre Camaçari, Candeias e São Sebastlao do Passe encontra respaldo no fato de não ultrapassar o r·aiO de 60 km
da sede (Simões Filho) exigidos por lei e na existência de transportes diários
e regulares entre as mencionadas cidades.
Ressalt~, do exposto, que a proposição atende às exigências da legislação que
rege a materia, alem de suprir a demanda, cada vez maior desta justiça especializada., por parte dos trabalhad.ores baianos, notadamente em Simões Filho
sede do complexo Industrial de Aratu.
'
Durante a tramitação do projeto em exame, a liderança do Governo nesta
Casa, atendendo solicitação do Poder Executivo, que elaborou, na origem, a matéria, su~eriu-nos que, no invés de duas, f!JSSe criada, apenas, uma Junta de
Conclliaça? e Julgamento com sede no Munic!plo de Simões Filho. Sobre o assunto,
temos not1cla que o Pr·esldent.e do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da
5.n Região, está de pleno acordo com a redução pretendida visto que mesmo
'
assim, S·erá satisfatoriamente, atendida a Justiça Trabalhlstá local.

í
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.ressaltar que a nossa Iniciativa, além de representar substancial redução de despesa, nã,.~ Impedirá que o Tribunal Regional do Trabalho renove o pedido, no
que diz respeito à criação da segunda junta, se o número de reclamações trabalhistas assim o exigir.
Manifestamo-nos, portanto, pela aprovação do projeto na forma da seguinte:
Emenda n, 0 1-CSPC (Substitutivo)
Dê-se ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 34, de 1974 a seguinte redação:
Cria, na Justiça do Trabalho da 5.a Região, a I.a Junta de Conciliação e
Julgamento, com sede no Município de Simões Filho, no Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É criada, na 5.a Região ela Justiça do Trabalho, a 1.a Junta de
Conciliação e Julgamento, com sede no Município de Simões Filho e jurlsdlçã!J
sobre este município e os de Camaçari, Candeias e São Sebastião do Passé, no
Estado da Bahia.
Art. 2. 0 - É criado, na 5. 8 RegiâQ da Justiça do Trabalho, um cargo de Juiz
Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento, a ser provido na forma da
legislação em vigor.
Art. 3.0 - São criadas duas funçõas de Vogal, sendo um representante de
empregadores e um repres·entante de empregados, para atender à Junta criada
pelo art. 1.o desta lei.
Parágrafo único - Haverá um suplente para cada Vogal.
Art. 4.0 - Os mandatos dos titulares de que trata a presente Lei terminarão
simultaneamente com os das Juntas da respectiva região, atualmente em funcionamento.
Art. 5.0 - É crlad.o, provisoriamente, no Quadro de Pessoal da Justiça do
Tràbalho da 5.a Região, um cargo em comissão, símbolo 5-C, de chefe de Secretaria.
Art. 6.0 - As necessidades de pessoal para o desemp.enho dos serviços administrativos e auxiliares da Junta de Conciliação e Julgamento criada p.or esta.
lei poderão ser atendidas, se assim solicitar o Tribunal da 5.8 Região, mediante
redistribuição com os respectivos cargos, por funcionários do POder Executivo,
que, na forma da Legislação em vigor, forem considerados excedentes de lotação
dos órgãos a que pertencerem.
§ 1.0 - A sollcltaçã,.o a que se refere este artigo serâ dirigida ao órgã,.o Central do Sistema de Pessoal Civil do Poder Executivo, acompanhada de Indicação
precisa do quantitatJvo Indispensável de senidores, com as correspondentes cacegorlas funcionais e respectivas atribuições.
§ 2. 0 - Verificada a inexistência de servidores a serem redistribuídos, p.oderá
ser proposta a criação de cargos necessários à lotação da Junta, observado o
disposto nos arts. 98 e 108, § 1.0 , da. ConstltuiçâQ Federal.
Art. 7.0 - O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5.a Região provld,enciará a instalação da Junta ora criada.
Art. 8.0 - A despesa para execução desta lei correrá à conta dos recursos
orçamentár!os consignados à Justiça do Trabalho.
Art. 9. 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 14 de malo de 1974. - Jessé Freire, Presidente em exercício -Heitor Dias, Relator- Magalhães Pinto - Amaral Peixoto.
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N. o 177, de 1974

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 34, de 1974.
Relator: Sr. Helvídio Nunes
A ilust.rad.a ~missão de Serviço Público Civil apresentou substitutivo ao
Projeto de Lei, de iniciativa do Poder Executivo, que "cria, na Justiça do Trabalho da 5.a R:egião, a ta e a 2.a Juntas de Conc1Ilaçã.o e Julgamento, com sede
no Município de Simões Filho, no Estado da Bahla", razão por que a matéria
vem ao nosso conhecimento.
o substitutivo em exame alterou o projeto, estabelecendo a criaçoo de un:a
Junta de Conciliação e Julgamento na 5.a. Região da Justiça do Trabalho, e nao
duas como se pretendia inicialmente. Em conseqüência, o t.exto original teve t\e
ser refeito, objetivando disciplinar a criação dos cargos necessários ao funcionamento de, apenas, uma Junta.
A Comissão de Serviço Público Civil, pelo Yoto do seu ilustre relator, o em!·
nente s.enador Heitor Dias, justificou a redução, aduzindo o seguinte:
"Durante a tramitação do pl'Ojeto em exame, a liderança do Governo
nesta Casa, atendendo solicitação do Poder Executivo, que elabOrou, na
origem, a matéria, sugeriu-nos que, ao invés de duas, fosse criada, apenas,
uma Junta de Conciliação e Julgamento com sede no Município de Simões Filho. Sobre o assunto, temos noticia que o Presidente do Egrégio
Tribunal Regional do Trabalho da s.a Região, está de pleno acordo com
a redução pretendida, visto que, mesmo -assim, será satisfatoriamente
atend.ida a Justiça Trabalhista local.
Assim entendemos que, apesar de amplamente justificada a criação dos
órgãos trabalhistas pedidos Inicialmente, uma Junta atenderia bem às
necessidades daquela região, nada obstando que, no futuro, se criem
novas juntas. Apv~sentamos, portanto, emenda substitut!va, consubstanciando ·esse propósito. Vale ressaltar que a noss'cl. iniciativa, além de representar sub.st.ancial redução de despesa, não impec!.irá que o Tribunal
Regional do Trabalho renove o pedido, no que diz respeito à criação da
segunda junta, se o número de reclamações trabalhlsta.s assim o exigir."
O substitutivo, vale frisar, além de trazer economia na manutenção da Ju!jtlça Trabalhista da s.a. Região, revela prudência ao criar somente uma Juntá,
sem perder de vista que, no futuro, e se a demanda exigir, pod,erão ser criadas
n-Jvas Juntas. Sob o ângulo da nossa competência, nada temos a opor, p·ais não
podemos deixar de reconhecer a constltucionalld·ade e jurldicidade do substitutivo em julgamento.

Sala das ~missões, 15 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente - Helvidio Nunes, Relator - Carlos Lindenberg - José Lindoso - Wilson Gonçalves Nelson Carneiro- José Augusto- Gustavo Capanema - Heitor Dias - Italívio
Coelho.
PARECER
N. 0 178, de 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei da Câmara
n.• 34, de 19'74.
Relator: Sr. Heitor Dias
O Senhor Presidente da República submete à deliberação do Congresso Nacional o presente Projeto de Lei, acompanhado de Exposição de Motl.\"'IJS do Milllstro de Estado da Justiça,
Na Exposição destaca-se que foram observados os requisitos impl·esclndíveis
à criação proposta. Com efeito, Simões Fllho, próspera cidade baiana, abriga11do
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Trabalhista especlalizad.a.
A Comissão de Legislação Social só pode regozijar-se com o projeto, em
. decorrência mesmo de sua precípua finalidade, estatuida no art.. 109, do Regimento Interno desta Casa.
Na Comissão de Serviço Público Civil, foi oferecida e acolhida uma emenda
substitutiva, reduzindo, para apenas uma Junta de conciliação e Julgamento, a
proposta original. Reputamos oportuna a emenda, pois entendemos que basta
uma Junta para at·lmd.er satisfatorimente aos objetivos preconizados na proposlção.
Pelo exposto, louvando a oportunidade do projeto opinamos pela sua aprovação nos termos do Substitutivo da Comissão de Serviço Público Civil.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1974. - Franco Montoro, Presidente Heitor Dias, Relator - Guido Mondin - Octávio Cesário.
PARECER N. 0 179, DE 1974

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 34,
de 1974.
Relator: Sr. Ruy Carneiro
· ~m a Mensagem do Senhor Presidente da República, é submetido à deliberaçao do Congresso Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição, o projeto
doe lei qu~ cria, na Justiça do Trabalho da s.a Região, a 1.a e 2.a Juntas de
Oonciliaçao e Julgamento, com sede no Município de Simões Filho, Estado
da Bahia.
Na Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, que
acompanha a Mensagem P'residencial, a proposição é assim justificada:
". . . em decorrência do sensível progresso do Estado, as Juntas instaladas na capital já não têm possibilidade de atender ao excessivo
movim.ento judiciário que ora ali se verifica, determinando um congestionamento dos trabalhos na suas dez Juntas de Conciliação e Julgamento.
Dessa forma, o Tribunal Regional do Trabalho da s.a Região designou uma comissão de Juízes Presidentes de Juntas de Conc!llação e
Julgamento que após percorrer várias regiões do Estado, visitando 21
municípios, colheu e examinou dados que atendessem os requisitos exigidos em lei para a criação de novos órgãos na Justiça do Trabalho,
fixando-se na cidade de Simões Filho para sediá-los, por ser a cidade
de mais fácil acesso, por abrigar em seu território o Centro Industrial de
Aratu e por contar com serviços básicos d·e apoio ao seu funcionamento,
tendo ainda transportes diários .e regulares de Cam·açarl, Candeias e
São Sebastião do Passé, que estariam sob sua jurisdição. Outrossim a.
distância dos municípios referidos não ultrapassa o ralo de sessenta.
quilómetros da sede, como determina a lei''.
Em sua tramj.tação na Câmara dos Deputados, a matéria obteve pareceres
da comisão de constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldicldade, e,
das Comissões de Trabalho e Legislação Social e de Finanças, pela aprovação.
Na. Comissão de Serviço Público Civil, o proj,eto, minuciosamente estudado,
recebeu Emenda Substltutlva, que reduziu, de duas para uma, o número de
Juntas a serem criadas na s.a Região da Justiça do Trabalho. Em conseqüência,
a proposição, na sua forma original, foi reformulada para melhor harmonizar-se
com a redução.
A Junta criada terá sede no Município de Simões Filho, com jurisdição
neste Município e nos de Camaçarl, Candeias e São Sebastião do Passé, no
Estado da Bahla.
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sldente de Junta de Conciliação e Julgamento; duas funções de Vogal, com
seus respectivos Suplentes· e um cargo, em comissão, de Chefe de SecJ;etarla.
A forma de pre·enchlmentO das demais f!lnções necessárias ao funcionamento
dos serviços administrativos e au~illares da Ju~ta, s-egundo o art. 6. 0 do projeto,
poderá ser m·edlante redlstrlbulçao de funclonarlos do Poder Executivo q_ue, na
forma da legislação em vigor, forem considerados excedentes de lotaçao dos
órgãos a que pertençam.
Deve-se destacar que o Município d·e Simões Filho tem, em s-eu território, o
Centro Industrial de Aratu, com várias Indústrias já Instaladas, o que bastaria
para justificar a criação, ali, da Junta ora em exame.
sob o aspecto financeiro, a exacução da Lei correrá à custa dos recursos
orçamentários consignados à Justiça do Trabalho.
Ante as razões apresentadas, opinamos pela aprovação do projeto de lei
ora apreciado, na forma do substitutivo elaborado pela Comissão de Serviço
Público Civil.
Sala das Comissões 16 de maio de 1974. - João Cleofas, Presidente - Ruy
Carneiro Relator - Eurlco Rezend.e - Amaral Peixoto - Flávio Brito - Lenoir
Vargas .:.... Jessé Freire - Lourival Baptista - Danton Jobim.
PARECER N. 0 180, DE 1974
Da Comissão de Constitui~ão e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Se·
nado n.o 82, de 1973, que "dispõe sobre o quadro "B" de Advogados da Or·
dem dos Advogados do Brasil, e dá outras providências".
Relator: Sr. Italivio Coe1ho
O projeto em exame, de autoria do llustr·e Senador Vasconce~os Torres,
visa a estabelecer normas conc·ernentes ao quadro "B" de advogados da Ordem
dos Advogados do Brasil, e, para tanto, determina:
"Art. 1.o - o quadro "B'' de advogados, criado pelo art. 150 da Lei
n.O 4 .215, de 27 de abril de 1963, é constituído pelos advogados provisionados, Inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, sob o regime da
Lei n. 0 794, de 27 de agosto de 1949 e legislação posterior, cujas inscrições principais lhes assegura o direito ao exercício da advocacia, na
inferior e na superior instância, em todo o território nacional desde a
entrada em vigor do ret'erldo Estatuto."
Para o pleno atendimento dos fins collmados, a proposição Impõe, ainda a
a revogação dos arts. 51 e 52, do parágrafo único do art. 67 e do art. 74 'do
citado diploma legal.
Ao justificar o projeto, o Senador Vasconcelos Torres esclarece que o mesmo
tem por objetlvo dar uma justa Interpretação ao art. 150 do prefalado Estatuto
-Lei n.0 4.215, de 27-4-63 - a fim de excluir do seu texto as limitações presentemente Impostas aos provisionados.
Em relação aos aspectos jurídicos-constitucionais do projeto nada se pode
opor. Todavia, o legislador, ao incluir na Lei n. 0 4.215, de 27 de abrl! de 1953,
a norma do art. 150, de suas disposições transitórias, teve o propósito determinado de limitar os seus ef·eltos aos que, à da ta da lei, preenchessem os requisitos ali exigidos, isto é, fizessem parte do Quadro "B" a que se refere esse
dispositivo. Vale ressaltar, lguaamente, que a situação atual relativamente ao
número de bacharéis em direito, ê bem diversa daquela .existente à época da
Lei n.0 4.215, daí porque os provlslonamentos se vão fazendo cada vez mais
raros. Mesmo assim, não vemos razão para interromper, de maneira tão abrupta,
a permissão contida nos arts. 51 e 52, que tratam, exatam·ente, da inscrição na
OAB de provisionados.
Quanto à constitucionalidade, assim o proJeto pod·eria tramitar, mas deverá
!'\er rejeitado, afinal, pela sua Inoportunidade e inconveniência.
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tramitação, contrário, porém, quanto ao mérito.
Sala das Comissões, em 12 de setembro d·a 1973. - Daniel Krieger, Presidente
- Jtalivio Coelho, Relator - Wilson Gonçalves - Helvidlo Nunes - Eurico
Rezende - José Lindoso - Nelson Carneiro - Mattos Leão - Carlos Lindenberg
-Heitor Dias - Accioly Filho - José Augusto - Gustavo Capanema.
PARECER N.0 181, DE 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei n.0 82/73.
Relator: Sr. Accioly Filho
1. Dispõe o Projeto de Lei n.o 82/73, d•e in!c!·at!va do Sr. Senador Vasconcelos
Torres, sobre o Quadro "B" da Ordem dos Advogados do Brasil, o qual sará constituído pelos advogados provisionados inscritos no regime da Lei n. 0 794, de 27 de
agosto de 1949, e legislação posterior. A essa inscrição o projeto assegura o direito
ao exercício da advocacia, em primeiro ·3 segundo graus de jurisdição, em todo o
território nacional. Essa inscrição terá validade a contar da vigência do Estatuto
da Ordem, isto é, desde 27 de abril de 1963, pagando os inscritos a mensalidade
em atraso mediante parcelamento.
2, Aquilo a que o projeto visa é, na verdade, assegurar a todos os provisionados
inscritos na O!'dem dos Advogados o exercício pleno da advocacia.
3. Os provisionados, nos termos da legislação consolidada do Decreto n.o 22.478,
de 20 de fevel'eiro ·de 1933, eram inscritos, juntamente com os solicitadores, em
quadro distinto daquele dos advogados (art. 12, parágrafo único). Permitia-se,
então, no primeiro grau d·e jurisdição e sem grau de recurso, perante os juízes
singulares, a prática de atas privativos dos advogados aos provisionados, bem
como aos solicitadores que, por mais de 1-5 anos contínuos, tivessem exercido,
permanentemente, essa advocacia. Aos solicitadores sem essa prática de 15 anos
anteriores ao Decrato n. 0 22.478, facultava-se a assistência das causas em juízo,
assinando os termos de recursos e todas as petições, exceto as iniciais, bem
como os escrttos que não fossem articulados ou arrazoados, e praticando atos
de cartório e de audiência, salvo a de julgamento.
A Lei n. 0 794, d·e 1949, vedou a concessão de novas provisões para advocacia
e de cartas de solicitador, salvo quando a profissão tivesse de ser ex·ercida em
comarcas, termos ou distritos judiciários em que não fossem domiciliados mais
de três advogados diplomados. Essa Lei manteve a inscrição dos portadores de
provisão anterior, para que exercessem a profissão perman·entemente nos termos
e com a exten.são constantes das respectivas cartas (art. 1.0 ). ·
O Estatuto da Ordem dos Advogados (Lei n.O 4.215, de 1963) extinguiu o
quadro de solicitadores (art. !o55l, !'esguardando o direito dos que exerciam a
profissão, sem limite de tempo, bem como r·essalvou aos advogados não diplomados (provisionados), inscritos no Quadro "B" da Ord.em, esse exercício da
advocacia em Igualdade de condições com os advogados diplomados (art. 150).
Ao mesmo tempo, o Estatuto limita o ·exercício àa advocacia dos provisionados
no primeiro grau de jurisdição (art. 74). Esta última disposição é. de natureza
perman·ente, enquanto a outra é de caráter transitório e só atinge os antigos
provisionados, que exerciam a profissão antes da vigência do Estatuto.
4. Assim, pelo !'eg!me do Estatuto da Ordem dos Advogados, o provisionado,
que obteve a provisão na sua vigência, tem o exercício da advocacia limitado ao
primeiro grau de jurisdição, a três comarcas no máximo e pelo prazo de quatro
anos (art. 52).
A revogação d·essas limitações é que visa o projeto, pois assegura a todos os
provisionados o exercício da advocacia em todos os graus de jurisdição e em
todo o País.
5, A multiplicação de escolas de direito, com a diplomação de proflsionais
cada vez em maior número, deve l·evar à gradat!va extinção dos provisionados,
ao revés do que pretende o projeto. Não se justifica que, existindo advogados
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Opino pela r·ejeição do projjltO, por ser inconveniente.
Sala das reuniões em 16 d·e maio de 1974. - Franco Montoro, Presidente Accioly Filho, Relator- Heitor Dias - Guido Mondin - Octávio Cesário,
PARECER N.0 182, D•E 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.o 129 de 1973, que "altera a redação do art. 1.0 .do Decreto-~ei
n.o 161, de 13 de fevereh·o de 1967, para o fim de atribuir à Fundaçao
mGE competência para realizar pesquisas de opinião pública''.
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
O Projeto de Lei do Senado n.0 129, de 1973, de iniciativa do ilustre Senador
José L!ndoso visa a modificar a redação do art. 1.0 do Decreto-lei n.0 161, de
13 de fevereiro de 1967, no sentido "de atribuir à Fundação IBGE competência
para rea!lzar pesquisa de opinião pública".
A competência conferida à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística se faz necessária, diz o autor da proposição, tendo-se em conta que
"as pesquisas ordinariamente realizadas por empresas particulares especializadas
são, por vezes, postas em dúvida a ponto de ficar comprom·etida sua credibilldad·e", o que não ocorrerá relativamente ao mGE, que "já realiza pesquisa de
natureza económica e se Impõe como entidade altamente credenciada ante a
seriedade e a racionalização com que rea!lza os seus objetlvos".
E acrescenta:
"A divulgação dos resultados dessas pesquisas, certas ou erradas,
facciosas ou não, tem sido apontada como grave problema no setor,
visto como a verdad·e que eles - os resultados - encerram e configuram, ainda é que contínua a reger a programação dos veículos (rádio
e televisão principalmente), b·em como a movimentar as vultosas verbas
das agências de publlcldad.e.
Sem afetar ou restringir a ação e o trabalho das organiZações
privadas, a pesquisa a cargo da Fundação IBGE, órgão equidistante dos
Interesses económicos, teria condições de influir beneficamente nesse
campo de uma ativldade tão importante ao mercado publicl.tárlo e a
quaUdade das programações normalmente of.erecldas ao público e iria
ao encontro de preocupações já manifestadas pela imprensa por altas
autoridades Ilgadas às comunicações."
Como vemos, o objetivo precípuo do projeto é permitir que a Fundação
Instituto Brasllelro de Geografia e Estatística passe a atuar, em concorrência
com as empresas particulares, no campo da pesquisa de opinião pública, "importantíssimo setor da vida nacional, suprindo as suas dlficuldad·es e, que é melhor,
fazendo-o com a necessária equidistância do Interesse de grupos".
Do ponto de vista jurídico-constitucional lnexlstem obstáculos que possam
invalidar a tramitação do projeto, razão por que somos pela sua tramitação.
Sala das Comissões, ·em 20 de março de 1974. - Gustavo Capanema, Presidente eventual - Carlos Lindenberg, Relator - Wilson Gonçalves - José
Augusto - Italívio Coelho - Osires Teixeira - José Lind05o.

PARECER N.0 183, DE 1974

Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de J..ei do
Senado n.0 129, de 1973.
Relator: Sr. Jessé Freire
O projeto em exame, subm·etido ao Senado Federal pelo llustre Senador
José Llndoso, visa atribuir à Fundação ffiGE competência para. reallzar pes-
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Decreto-lei n. 0 161, de 13 da fevereiro de 1967.
A Fundação IBGE, Instituída na forma do art. 1.0 do Decreto-lei n. 0 161,
de 13 de fevereiro de 1967, tem ali d·eflnidas as suas atribuições que são: "coordenar as atlvldades do sistema estatístico nacional, bem como as d.e natureza
geográfica e cartográfica, realizando levantamentos e estudos naqueles campos ... "
Em defesa da proposição, argumenta o seu Ilustre autor:
"O IBGE já r.eallza pesquisas de natureza econômlca e se impôs
como entidade altamente credenciada ante a seriedade e a racionalização com que realiza os seus objetivos. As pesquisas ordinariamente
reaJ!zadas por .empresas pa·rticulares especializadas são, por vez;es, postas
·em dúvida a ponto d·e ficar ce>mprometlda na sua cr·edlbllldade.
A divulgação dos resultados dessas pesquisas, certos ou errados,
facciosos ou não, tem sido apontada como grave problema no setor,
visto como a verdade que eles- os resultados - encerram e configuram,
ainda é que continua a reger a programação dos veículos (rádios e
televisão prlnc!palmenteJ, bem como a movimentar as vultosas verbas
das agências de publlcldade."
Como vemos, o proj.eto estende ao IBGE a prerrogativa de atuar, também,
no campo da pesquisa de opinião, sem, contudo, af·etar ou restringir a ação das
organizações privadas especializadas nesse setor de atlvldades.
Entendemos, assim, lnexistirem obstáculos que o possam Invalidar, razão
por que somos pela aprovação do projeto.
Sala das Com!.ssõ·es, em 16 de maio de 1974. - Benjamin Farah, Presidente Jessé Freire, Relator - Heitor Dias - Paulo Guerra - Gustavo Capanema.
O SR. PRE SIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
(Pausa.)
1

Sob~;e

a mesa, ofício que será lido p.elo Sr. 1.0 -Secretário.
J!J lido o seguinte

OFíCIO
VItória, 14 de maio de 1974
OF. G/ n. 0 544/74
Exm. 0 Sr. Dr. Paulo Francisco Torres
DD. Presidente do Senado Federal
Brasília - DF
Senhor Presidente:
Estando em fase de processamento o empréstimo externo autorizado pela
Resolução n. 0 63, de 1973, do Senado Federal, publicada no Diário do Congresso
Nacional de 6-12-73, a Secretaria da Fazenda deste Estado verificou a existência
de equívoco no texto do mencionado ato legislativo. no tocante ao número e
data de sanção da Lei Estadual, na qual se enquadra a operação financeira.
2. Assim, venho solicitar a Vossa Excelência a a tenção de ser providenciada a
necessária l"etiflcação, para fazer constar o número e data cevtos da Lei Estadual, que são: n.0 2.830 (dois mil oitocentos e trinta), de 30 (trinta) de novembro
de 1973, e não como consta do art. 2.0, da publicação da aludida Resolução n.o 63.
3. Outrossim, faço juntar a este, ex·emplar do Diário Oficial deste Estado, de
4-12-73, que publicou a Lei Estadual anteriormente citada.
Servindo-me do ensejo apresento a vo~sa Excelência os meus protestos de
estima e elevada consideração.
Atenciosas Saudações - Artbur Carlos Gcrhardt Santos, Governador do
Estado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O expediente lido juntamente com o
processado referente ao Projeto de Resolução n.o 79, de 1973, não hav·endo obje~
ção do PJ.enárlo, será enviado à Comissão de Constituição e Justiça para que
seja dada a orientação a seguir.
Do Expediente lido, consta o Projeto de Lei da Câmara n. 0 41, de 1974
(n.o 1.869-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que fixa os va,lores de vencimentos dos cargos dos Grupos~Atlvldades
de Apolo Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e Por~
tarla, Artesanato, Outras Atlvldades de Nível Superior e Outras Atlvldades de
Nível Médio, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da Primeira Região, e dá outras providências.

Nos termos da alínea b do Inciso II do art. 142 do Regimento Interno, a
matéria receberá emendas perante a Comissão de Serviço Público Civil, durante
5 sessões ordinárias.
Conc·edo a palavra ao nobre Senador Italívio Coelho.
O SR. ITALíVIO COELHO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo nesta
oportunidade ressaltar os entendimentos que vêm sendo realizados pelo Governo
brasHeiro no s·entido da integração e inter~r·elação econômica do continente
sul~americano, visando à criação de sistema de desenvolvimento adequado às
comunidades do Prata.
Meritórias, pois, são as diligências já efetivadas pelo Governo do Exm.0 Sr.
Presidente Geisel, destacando~se dentre outras o convênio para o aproveita~
mento do gás boliviano. Daí decorr·erão múltiplos benefícios para os dois países
contratantes.
Para nós, brasileiros do extremo oeste, as grandes extensões de áreas nos
davam, apenas, o sentido da dimensão do solo pátrio.
O Governo Federal veio de permitir novas projeções, com programas de infra~
estruturação dentro dos naturais reclamos regionais.
Observam~se os empreendlm·entos rodoviários em franca expansão, melhoria
do sistema ~errovlárlo, levantamentos geológicos, mtnevaló~cos e geodésicos
compatíveis com a potencialidade prevista.
A dinamização da área agrícola de Mato Grosso, com pvesenga efetiva de
metas que visan; compatibilizar tecnologias modernas, buscando maior prpdutl~
vidade na atuaçao pelo d·esenvolvlmento rural. O CONDEPE, especialmente, como
Instrumento da maior valia para o fortalecimento e melhoria da pecuãria re~
gional. Programas educaci~nais .em todos os níveis, com sistemática atuallzada
e dinâmica, proporcionando resultados altamente compensatórios. Sistemas de
créditos compat!bllzados com as necessidades dos emprendimentos reprodutivos.
Energizar;ão em franco desenvolvimento procurando atend·er e estimular a de~
manda no setor.
Enfim, todas as frentes de atlvidade, com maior ou menor evidência, vêm
sendo atendidas, com o propósito, altamente elogiável, de propiciar ao Iongíquo
oeste brasileiro, um seguro e equilibrado desenvolvlm•ento econômlco e social.
Eis porque, vinculado àquela terra brasileira sinto-me no dever e o faço
com enorme satisfação. de procurar evidenciar, nesta Casa, o convênio BrasilBolívia, sobre o gás boliviano e a organização de pólos de desenvolvimento ln~
dustrlal no solo amigo do país vizinho.
O encontro dos Presidentes das duas Repúblicas irmãs, Generais Ernesto
Geisel e Hugo Banzer, constituirão o marco maior na longa e laboriosa caml·
nhada em busca do bom relacionamento entre vizinhos e principalmente à
criação de uma área de grande pGder de produção de riquezas, a beneficio do
ser humano e plantada bem no coração da América do Sul.
Destaque-se o Investimento da ordem de 800 mHhões de dólares preliminar~
mente previsto para atender às duas etapas do gasoduto a ser construído.
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cidade branca às refinarias de P'aulinea, nas proximidades da Capital de São
Paulo. Este último trecho, ainda em estudos, tem uma estimativa de custos na
ordem de 600 milhões de dólares. Deve-se acrescer a essas somas a previsão
para as bifurcações projetadas para o atendimento de complexos industriais
de fertl:llzantes .em Araxá, Minas Gerais, que demandarão investimentos também estimados de 200 milhões de dólares.
A projeção do programa acima mencionado, embora custe sacrifícios financeiros ao nosso Pais, estabelecerá um centro de desenvolvimento e de civilização
da maior expressão neste Continente, beneficiando o povo amigo e progressista
da Bolívia e uma grande parcela de brasileiros.
Estarão assim esses dois vizinhos sul-americanos cumprindo sua destinação
histórica.
Corumbá, cidade de tantos e significativos procedimentos cívicos, capital do
extremo sudoeste brasileiro, terá oportunidade de dinamizar as suas .enormes
potencialidades. Roessalto a possibilidade e a perfeita viabllidade da ut1lização
do gás boliviano para a instalação de fábrica de fertlllzantes, onde é abundante
a matéria-prima apropriada.
l!: evidente também a conveniência da instalação de um compiexo siderúrgico
em Corumbá, onde existem r·eservas de ferro, já dimensionadas pela CPRM Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais em quantidade superior a 50
bilhões de toneladas com teor de pureza até 6'J:% e, ainda, reservas de manganês
na ordem de duzentos milhões de toneladas com teor de até 46%.
Será a cidade de Corumbá a porta do Brasil, um grande pólo de integração
pelo sistema viário diversificado ali nascente. A posição geográfica da cidade
permitirá o atendimento da demanda do consumo nacional da produção do ferro
esponja, havendo ainda acesso fácil aos país·es da bacia do Prata e ao Oceano
Atlântico, descendo o rio Paraguai ou através da Estrada de Ferro Noroeste
do Brasil até o porto de Santos. Temos assim, naquela cidade mato-grossense
o traço de união dos povos da Bacia do Prata. que se congregam pelas múltiplas
nacionalidades, condicionadas ao interesse e ao bem-estar comuns.
O gasoduto penetrando no Brasil por Corumbá permitirá àquela valorosa
comunidade expandir-se em progresso, correspondendo aos altos Interesses naclonais. Os 1.500 quilómetros a dentro serão, em boa parte, sob o solo matogrossense permitindo oportunidades a outras regiões daquele estado de industrialização de seus recursos naturais.
Miranda e Aquidauana, também, com jazidas de manganês e sobretudo
consideráveis áreas de calcários, serão por certo ·e a seu tempo desenvolvidas.
O convênio e o gasoduto estenderão as grand·es possibilidades à área da
bacia do rio Paraná, onde haverá uma disponibilidade hidra e termo en·ergét!cos
da maior expressão. Os municípios vizinhos ao complexo Urubupungá - Dha
Solteira, onde pontificam Três Lagoas, Aparecida do Tabuado e Paranaiba do
lado mato-grossens·e, e numerosos municípios nos Estados de São Paulo, Minas
e Goiás encontrarão condições de grande favorecimento para que se estruture a
industrialização das áreas de suas envolvênc!as.
Sendo que Araxá terá uma extraordinária .evolução em suas economia rural,
e Paulinea, essa cidade-refinaria, fará o aproveitamento final e a distribuição
do gás bollviano.
Esse gasoduto, cruzando todo o solo centro-sul mato-grossense e vindo até
o coração de São Paulo, será, também, um ·elo entre dois povos independentes,
amigos e dispostos a prosseguirem no caminho do desenvolvimento.
Congratulo-me, por isso, senhores Senador·es, com os Presidentes das Repúbllcas da Bolivia e do Brasil e com tod~ o povo sul-americano pela integração
econômica ora alcançada e com a grande arrancada para o desenvolvimento.
Multo obrigado. (Muito bem! Palmas.)
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Lourival Baptista.

o SR. LOURIV AL BAPTISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o eminente
Presidente Ernesto Gelsel realiza viagem de indiscutível importância histórica
a do!s países Irmãos: Paraguai e Bolívia.
No Paraguai, os Presidentes Ç>-3isel e Alfred<J Stroessner assinarão a ata. de
constituição da Companhia Hidreletrlca de Itaipu, empreendimento cuja grande~~:a
muitas vezes foi aqui demonstrada, por oradores que abordaram o assunto de
forma ampla e minuciosa. Esta uma data histórica não apenas para o BrasU e
Paraguai, mas para todo o Continente. Não só pelo vulto do empreendimento,.
suas enormes repercussões na economia continental, especialmente do Brasil e
Paraguai, mas, sobretudo, pelo que representa de enten~imep.to entre dois povos
irmãos que somam esforços e recursos para a concretlzaçao de decisivo passo
da batalha desenvolvimentista que beneficiará grande área do Continente.
Este sem dúvida alguma, um exemplo de entendim·ento e colaboração que
:Paraguai e Brasil dão ao mundo inteiro e que, muito brevemente, propiciará
:frutos tão copiosos que mais enaltecerão os estadistas das duas nações que para
sua efetivação contribuíram. uma v~lha idéia, um. !J-ntigo sonho começa a se
tornar realidade, o que há de ser mot1vo de imenso JUbilo para o povo brasileiro
e o povo paraguaio.
É preciso, Sr. Presidente, que ressalte, neste momento, que o documento
que hoje será assinado pelos eminentes Presidentes Ernesto Geisel e Alfredo
stroessner significa a culminância de esforços empreendidos, de forma continua,
pelos governos da Revolução, desde o do saudoso Presidente Castello Branco ao
do General Garrastazu Médlci. Foi no primeiro Governo revolucionário, quando
era chanceler do Brasil o grande homem público que é Juracl Magalhães, que
Brasil e Paraguai firmaram a Ata das Cataratas - que ora frutifica na solenidade que reúne os Presidentes do Brasil e do Paraguai.
De igual importância histórica será o encontro entre os Presid·entes do Brasil
e da Bolívia, para a concretização de acordos que muito beneficiarão os dois
países, que unem esforços, idealismo e recursos para a luta do desenvolvimento
comum. Aqui estamos diante de assunto também bastante velho, que data da
década de 30, infelizmente perturbado por uma sucessão de acontecimentos que,
tanto em nosso País como na Bolívia, perturbaram a comunhão entre brasileiros
e bolovlanos para uma luta que lhes é comum. Mais uma vez, Sr. Presidente no
que nos toca, vemos um colossal fruto que nos é propiciado pela Revolução, pois
ao seu idealismo e à sua continuidad·e muito devemos o ato histórico que será
praticado pelos presidentes Geisel e Banzer.
Brasil e Paraguai, Brasil e Bolívia se unem, com a força do idealismo de
que todos comungam, no respeito mútuo e no resguardo mútuo das soberanias,
para um gigantesco esforço em prol de seus povos, para o desenvolvimento de
nossos países, para o desenvolvimento continental. E, mais do que tudo, dão ao
mundo esplêndido exemplo de colaboração e união de esforços, sempre na comunhão de idéias, com a finalidade d•e alcançarem seu pleno desenvolvimento,
solucionando racionalmente problemas comuns.
Não analisarei o que se passará na Bolívia, como não o fiz com o que
ocorrerá no Paraguai, pois muitos já exaltaram os dois acontecimentos mostrando
sua importância para os países neles envolvidos e todo o Continente. Há pouco
o eminente Senador Italívio Coelho discorreu sobre este assunto. Apenas desejo
Sr. Presidente, registrar em nossos Anais dois acontecimentos históricos, que
serão marcos de uma nova era para o Continente e, especialmente, os povos
neles envolvidos diretamente. E congratular-me com o belo exemplo que Brasil
Paraguai e B:llívia dão ao mundo. E, seja-me permitido realçar, num moment~
em que é ele tão conturbado p.;Ias paixões, pelo desencadear de violências tão
chocantes e irracionais como aquelas de que, mais uma vez, tem sido palco o
Oriente Médio. É num momento de angústia, perturbação e riscos sem equivalência na história dos povos, que Brasil, Paraguai e Bolívia dão ao mundo inteiro
magnífico exemplo de solidariedade, respeito mútuo, união de ·esforços e recursos,
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-447comunhão de ideias - demonstracão enfática de que o entendimento e a solidariedade entre as nações, sem abdicação alguma de soberania, não constituem
sonhos quiméricos, mas algo que pode - e deve - ser alcançado, racional e
livremente, por povos que habitam num mundo que se torna, a cada dia, mais
prô~imo, um mundo só! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senhor
Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo trazer
ao conhecimento e exame do Senado dois fatos da maior significação para a
política social brasileira.
Primeiro: o Presidente da República determinou ao Serviço Nacional de
Informações que investigue o não cumpriment-o d.a lagislação do salário mínimo
nas diversas regiões do País; essa investigação, segundo esclarecimento do
Ministro do Trabalho, refere-se ao Setor Público dos Estados e Municípios, especialmente no campo do magistério, onde o problema vem se manifestando com
maior intensidade.
Segundo fato; a Pr.es!dente da Associação das Professoras Primárias de Minas
Gerais informa que 59.000 professoras primárias do ensino público estadual
recebem, atualmente, menos que o salário mínimo regional. A situação dos Professores Públicos Municipais é ainda mais crítica. E grande massa de servidores
públic.os estaduais também recebe vencimentos inferiores ao salário mínimo.
Situação semelhante se verifica na Bahia, Rio de Janeiro e em outros Estados,
conforme documentada reportagem publicada no jornal O Estado de S. Paulo,
nos dias 14, 15 e 16 do corrente.
Diante desses fatos, é de justiça, em primeiro lugar, aplaudir a decisão do
Presidente da República, que revela sua preocupação com o problema humano e
social da remuneração dos trabalhadores e dos empregados em geral.
De outra parte, é nec-essário focalizar e debater essa triste raalidade, porque
ela tem sido sistematicamente negada por governos anteriores. Em entrevista
amplamente divulgada, um antigo Ministro declarou: "Hoje, no Brasil, praticament.: ninguém mais recebe apenas o salário mínimo."
E quantas vezes ouvimos expressões semelhantes neste pienárlo!
Note-se que os dados se referem a funcionários públicos federais e estaduais,
e já se contam categorias inteiras, que ascendem a centena.s da milhares de
servidores que não recebem, sequer, o salário mínimo.
O fato precisa ser destacad-o e d.:batido.
É preciso acabar de vez com o falso ufanismo e abrir os olhos para a realidade. De acordo com os dados ob}etivos do Censo Nacional de 1970, mais de
60% da população brasileira, economicamente atlva, está na faixa do salário
mínimo ou abaixo desse nível!
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o aparte de V. Ex.a
O Sr. Eurico Rezende - Em primeiro lugar, V. Ex.a vai-me permitir dizer:
Ufa! Até que afinal surgiu um elogio, este ano, de V. Ex.a, a uma medida governamental.
O SR. FRANCO MONTORO - Assim como as críticas, o elogio é fundamentado.
O Sr. Eurico Rezende - Estou registrando, primeiro, o elogio ...
O SR. FRANCO MONTORO - Não é aplauso gratuito e sistemático.
O Sr. Eurico Rezende - ... estou registrando, e com tinta nanquim, o encômio, o primeiro encômio com que V. Ex." se debruça no exnme dn at!vidade
governamental.
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o SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a comete um pequeno engano. Já fiz
outros elogios. o primeiro, quanto ao reconhecimento, pelo Presidente, da terrível
desigualdade social que existe no nosso meio. Há várias referências, sempre
fundamentadas. Não podemos fazer uma oposição racional, elogiando as medidas
quando elas ...
o Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a antes, realmente, ressaltou - não elogiou
- matéria conceitua! do Governo, mas medida objetiva é a primeira que V. Ex.a
elogia este ano. Realmente, o problema do magistério primário nos Estados e
nos municípios que é matéria de competência dessas duas entidades de Direito
Público, é um 'problema difícil. Já no Governo do saudoso Presidente Castello
Branco era intenção de S. Ex.a, através do Orçamento da União, complementar
orçamentos estaduais e municipais, para que os Estados e os municípios pudessem
remunerar condignamente o magistério primário. Cuidou-se, até mesmo, - e
isto foi objeto da mensagem, também, do Presidente Castello Branco - da sua
complementação salar:al, nos Estados. O Serviço Nacional de Informações vai
prestar um grande benefício ao Pais, mas não será, apenas, para apurar e,
com isso, propor medidas coercitivas ao Executivo, para obrigar ao pagamento
do salário mínimo. Irá examinar, também, a capacidade arçamentâria dos
Estados e dos Municípios. A Imprensa tem noticiado destorcidamente. Não se
trata de uma medida, digamos assim, meramente punitiva; será uma verificação,
porque pode o SNI chegar a um município e verificar que nem a metade do
salário mínimo o município tem capacidade para pagar.
·

o SR. FRANCO MONTORO - O que mostra que o mal é multo mais profundo; é toda a política nacional que tem que ser modificada.
O Sr. Eurico Rezende - Então não vamos criticar, a priori, o comportamento
dos Estados e dos municípios. Vamos verificar, também, certos fatores que têm
impedido alguns Estados e muitos municípios de atenderem ...
o SR. FRANCO MONTORO - Se V. Ex.a tivesse prestado atenção ao meu
discurso veria que não fiz críticas aos Estados e aos municípios.
O Sr. Eurico Rezende - Nem estou dizendo isso, Excelência.
O SR. FRANCO MONTORO - Destaquei um fato.
O Sr. Eurico Rezende - É um fato social.
O SR. FRANCO MONTORO - É um fato que dói, que deve doer.
O Sr. Eurico Rezende - A conduta do SNI não terá, apenas, um ângulo de
censura aos Estados e Municípios ...
O SR. FRANCO MONTORO - Ninguém afirmou isso.
O Sr. Eurico Rezende - Aqueles Estados que tiveram capacidade para pagar
o salário mínimo e não pagam, esses, sim, receberão medidas coercitivas. Mas
àqueles que demonstrarem que a sua posição orçamentária não permite o atendimento do preceito legal, naturalmente o SNI irá oferecer os seus estudos, a sua
colaboração, irá formular uma proposta para o desate do problema. Volto aqui a
registrar a sinceridade do meu agradecimento pelo primeiro elogio que V. Ex."
faz ao atual Goxerno, em termos de medidas objetivas.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte d•e V. Ex.a Torno claro que
o m-eu pensamento não envolve nenhuma crítica aos prefeitos do interior ou
aos Governa-dores dos Estados. Apresento o fato. Evidente que meu pensamento
envolve uma crítica, mas essa crítica é muito mais profunda - e, ou V. Ex."'
não a viu ou tantou evitar o alvo -, a crítica é à política nacional, a crítica é
dirigida às prioridades que se estabelecem. V. Ex.a poderá verificar o que é
destinado às grandes empresas para exportação, por exemplo a Companhia de
Cigarros como demonstrei aqui: bilhões de cruzeiros de Isenções concedidas à
Companhia Souza Cruz, para que, assim, possa esse cigarro ser vendido pela
metade do preço na Bolívia e no Paraguai. Há razões de ordem econômlca. E
estamos lembrando que há outras razões, de ordem humana e também económica,
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central do desenvolvimento brasileiro.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite V. Ex.n um aparte, nobre Senador Franco
Montoro?
O SR. FRANCO MONTORO- Este, o alvo da nossa critica: chamar a atenção
para a necessidade de se modificarem os critérios, que se olhe para a população,
que se voltem as atenções do Governo para o interior do Brasil. Não basta olhar
para fora, cuidar da exportação e deixar no abandono e na miséria centenas de
milhares de brasileiros que estudaram, trabalharam e se preparam para exercer
uma atividade, e recebem menos do que aquele mínimo irrisório que é o salário
mínimo.
Ouço com prazer o aparte de V. Ex."', nobre Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho - Como ex-Ministro da Educação, creio que posso
dar uma contribuição e, em parte, tentar articular a intervenção do nobre ViceLíder Eur!co Rezende com o discurso de V. Ex.a. V. Ex.a falou em Minas Gerais.
Por várias vezes, recebi, da Associação citada, memoriais no mesmo sentido. Não
propriamente como Senador pelo Pará, mas como ex-Ministro da Educação, dou
testemunho do esforço admirável que o Governador Rondon Pacheco realiza
nesse campo, sem que isso signifique atirar pedras no passado. o Governador
Rondon Pacheco recebeu o Governo de Minas Gerais com o pagamento de seu
magistério primário atrasado em oito meses. S. Ex.a colocou em dia esse pagamento. Mais ainda: estava com todos os ·Fundos federais de regasse bloqueados
pelo Ministério da Fazenda, a tal ponto que, quando o Ministério da Educação
precisou garantir-se num convênio com o Estado de Minas Gerais, para construção dos cha:mados estabelecimentos polivalentes, não pôde contar com o Fundo
de Participação, porque já estava totalmente bloqueado pelo Ministério da Fazenda. Um ano depois, o Governador Rondon Pacheco estava com o pagamento ciD
magistério primário em dia. Este, o primeiro testemunho pessoal. V. Ex.a mesmo
disse que não estava fazendo qualquer carga no Governador, nem em prefeitos.
O SR. FRANCO MONTORO - Folgo em ver o esclarecimento de V. Ex.a
Ele condiz parfeitamente com o tom de meu discurso. Não pretendo fazer
nenhuma crítica a qualquer dos governadores nem a qualquer dos prefeitos. Sei
dos heróicos esforços que esses homens públicos realizam. Por Isso digo; problema
mais sério e mais grave.
O Sr. Ja.rbas Passarinho - Daí a segunda parte da intervenção que V. Ex. 11
me conced·e, tão honrosamente para mim. V. Ex.a fala em politica nacional,
política global. o Presidente Médici editou dois decretos: um, relacionado com
o antigo Ensino Primário, que hoje se chama Ensino de 1.0 Grau e outro, com
o Ensino de 2.o Grau. Aqui juntam-se as observações de V. Ex.a e do nobre Vice~
Líder Eurico Rezende. Quando o Presidente Médici determinou, num decreto-lei,
que o pagamento das professoras leigas do interior não puderia ser menor do que
80% da salário mínimo, e a pagameno das professoras normalistas não puderia
ser menor do que 1,3 do salário mínimo, racebi visita de governadores do Nordeste
do País, que argumentavam as razões que a nobre Senador Eurico Rezende trouxe
ao conhecimento do Senado agora: a inviabilidade de se atender a um pagamento,
ainda que parco. Como diz corretamente, V. Ex.a, Senador Franco Montoro, não
existe uma paga justa entre o serviço prestado por um professor e a sua remuneração pelos Estados. Se é problema que denota debilidade da capacidade
financeira de cada Estado, é questão a discutir. Creio que somente uma medida harólca seria capaz de fazer com que o magistério fosse dignificado no
seu pagamento. Tivemos oportunidade de receber queixas de professoras primárias que não recebiam d·e seus municípios nem os 80% do salário mínimo. Então,
estabelecemos com a Tribunal de Contas da União uma politica, através da qual
transmitíamos àquela corte a denúncia e imediatamente a TCU bloqueava os
fundos dos municípios correspondentes. Eis uma tentativa, ainda que pálida,
inserida, como testemunho, no discurso de V. Ex.n
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a magnifica contribuição trazida
que ,
por V. Ex. 11 li: o ex-Ministro, o Senador por todos respeit:
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pagar 80% do salário mínimo a uma professara leiga. O fato é da maior significação.
Não vejam os Srs. Senadores outro intuito senão o de debater o problema,
II às suas causas e afirmar que essa situação não pode prosseguir.
Que nossa Intervenção não tem o caráte1· negativo de mera oposição sistemática está demonstrado com o fato de que começamos por citar as palavras
ão sez{hor Presidente da República. Sentindo o problema, o Chefe da Nação
mandou que o Serviço Nacional de Informações cuidasse do mesmo.
Elogiamos essa atitude e reafirmamos o elogio, ma.s o fato está aqui, tem que
merecer reflexão e dele precisamos tirar conclusões, que, evidentemente, não
de OI'Idem municipal ou estadual, e, sim, de ordem nacional e de política global.
o Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex."
o Sr. Virgílio Távora - Nobre Senador Franco Montoro, inicialmente poderíamos slntztlzar a nossa resposta por itens 1, 2 e 3 - para tornar menos
extenso este aparte que vamos dar. Número 1: em 1967, Constituição votada,
toram dadas aos municípios possibilidades financeira-s com que nunca haviam
sonhada. O panorama apresentado por V. Ex.a era extraordinariamente mais
grave antes da.> providências da Revolução, mais agudo antes da promulgação
desta Carta Magna pelo Congresso. Multo bem! Número 2: o problema todo se
situa é na pobreza da Nação. O que a Revolução tem procurado fazer é tornar
este Pais rico. Não é dividindo, com medidas demagógicas, pobreza, que se vai
obter, em qualquer campo, melhor situação.

o SR. FRANCO MONTORO - Permita-me uma interrupção. Não se trata
de distribuir pobreza. O Pais está mais rico, V. Ex." o afirma todo dia. Então
trate de distribuir e pagar essa riqueza, também.
O Sr. Virgílio Távora- Mas nós precisamos torná-lo rico. Encontramos um
pais pobre e é um pais que queremos fazer rico, para, então, podermos atingir
esses abjetivos de que V. Ex.a fala. A maioria dos Estados e dos Municípios, há
sete ou oito anos passados, pagava, não pouco menos do que o salário mínimo;
recordamo-nos mesmo, quando Governador, que havia municípios em nosso Estado que pagavam a essas professaras do interior, às vezes um quinto e um
sexto do salário mínimo que, naquele tempo, era ridículo. Número 3: forain os
fundos, foi o esforço desta Revoluçã,o que transformou as finanças desses Estados e desses Municípios com a instituição, de um lado, do ICM, que tanto ajudou
o seu Estado, e cuja distribuição entre Estados produtores e consumidores tem
sido objeto de tanta polêmica; e, de outro lado, com a organizaçã,o do Fundo de
Participação, que fez com que Municípios e Estados, os mais pobres e sem capu.cldade de investir, aí sim, a maioria deles, consequissem fazer outra coisa, senão,
pagar àquela sua estrita máquina burocrática. O que se tem investido, máxime
em educação, nesses Estados e nesses Municípios foi, em grande parte, função
desses fundos criados, desses fundos alocados tanto aos Estado quanto aos Municípios. O fato de nós reclamarmos, aqui, que há Estados, que há Municípias
que não podem pagar o salário mínimo, não invalida essa política global que
V. Ex." tanto combate porque, só enriquecendo o Pais é que poderemos atribuir
a esses diferentes órgãos administrativos, seja na órbita estadual seja na municipal, recursos que possam tornar possível esse desiderato a que se refere V. Ex.a
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex." Há muitas afirmações, aqui, que poderiam ser discutidas, ma.s não vou fazê-lo, para não fugir
à linha de meu discurso.
Os Municípios, os Estados, têm sido amplamente beneficiados?
Não é o que eles dizem. A autonomia municipal, a autonomia estadual e financeira é, hoje, um_ mito. Mas, não discutamos o problema. V. Ex.a o afirma e
eu quero dizer que nao concordo com Isso. Mas o problema é outro.
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aí são os números e números não se discuta.
O SR. FRANCO MONTORO - Estamos discutindo é o problema do salário.
Afirmou-se, fora e dentro desta Casa, que, no Brasil, ninguém ganha apenas o
salário mínimo. Agora, pelo depoimento de inúmeros Senadores, confirma-se o
fato de que, em todo o Brasil, centenas de milhares de empregados que têm
uma função chave na vida nacional - professores - não recebem, sequer, o
salário mínimo.
o Sr. Dinarte Mariz - Permite V. Ex."' um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com todo prazer.
o Sr. Dinarte Mariz -Estou acompanhando o ctiscurso de V. Ex."' e noto que
v. Ex."' está criticando a política global do Governo, sobre a questão de salário.
V. Ex.'~ acha que o Governo não está dando incentivos às empresas, para manter
uma exportação, na defesa naturalmente da sua balança comercial. Tenho impressão que o nosso Pais só se realizará economicamente no dia em que o poder
de iniciativa privada passar a ser concorrente do Poder Público no emprego.
No dia em que tivermos mercado de trabalho tendo como concorrente do Poder
Público as empresas, o que significa a atMdade privada, então, o Brasil estará
realizado economicamente. Isso é que o Governo está perseguindo: dando condições, educando embora V. Ex."' ache que o Governo está educando um número
fantástico de pessoas que não têm boru salários. O Governo está criando riquezas para que, amanhã, possa haver bom mercado de trabalho e as empresas
privadas passem a ser, realmente, concorrentes do Poder Público na questão
salarial. Era o que eu queria dizer.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço e respeito o ponto de vista de V. Ex."'
Quero, apenas, lembrar que, se V. Ex."' coloca a solução do problema nesses
termos, V. Ex."' não pode elogiar o Governo, porque a tendência, denunciada,
inclusive, por Ministros - lembro-me, no momento, de uma referência do Ministro Beltrão, e de lá para cá a coisa se agravou - a tendência, hoje, é o aumento das empresas estrangeiras, de um lado, e das empresas estatais, de outro.
A empresa privada nacional ocupa, hoje, uma faixa cada vez menor. De modo
que a tendência global é contrária a essa que V. Ex."' aponta.
Como o Sr. Presidente já me advertiu que o tempo está terminado, quero
retomar ...
O Sr. José Sarney - Permite V. Ex.a um aparte?
O Sr. Dinarte Mariz - Apenas para concluir o meu raciocínio, pediria nova
intervenção.
O SR. FRANCO MONTORO - Pergunto ao Sr. Presidente se, depois de advertido, poderia ainda ouvir S. Ex.a Ocupei menos do tempo que me era necessário.
O Sr. Dinarte Mariz - V. Ex."' está contestando o meu ponto de vista. Então
em relação ao Ministro Beltrão, que foi Ministro no início da Revolução, já que
v. Ex."' acha que estou contrariando a posição e que não posso elogiar o Governo, quero dizer que ...
O SR. FRANCO MONTORO - Pode elogiar, mas não por Isso.
O Sr. Dinarte Mariz - Nesse setor tenho motivos não só para elogiar, como
para confiar no Governo porque, na realidade, já estamos, neste ano, mais ou
menos certos de exportar nove mllhões de dólares. Isso não seria possível sem
uma politica adequada, no setor econômico, para o de.senvolvimento nacional.
o SR. FRANCO MONTORO - Se V. Ex."' verificar quais as firmas que vã.o
faturar nessa exportação, verá que uma percentagem ...
O Sr. Dinarte Mariz- V. Ex."' não tenha receio...
O SR. FRANCO MONTORO - Mas, são os fatos. Se V. Ex."' tivesse assistido
à reunião da Comissão de Economia, verificaria que esses. . .
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a política da Revolução, é uma política nacionalista, legJ.tima, pura e sem demagogia.
O Sr. Helvídio Nunes - Permite V. Ex.o. um aparte, nobre Senador Franco
M<mtoro?
O SR. FRANCO MONTORO - Prefiro apontar fatos, a ficar com general!~
zaçóes. E os fatos revelam esta tendência, que deu origem a uma afirmação do
Presidente da República ao falar das multinacionais- e que, allá.s, escandalizam
a muitos. São elogios que ele mereceu e que merece, por ter levantado um problema da maior gravidade. E não foi só ele. O Senado deu atendimento a isso.
Atendendo a uma indicação de nossa iniciativa, a Comi.5são de Economia constituiu uma subcomissão, presidida pelo Senador Magalhães Pinto, de que é Relator o nobre Senador Paulo Guerra, exatamente para examinar esse fenômeno
das multinacionais.
De modo que, este assunto está, pelo menos, sob julgamento. Nunca poderia
permitir um elogio, assim, absoluto, como o feito por V. Ex.a.
O Sr. José Samey- V. Ex.a permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, V. Ex." há de permitir a dllatação do meu tempo, dada a importância do assunto e a insistência dos apartes.
Os nobres Senadores Helvídio Nunes e José Sarney solicitam-me apartes, aos
quais eu peço sejam breves. Conto com a tolerância de V. Ex.a, que é testemunha
de que ocupei muito menos do que o tempo que me era destinado. Os apartes é
que enriqueceram e ocuparam o tempo do meu discurso. Ouço o aparte de V. Ex.",
nobre Senador Helvídio Nunes.
O Sr. Helvídio Nunes - Senador Franco Montoro, V. Ex.8 fez questão de
afirmar que está percutindo o tema sob um ponto de vista altamente objetivo.
Sei que V. Ex. a não dirigiu críticas a Governadores, muito menos a Prefeitos municipais. De maneira que, objetivamente, eu gostaria também de dar a minha
colaboração ao discurso de V. Ex." ...
O SR. FRANCO MONTORO - Será bem recebida.
O Sr. Helvídio Nunes - ... fazando dois apelos: o primeiro, a reiteração de
pedido já formulado, no ano passado, ao Governo Federal, para que restabeleça
o percentual de 20% do Fundo de Participação; e o segundo, feito de uma .maneira particular ao prestígio de V. Ex.", para que advogue junto ao Governo de
São Paulo, que não crie obstáculos a uma distribuição mais eqilltativa, que o
GoverM Federal pretende fazer do Imposto de Circulação de Mercadorias.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a colaboração de V. Ex. 8 , e faço os
dois apelos: que o Governo Federal restabeleça a cota de 20% do Fundo de Partlcípação, e que o Governo de São Paulo, exercido por um ilustre correligionário
de V. Ex.", atenda ao pedido formulado.
V. Ex.a, que também é Senador da R€públlca, terá, certamente, mais prestígio
c autoridade do que um simples membro da Oposição para obter o atendimento
dessa med.ida, que me parece de absolul:Ja justiça.
O Sr. José Samey - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR..FRANCO MONTORO - Ouço o aparte do nobre Senador José sarney.
O. Sr. ~osé Sarney - V. Ex.o. faz uma crítica à injusta distribuição de renda
no Pa1s e a desV'ant.agem da empresa nacional em face da empresa estatal e das
multinacionais. Mas V. Ex." já teve oportunidade, mesmo neste Plenário de fazer
justiça, dizendo que a concentração de renda é um fenômeno da sociéda.de industrial, e que por isso não pode ser responsabillzado nenhum governo nem
nenhuma política limitada a um período pequeno. Essa tendênci.a, vem se' acentuando no Brasil, à proporção que o País vai entrando velozmente no ritmo da
s<Jciedade indust~ial. Mas, quero dizer que esses dois pontos focalizados por v. Ex. a,
o da concentraçao de renda e o do fortalecimento da empresa nacional, cons-
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-453tituem a base e a ênfase da ação de Governo do Presidente Geisel, que o tem
dito, reiteradamente, como o fez, IJutro dia, através do seu Ministro da Indústria
e do Comércio, que afirmou que um dos objetlvos da sua administração é fortalecer
a empresa nacional, dando-lhe condições de sobrevivência no melo da competição
das multinacionais e também da empresa estatal. Em segundo lugar, há enfática
declaração do Presidente, também, de lutar, nesta. fase do desenvolvimento brasileiro, para corrigir as distorções do processo industrial e não dos Governos,
fazendo com que haja no Brasil uma melhor distribuição de rendas, não só sob
o ponto de vista espacial de regiões mais pobres e regiões mais ricas como Igual
mente em relação a pessoas. Assim, a. crítica hoje de V. Ex.a encontra ressonância no programa do Senhor Presidente da República, e não se dirige, exatamente, à Revolução, mas à sociedade industrial.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex.a Folgo em ver
reafirmados os propósitos do Governo, mas tenho uma restrição, e acho que é
preciso, de uma vez por todas, não se repetir, pelo menos com IJ nosso assentimento, de que essa concentração de rendas e má distribuição são inevitáveis
ou até uma condição do progresso. Alguns afirmam isso, porém outros Ilustres
economistas, como já demonstramos exaustivamente desta. tribuna, sustentam
e .demonstram o contrário.
Vou citar, porque tenho em mãos, um texto de Gunnar MYrdall, um dos
maiores economistas contemporâneos, convidado ofici'<l.lmente pelo Governo brasileiro para proferir conferência na Fundação Getúlio Vargas, por ocasláiJ do
20.o aniv-ersário do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico.
Eis um trecho da aula dada por Gunnar Myrdall:
"A afirmativa de que o crescimento da produção é uma pré-condição
para, em seguida, haver distribuição - tese que ainda pode ser encontrada na maioria das discussões sobre planejamento nos países subdesenvolvidos - é inadmissível.
Na raalldade, ao contrário do que muitos pensam, uma inteligente distribuição de benefícios é altamente produtiva para o País.
Quando bem planejadas, as reformas inspiradas na justiça social são geralmente produtivas, poupando aos indivíduos e à sociedade futuros gastos e aumentando a capacidade de produção da população."
Se nós estivéssemos pagando melhor os salários dos nossos 'professores, isso
seria altamente produtivo para o desenvolvimento brasileiro.
E continua o texto a salientar que uma politica social justa é a melhor forma
de promover o desenvolvimento. Aliás, o caso das professoras é t.ípico. Hoje, falase no milagre japonês. o segredo do .Japão chama-se Educação. Prioridade abso.:
luta foi atribuída à educação dos seus filhos e não a uma prematura exportaçãiJ
artificial, beneficiando grandes empresas, mas sacrificando a população. Esta é a
crítica que fazemos ao modelo de desenvolvimento ...

O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - . . . crítica alta, que não envolve condenações
a quaisquer pessoas lndhidualmente, porque é toda uma mentalidade, toda uma
concepção, toda uma filosofia politica que deve ser revista. É o caso das professoras e dos seus insigniflcant.es salários. E, note-se, não são apenas as professoras,
porém inúmeras outras categorias de funcionários públicos que estão recebendo
menos do que o salário mínimo.
O ·Sr. José Lindoso - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Ao contrário do que se afirma, de que ninguém,
no Brasil, recebe salário mínimo, dizemos que é preciso acabar de vez com o falso
ufanismo e abrir os olhos para a realidade. De acordo oom os dados objetivos do
Censo Nacional de 1970, mais de 60% da população brasileira economicamente
ativa está na faixa do salário mínimo ou abaixo desse · · •· · '
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sob o alegado pretexto de que, no Brasll, hoje, ninguém recebe apenas esse salário.
Essa contradição entre o Brasil oficia~ e o Brasil real não pode cont~nuar. E
o Brasil oficial, até ontem, negava a exlstencia de uma faixa da populaçao recebendo salário mínimo. Essa contradição é responsável por graves desvios em
nosso desenvolvimento. Basta citar uroa cifra: nos últimos 10 .anos, o índice de
produtivMade cre.sceu 56%, e o salário mínimo real baixou 55%, contra a lei,
contra a justiça, contra o interesse do desenvolvimento nacional. Isto é, o País
ficou 56% mais rico, mas aqueles que dependem do salário mínimo, como as
professoras primárias e suas famílias, e centenas de milhares de servidpres
públicos e, com multo maior razão, milhões de assalariados no Brasil Inteiro,
íicaram 55% mais pobres.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Lembramos ainda, Sr. Presidente, que o maJor
do ssalários mínimos do Brasil, esse de que vl\·em 60% da população, é hoje de
Cr$ 376,80. Isto significa de acordo com os critérios estabelecidos n-a lei: para
alimentação, Cr$ 188,00 por mês; para habftação, Cr$ 94,00 - onde é que ~e
aluga uma casa por Cr$ 94,00, fora desse Pats oficial e sonhado? Para o vestuarios, Cr$ 48,98; para o transporte, Cr$ 22,60; para remédios e utllldades relativas à higiene, Cr$ 22,60.
Pode alguém viver, dignamente, com essas importâncias, em qualquer ponto
do País?!
É preciso modificar, urgentemente, os critérios artificiais que têm servido de
base para fixação do salário, e assegurar ao trabalhador brasileiro, de todos os
níveis, uma remuneração proporcional aos índices d.e produtividade nacional.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me permite um apa.rte,? (Assentimento do
orador.) - V, Ex.~' citou, com a ênfasJ de quem estava descobrindo o Brasil, a
teoria Keynesiana, referida por Myrdall, de' que o enriquecimento de natureza
física não tra,duz a prosperidade· nos níveis a que, multas vezes, os países subdesenvolvidos almejam. Essa teoria. está na consciência do Governo b.m.slleiro, Não
estamos segumdo a teoria de MYrdaJJ, do creseimento f!sico, simplesmente pam
traduzir o enriquecirnento brasileiro. ·E neste· Pais, um país-eominerute cheio de
desníveis - a ponto de ser inserlão na nossa Constlituição, como um dos pontos
maiore.s da real:lzação n-acional, o esforço .para •a.nular esses desníveis - sSibe
V. EX. a que o Governo brasileiro se· ei!IIPenha exatamente 'Para atender não só o
enriquecimento de ovdem material, que' V. Ex.~' está profllgando unilateralmente
ai, mas, também, essa outl1a faixa. de benefícios que complementam e que são
substanciais para o desenvolvimento. V. Ex... não vai negar o ~rande trabalho
que a Revolução está fazendo, no campo da Eduooção.
O SR, FRANCO MONTORO - Mas é isso que está sendo contestado!
O Sr. José Lindoso - Logo mais V. Ex.a n·ão se ate,rá ao problema simplesmente de salário mínimo para. a prof.essora primária. V. Ex.~' terá um tema. mu~to
mais sedutor e multo mais condizente com as necessidades do País, que será a
discussão em torno da formação· da mão-de-obra e de outros complexos aspectos
do problema da Educação, ,a ex!gilr, inclusive, ,a execução do nosso graooe esforço
ma11cado pela Reforma Passarinho no primeiro e segundo g11aus. E dk'el mais a
V. Ex.n: n-ão temos varinha má-gica para operar o milagre, mas temos a consciência da responsabllldade deste Governo. V. Ex.a sabe que há 10 anos não
tínhamos nenhuma assistência para o trabalhador no melo rural, e hoje nós a
temos. V. Ex.a sa-be ·que hoje l1UIIl'chamos para o tl1abal'ho de dar ass!stêncl:a médica através da Central de Medicamentos, e os números estão aí. V, Ex.a me
desculpe sei que a verd!llde o Impacienta, mas é exatamente para dizer a V. Ex."
que não estamos com a visão tpal'cial; este é um Governo de consciência, que vê
englobadamente todta a problemática bras!lei11a, mas que não 'Po·dendo fazer
milagres sente a responsabilidade e aceM;a o desafio de construir o Brasil, fazendo uma melhor distribuição da riqueza, não só através de conce[llj)ração de
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-455binacionais, que é um tema tão seduto1" para a demagogia nacionalista, mas,
· através da análise do ensino· e do seu aperfeiçoamento. Essa concentração de
riquezas - e o Ministro Mário Reniiique Slmonsen, no seu livro Brasil 2002 assim
o demonstra - é também ccmsectüência desse processo de educação, que se universa.liza, e que V. Ex.a, com sua colaboração e sua mti!Ca - passional muitas
vezes, injusta, ~~eqüenteme.nte, mas sempre se:r:vindo de advell.'tênc~a - está nos
ajudando a construir, a nós, do Governo, que estamos conscientes de toda essa
problemática. (Palmas.)
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço as considerações de V. Ex.11 , brilhantes, mas referem-se a uma slituação contra a qUial opomos duas observações:
primeiro, fala v. Ex.a em assistência médica, farmacêutica, e outras formas de
assistência. Há um velho princípio de Ciência il?olítioo ...
O SR. PRESIDENTE f1az sorur a campainha.
O SR. FRANCO MONTORO- ... que diz: "A .assistência vem depois." Não se
pode ·evitar os deveres de justiça apelando para a a.ssistência. Não se pode dar,
sob a forma de asslstênci:a, aquilo que é devido por justiça. Por justiça é devido
ao homem que tl'abalha um salário justo. E salário não é 3Jl)ena:s a;l.go de material, como quer .dizer V. Ex.a, porque é com esse salário· que o homem pode manter a família, educar os filhos.
Lembro ·a V. Ex. 11 , que ·gosta de citações filosóncas, uma frase de Santo
Tomás de Aquino: "Um lllÍil1lmo de bem-estar matelrial é necessário até para a
prática da vittude."
O Sr. José Lindoso - Exato.
O SR. FRANCO MONTORO - É esse mínimo material que é dado pelo salário, e que· está sendo negado concl'effiamente pela evolução de nossa política
salarial. E 1aqui pego o segundo a,saJecto: V. Ex. 11 fez consldexações geJJais, genéricas, mas eu ·apontei dados. Quero que V. Ex.a, ou V. Ex.os contestem se é ou
não verdade este fato brutal: nos ú!Jtimos dez anos, o Pais ficou 56% mais rico;
sena normal que os t11abaJ'hado•res, que os empre~os participassem disso. A
lei manda que os salários acompanhem esse fato; todos ficariam 56% mais ricos,
se houvesse uma distribuição eqüitativa. Não apenas não se mantiveram os salários, mas eles cairam! E isso vem-se agravando.
O que !lldianta V. Ex. a falar com adj,etivos os mais oportunos ou inoportunos,
que é isso que o Governo deseja, qu·e é isso que o Governo f1az, que essa é a aspiração do Governo?! Os fatos mostram o contrário: a produção aumenta, o País
cada vez mais r1co, e os que vivem do saláxio mínimo - e acabamos de ver que
são milllóes - ca;da vez mais pobres.
Peço a V. Ex.ns que nos ajudem a ajudar o Governo, a pressionar o Governo,
mostvando a realidade e não negando a evidência.
Essa situação não pode continuar; entretanto, mantém-se a tendência, tornando-se cada vez maior essa diferença. E isso diz respeito inclusive à segurança
nadonal, pOil'que é uma bOmba de retardameiD.to. Essas diferenças, dos lucros
escandalosos de grandes empresa;s ·e a miséria vergonhosa de .grande massa da
população é um estopim pa.ra uma vevoluç.áo, para uma subvevsão, para os agitadores.
Colaboram com o Governo aqueles que 111pon1lam o problema. pa.ra ser resolvido. E acelrta no alvo o Presidente da Re!Pública, quando entrega ao SNI não
apenas a taref,a de vigirur estudante·s e veirlficar ,as suas idéias e os livros que
eles têm na biblioteca, mas também a de verificar agora o salário das professoiras de nossa Term. P•arabéns ao Presidente!
E, V. Ex."" deviam estar COIIlOSco, apontando a lmpoxtância do fato, a gravidade do problema e· a impol'ltâ.ncla da solução que se vai toma;r.
Sr. Presidente, ao apontar o exemplo .das profess()(l'a.s, quisemos t2.Dlbém responder a um aspecto da ·objeção que nos foi í·e~ta. Falam que é preciso cuidar
da mão-de-obra, mas cttei de p·ropósito professora.~. que se prepararam, que es-
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Governo para d!:rer a outros: vão estudar!? Para quê? Para receber menos que o
salário mínimo?
Vejam a gravida;de do problema.! t preciso olhar l)a!1a dentro do Bm.sil, não
para a balança de eJGpol'tação·. Não elogiar a dívida de nosso crédito, que cresce
cada vez mais, ou ,as reservas do exterrior!
Ontem, Ulll1 Deymtooo da ARENA, Hierbe.r;t; Levy, dizia: "Esta divida que wesce
nos custa 9% oo ano, em média, e os depósitos, que são de bilhões, nos rendem
apenas 2%."
Vê-se, é matéria discutível e não quero enrtrar neste de·bate agora. Mas, vê-se
que não é possível esquecer ra realidade braslleira e, de olhos fechados, entrar
para uma senda econômica perigosa.
Sr. Presidente, concluo, a;tendendo ao de·curso do tempo. Agva;deço os apartes dos Mbres Senadores. Termino sintetizando tudo o que disse: se o País ficou
66% mais rico, é de rigorosa justiça, legalidade e interesse nacional que a remuneração do trabalho seja proporclonalmen.te maior. !!: o que a lei estabelece e o
que não está sendo cumprido. l!: isso o que tem que ser discutido.
Concluo, Sr. Presideillte, dizendo que só assim teremos na ve1.1dade desenvolvimento, isto é, efetlvo progresso da população ·braslleira.
Era o que tinha a dizea-. (Muito bem! Palmas.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard - José Esteves - Jessé Freire - Domício Gondim Milton Cabral - Ruy Carneiro - João Cleofas - Wllson Campos Amon de Mello - Luiz Cavalcante - Antônio Fernandes - Eurico
Rezende - João Calmon - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema- José Augusto- Carvalho Pinto- Orlando Zancaner
- Benedito Ferreira - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Otávio
Cesário - Daniel Krieger - Guida Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Está findo o período destinado ao
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 18, de
1972 <n. 0 2.504-C/65, na Casa de origem), que estende aos vigias o
regime de trabalho Instituído no art. 58 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 5.452, de 1.0 de maio de 1943,
tendo
PARECERES, sob n,os 143 e 144, de 1974, das Comisões:
- de Legislação Social, favorável, nos termos do Substitutivo que
oferece; e
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jur!dicidade
do Substitutivo apresentado pela Comissão de Legislação Social.
Em discussão o projeto e o substitutivo.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em. votação o substitutivo, que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está ,aprovado.
Aprovado o substitutivo. Fica prejudicado o projeto.
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o turno suplementar.

J!J o seguinte o substitutivo aprovado.

SUBSTITUTIVO
Suprime a alínea "b" do art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1.o de maio de 1943, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - J!J suprimida a alínea b do art. 62 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.O 5.452, de 1. 0 de maio de 1943.
Art. 2. 0 - A apllcação desta lei aos contratos de trabalho em vigor na data
da sua publicação deve ser feita sem redução dos salários neles estipulados.
Art. 3.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
d•isposlções em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 23, de 1971
(apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão
de s·eu Parecer n. 0 12, de 1971), que suspende a execução do DecretoLei n.o 1. 030, de 21 de outubro da 1969, julga:do inconstitucional por
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, prof-erida aos 2 de dezembro de 1970, tendo
PARECER n.o 147, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça (r.e·exame solicitado), ratificando seu
parecer anterior.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senado11es que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O proj.eto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 23, DE 1971
Suspende a execução do Decreto-Lei n.0 1.030, de 21 de outubro de
1969, julgado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida aos 2 de dezembro de 1970.
Art. 1.0 - J!J suspensa a execução do Decreto-lei n. 0 1. 030, de 21 de outubro
de 1969, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, prolatada aos 2 de dezembro de 1970.
Art. 2. 0 - Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Há oradores inscritos para esta oportunidade.
Concedo a palavra. ao nobre Senador Lulz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Presidente, Srs. Senadores, como é sobejamente sabido, no ano passado o Brasil despendeu um bilhão de dólares com a
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-458aquisição de petróleo e derivados, e no corrente ano despenderá pelo menos
três bllhões.
Em junho próximo a organização d·e Países Exportadores de Petróleo fixará
novos preços, que de certo não serão Inferiores aos atuals, havendo até o risco
de serem substancialmente majorados, visto como as escaramuças no Oriente
Médio acalmam-se numa semana e agravam-se na outra.
Além dos reflexos negativos na balança comercial, há o recrudescimento
da Inflação, mal que, para consolo nosso, vem atingindo o mundo inteiro, mesmo
os países de sólida economia. "Mal do Século" é sua alcunha, o que bem expressa
o caráter epidémico.
Jung!do à inflação está o custo de vida, já alçado, no primeiro quadrimestre,
à elevada taxa de 15,9%, na Guanabara.
No bojo do petróleo, entre multas outros problemas, vêm, ainda, o dos
fert!Hzantes e o da borracha.
Em 1973, compramos 180 milhões de dólares de fertilizantes; em 1974, compraremos 400 milhões de dólares, no mínimo, pois os preços andam em continua
ascensão, principalmente quanto aos nltrogenados químicos, oriundos do petróleo, dos quais é forçoso Importar 75% do consumo nacional.
Quanto à borracha, assistimos à nova formação do "Exército da Borracha",
de tanta evidência na Segunda G~ande Guerra. Todavia, por muitos anos, o
atendimento de nossas necessidades reside na borracha sintética, cujo preço
vem de ser aumentado em 22,2% na recente d·eclsão do conselho Nacional da
Borracha.
A escassez desse produto afeta, particularmente, à indústria de pneumáticos,
que tem a pesada responsabilidade de produzir, neste ano, 16 m1Ihões de unidades, a fim de acompanhar o vertiginoso crescimento da Indústria automobllistlca.
A destinação da matéria-prima à indústria de fertilizantes e de pneus é
de prioridade insuperável, sob pena d·e colapso de setores vitais da economia
nacional.
Então - perguntar-se-á - como diminuir o dispêndio com a aquisição do
petróleo?
A resposta, a meu ver, está na redução do consumo de combustível para os
veículos, isto é, está no racionamento. Racionamento mais educativo do que.
restritivo. Racionamento que teria, primacialmente, o exemplo do Governo.
Neste ponto, merecem aplausos as recentes determinações dos Ministros da
Marinha e do Exército, no sentido de que os órgãos a eles subordinados ~eduzam
o consumo de óleo e gasolina a taxas fixadas. Tais medidas devem ser estendidas a toda a administração pública - federal, estadual e municipal.
Também o nosso Poder Legislativo deveria adotar idênticas providências,
numa expressiva forma de harmonia e interdependência dos Poderes.
Esta, a sugestão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que, com o devido respeito,
eu me permito fazer à alta direção desta Casa. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre senador
Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicialmente,
eu gostaria de prestar uma homenagem a mais ao Senador Franco Montara, que
me parece o Senador da Oposição mais homenageado pelo Governo e pela bancada majoritária. li: que, em matéria de salário mínimo, parece-me que S. Ex."
fez o máximo: o maior discur.so que já ouvimos, aqui, neste Plenário. E uma
parte do contexto do discurso de S. Ex.• me parece que está a merecer de todos
nós, não só os Senadores da. República, como todas as pessoas que têm responsabilidades neste País, uma atenção particular.

-459Há momentos, comentários eram feitos e gerados pelo tema que o Senador
Franco Montoro abordou, Sr. Presidente, em que pessoas com assento nesta
Casa, mas que já tiveram a responsabilldade de governar Estados pobres, testemunhavam que, a despeito dos seus ingentes esforços para aumentarem a paga
dos professores primários, o orçamento dos Estados tomava impeditiva essa
vontade.
Governei, por um ano e meio, o Estado do Pará e tenho, ainda, de memória,
a primeira cifra que o Secretário de Finanças me trouxe: do total do orçamento
estadual, 58% eram derivados para o pagamento do magistério mantido pelo
Estado. Isso prova que um pequeno aumento que seja dado significará um encargo tão grande para os orçamentos estaduais e, conzeqüentemente, para os
municipais, mutatis mutandis, que o desejo de contribuir para uma melhoria
substancial é praticamente impedido pelo Tesouro estadual. O Estado de São
Paulo, indiscutivelmente o mais desenvolvido deste Pais, pedia-me, quando eu
era MinJstro da Educação e Cultura, que não deixasse, rigidamente, na lei, a
fixação de prazo para a edição do Estatuto do Magistério. E justificava o Governo de São Paulo: se tivéssemos de adotar o critério da Lei n.O 5.692, que o
ilustre Senador José Lindoso batizou de "Lei Passarinho" ou de "Reforma Passarinho", que obriga a melhor remuneração dos professores, a partir do momento em que eles mais bem se classificam, do ponto de vista de recursos
humanos treinados, ou seja, um professor primário, independentemente da série
em que ensine, se é graduado por uma faculdade ou por uma universidade de
grau superior passa a receber proventos do nível de professor secundário esta simples melhoria, que era uma forma de fazer o que chamávamos de melhorias horizontais do Magistério do Estado, obrigava o Estado de São Paulo a
uma sobrecarga, e me foi dito pelo seu Governo, não só pela sua Secretaria de
Educação à época, mas também pelo seu Secretário de Finanças como sendo de
mais de 3 bilhões de cruzeiros atuais.
Diante desse fato, quando dei meu aparte ao ilustre Senador Franco Montara - e com S. Ex.a concordo inteiramente na regra da proporcionalidade do
pagamento, que deve existir - salient-ei o remédio heróico. E a mim me parece,
depois da experiência de Governador de Estado e da de Ministro da Educação,
que somente um investimento extra-orçamentário poderia atender a essas necessidades. Não podemos culpar os governadores e os prefeitos, mas é preciso,
provavelmente, que esta Nação engendre alguma coisa parecida com, por exemplo, o Imposto único sobre Lubrificantes e Combustíveis Liquidas e Gasosos, que
permitiu que este Pais construísse estradas como hoje constrói; algo semelhante
a isto, que fosse construido com o Imposto sobre Educação, seria capaz de melhorar a qualidade do ensino brasileiro. Por que, do contrário, já que aqui se
citou Gunnar Myrdall, é preciso citar a Lei de Causação Circular Uniforme,
a que ele se reporta. Diz ele que um pais é pobre porque é pobre, ~ fica mais
pobre exatamente porque é pobre. Parece um jogo de palavras, mas nao o é.
Por exemplo, o ensino é pobre na sua qualidade porque o pagamento é
baixo; o pagamento é baixo porque o Estado é pobre. Conseqüentemente esse
ensino é cada vez mais mal remunerado e, em conseqüência, cada vez de pior
qualidade.
Ora, talvez um instrumento novo como esse fosse capaz de definir o que os
Governos da Revolução têm definido como seus princípios, definir, agora, objetivamente: a 'educação não como despesa, não como despesa de consumo, mas
como investimento reurodutivo. Neste passo, fico inteiramente de acordo com o
Ilustre Senador por São Paulo.
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex. a me permite um aparte, nobre Senilldor Jarbas
Passarinho?
O SR. JARRAS PASSARINHO - Com muito prazer, Senador.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permita-me, inicialmente, que confesse: o aparte
vem muitissimo atrasado, porque, na v·erdade, é dirigido ao Senador Franco Montara, que estava com o seu tempo esgotado, e eu, atento ao impaciente "vagalume" da Mesa, não quis agravar o apuro do orador, no que se referia ao seu
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raspão já .se referiu ao mesmo ponto que me leva a este aparte - dizia eu que
o Senador Franco Montoro aludiu ao magnífico sucesso do Japão, enfatizando o
equilíbrio .social e industrial. Contudo, está nos jornais de ontem ou anteontem,
o grande trunfo da competição da mercadoria japonesa; residia na baixissima
mão-de-obra daquele País. E tanto é assim que, agora, os operários japoneses,
já despertados pelos moviment-os reivindicatórios do mundo Inteiro estão, também, pressionando os seus patrões. Por Isso, a situação começa a inverter-se.
Tanto que os tradicionais e vultosos superávits na balança comercial japonesa
transformaram-se, neste ano, e pela primeira vez, em déficit, trazendo grave
preocupação ao Governo do pais do sol nascente. Este, o aspecto da oração do
Senador Franco Montara que me levou a pedir o aparte que V. Ex.a muito gentilmente me concedeu. Multo grato.
O SR. JARDAS PASSARINHO - Fico muito honrado com o aparte do nobre
Senador por Alagoas.
Gostaria, entretanto, de sobre o próprio tema que S. Ex.a acaba de levantar,
mais incidente sobre o discurso do Ilustre Senador Franco Montoro do que, propriamente sobre o meu, fazer, por meu turno, um comentário: já na Dinastia
Meiji, em 1900, o Japão aceitou o desafio da al1abetização do seu povo, de tal
sorte que, em 1922, já contava com 98% de toda a sua população alfabetizada,
população adulta, é claro. E a mim me parece que o surto de progresso industrial do Japão, posterior; que o avanço tecnológico do Japão tem ligação de
causa e efeito direta com este Investimento na educação. O problema da mão-deobra, talvez, tenha explicações de causas e concausas, que contribuem para isso.
Quando eu era Superintendente da PETROBRAS, na Amazônia - onde dediquei três dos anos mais fascinantes da minha vida à busca de petróleo travei cantata com bras!Ieiros que iam ao Japão, na política de construção de
petroleiros da FRONAPE. E ouvi, de um desses oficiais de Marinha, este relato,
que vem bem a pêlo, em função do aparte dado pelo ilustre Senador Luiz Cavalcante. Estava ele, oflclal, inspecionando a construção do petroleiro. Passou
da proa à popa e indicou, em melo do caminho, algo que deveria ser corrigido.
Quando voltou, à .segunda inspeção, no mesmo dia, no mesmo navio, a correção
Já tinha sido feita; já tinha sido ultimada e não era de pequena monta. E, notando que havia um fluxo de entrada e saída de trabalhadores, perguntou por
que trabalhavam quase sempre em acelerado, e não em passo norma.l; segundo,
por que fora possível tamanha rapidez na execur,ão de uma rtlcomendação. E
a resposta fel precisamente esta: a Imensa maioria do.s trabalhadores japoneses,
àquela épo~a. não tinh:t gar:tntia de trabalhar trinta dias por mês, e. então,
fazia tumos, como no Bra.sl! é comum S<l fazer no cai.; do porto. HaVia, assim,
um interesse eaorme de manter cada parcela do conjunto de trabalhadores all,
upl!cados nsüuele e.:,,11eiro, a gar.mtla ce tr<tba.lhl!r, pelo meno>, vinte dlas por
mês.
Oabe razão ao •1m'.n•,nte Senador Luiz Cavalcante, quando diz que a agressão
de exportação japonesa se deu, em g!':=tnde parte, pelo baixo custo de produção,
e, neste baixo custo, com certeza, está o pagamento, :1essa fase da vida japonesa.
Mais tarde, era eu Ministro do Trabalho e recebi a visita do meu colega congênere, Ministro do Trabalho do Japão, e conversando sobre a política de emigração, ele me disse que o Japão proíbe a emigração dos seus filhos, agora, só
aceita emigrantes do Japão com mais de 60 anos de idade, porque, para todos os
outros, o Japão tinha fixado trabalho necessário para manter aquela mão-deobra trabalhando no Pais.
Isso, Sr. Presidente, me parece um efeito profundamente salutar da educação como investimento.
O Sr. Franco Montoro - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO -Pois não!
O Sr. Franco· Montara - para confirmar o que V. Ex.n disse e, agora, com
documento oficial.
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em cooperação com o Instituto de Planejamento (IPEA/PLAN) do Ministério do
Pla'nejamento do Brasil, elaborou um estudo comparativo do desenvolvimento
do Brasil e Japão. E uma das principais conclusões desse estudo refere-se à
educação:
"Fator básico do acelerado crescimento económico japonês foi o precoce de.3envolvlmento educacional do país e a alta qualidade de sua mãode-obra."
Essa, a conclusão de um relatório oficial, que está, exatamente, na mesma
linha das conclusões de V. Ex.a e do ponto de vista que sustentei desta tribuna.
O SR. J~RBAS PASSARINHO - Muito obrigado, ilustre Senador. E se v. Ex.a
me permite: há momentos, V. Ex.a citava o SNI e dava-lhe novas destinações.
O Sr. Franco Montoro - Fiscalizando o salário mínimo.
O SR. JARRAS PASSARINHO - Agora, sempre o salário mínimo! Felizmente, já ultrapassamos outra fase.
O Sr. Franco Montoro - Quem está preocupado com iSSo, agora, é o Presidente da República. (Risos,)
O SR. JARBAS PASSARINHO - Conseqüentemente, todos nós.
O Sr. Franco Montoro - Antigamente, só eu.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Mas, como V. Ex. a citava o SNI, devo prestar
minhas homenagens ao SIFM o "Serviço de Informações Franco Montare". S. Ex.a
lo! tão espontâneo que, mal o Senador Luiz Cavalcante falou, se serviu de
documentos oficiais do Governo japonês. Parece que iSSo foi uma armadilha,
preparada durante este fim de semana, Sr. Presidente. (Risos.)
Mas, voltemos ao tema Educação, que nos apaixona a todos.
Agradeço ao Senador José Lindoso, que, em aparte com que honrou o discurso
do Senador Franco Montare, fez referência ao esforço da Educação e estou
absolutamente convencido de que a Educação, como investimento, deve ser e
é um tema objetivo e prioritário dos Governos brasileiros. Dos Governos brasileiros, pelo menos, eu direi, a partir do momento em que os conheço mais de
perto, ou seja, de 1964 para cá.
Sr. Presidente, exatamente sobre o tema Educação, hoje, gostaria que o
Senado tomasse conhecimento do esforço de um nosso ilustre e nobre colega,
Senador Ney Braga, que tenta obter um êxito que não pude obter nas minhas
andanças burocráticas nas áreas ministeriais do Governo do Presidente Médic!.
Trata-se da construção dos campi universitários.
Para dar apenas um exemplo: para a construção da primeira fase do
canqJus da Universidade Federal do Rio de Janeiro - obra que, todos sabemos,
era "obra de Santa Engrácia", obra que veio da minha geração de cadete à
minha posição de Ministro, sem modificação - foi preciso que, no Governo do
Presidente Médici, ultimasse, - só para construir a primeira fas·e, Sr. Presidente,
foram aplicados 400 milhões de cruzeiros, ou 400 bilhões de cruzeiros antigos.
E, para tornar esse campus construído na sua plenitude, nada menos do que o
dobro desse valor era necessário. Ora, a Universidade Federal do Rio de Janeiro
é uma latifundiária urbana das mais Invejadas do País. Possui próprios e terrenos por todo o Rio de Janeiro - e quando falo Rio de Janeiero, nesta fase das
lutas da fusão, devo dizer "a cidade do Rio de Janeiro", ou, hoje, é cidade da Guana;bara, - a Praia Vermelha, sobretudo na Praia Vermelha, concentram-se edifícios e terrenos que dão largas áreas à disposição do Governo. E, pretendemos
nós, então, através de um decreto do Presidente Médici, que toda Universidade,
que estivesse com o seu campus universitário, em fase de construção não pudesse
ceder ou alocar qualquer dos prédios que se tornasse desabitado, a partir do
momznto da transferência daquela Faculdade ou daquela instituição para o novo
campus. Mas, ao contrário, esse prédio deveria ser obrigatoriamente alienado,
para que o resultado da alienação fosse Investido na construção flanl do campus.
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Presidente da República, que a recebeu com grande agrado, mas esbarramos na
concepção jurídica, nas divergências dos textos, que, ainda há dias, fazia com que
eu le·mbrasse, petulantemente, pobre de mim, eu, ao eminente Professor Franco
Montara, que a exegesse leva a comportamentos inteiramente multiformes no
texto da lei. E, para infellcidade minha, o Sr. Consultor Geral da República àquela ocasião declarou que as Universidade não podiam dispor dos seus próprios, a
não ser através de lei, que deveria ser específica para cada caso, tramitando no
Congresso. Não que eu seja contra o Congresso analisar cada uma dessas leis;
não que eu esteja também a favor de um esvaziamento dos princípios, das atribuição que nos cabem. Mas, ao contrário, Sr. Presidente, estou a favor de uma
dinamização do processo pelo qual o Magnífico Reitor pode, rapidamente, Investir na construção de um campus. Então, a partir do Decreto-lei n.0 200, admitíamos nós essas alienações e comigo alguns juristas. - Comigo não, eu junto
com eles, porque jurista não o sou; apenas no Curso de Direito, que V. Ex.a,
Sr. Presidente, sabe, que fazíamos no antiga Escola Militar do Realengo, apenas
·por esse curso ganhamos uma sátira do nosso querido e saudoso ex-Presidente
Castello Branco, que a todos nós, oficiais do Exército provenientes da Escola M1litar do Realengo, chamava de "juristas do Realengo" - não um jurista do Realengo, mas aquele jurista de peso como, por exemplo, o eminente Magnífico Reitor
da Universidade Federal da Bahla, qu•e sustentava tase frontalmente contrária a
S. Ex.a. o Sr. Consultor-Geral da República. Defendia o principio de que se poderia, através de simples decreto-executivo, a partir do Decreto-lei n.O 200, fazer
essas alienações.
E sei, tomo conhecimento agora, que o nosso eminente colega e nobre Ministro Ney Braga está reatlvando este propósito, desejoso de obter do Governo
do Presidente Geisel esse Instrumento que tornaria, como disse, multo mais dinâmica a possibilidade de os Magníficos Reitores investirem nos seus campi universitários.
Foi, Sr. Presidente, para trarz:er ao conhecimento da Casa, este fato que ousei
pedir a palavra e inscrever-me, e, paralelamente, para poder fazer comentários
ao discurso, como sempre polêmioo e provocador - no melhor sentido do léxico do nobre Senador por São Paulo, Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Dlnarte Mariz.
·
O SR. DlNARTE MARIZ - Sr. Presidente, Srs. Senadores, estivéssemos nós
num regime parlamentarista, dacerto, o Governo do eminente Presidente, General Ernesto Gelsel, teria vivido um grande dia, terça-feira desta semana.
Refiro-me, Sr. Presidente, à presença do Ministro Alysson Paullnelll na Comissão de Agricultura desta Casa. Não tenho dúvida em afirmar a magnífica impressão que deixou a quantos, ali, tiveram o privllégio de assistir a tão confortador
pronunciamento sobre a nova orientação que deseja imprimir ao setor da agricultura em nosso País.
Quando Sua Excelência afirmou que não era possível agricultura estável sem
industrialização, a meu ver acenou com um gigantesco impulso no rumo da estabilidade agrícola do País. Mostrou a necessidade de evoluirmos para o sistema
empresarial, sem o que jamais poderíamos chegar à plenitude da agroindústria,
única opção para recuperarmos tantos anos perdidos com fórmulas empíricas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores: até que enfim tivemos a oportunidade de assistir a uma verdadeira aula sobre o problema agrícola brasileiro, numa linguagem ·que vai se distanaclando dos chavões demagógicos, quando as primeiras palavras a serem pronunciadas, em ambiente semelhante, eram reforma agrária,
divisão de terras e outros surrados temas próprios de países subdesenvolvidos.
Hoje, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que se escuta é a palavra do técnico, convocando a todos para a grande batalha do campo. Organizar a agricultura em
termos técnicos e cientificas, impondo uma nova filosofia de trabalho, é o pensamento do jovem e talentoso Mlnist.ros.
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Dlnarte Mariz?
O SR. DINARTE MARIZ - Com prazer.
O Sr. Jarbas Passarinho- Infelizmente, não estive presente a esta exposição,
mas tomei conhecimento do êxito retumbante do Ministro Alysson Paullnelli.
Quero afirmar exatamente que este êxito não me surpreendeu. Quando Ministro
da Educação e Cultura, tive o privilégio de contar, entre os meus auxiliares, com
o atual Ministro Alysson Paullnelll, como Dlretor da Escola Superior de Agricultura de Lavras. O seu desempenho na dlreção daquela Escola foi de tal modo
notável que, quando o nosso eminente comum amigo Governador Rondon Pacheco, fez-me a sol1citação ou, pelo menos, me ouviu, em relação a ceder o Diretor
de Lavras para que ele fosse o seu Secretário de Agricultura, não só me pus inteiramente de acordo como me rejubilei p~la decisão do eminente Governador de
Minas Gerais. E, agora, vejo com extrema alegria para mim, sobretudo como
homem da Amazônia, as novas tendências da estratlégia da politica nacional, em
relação à agricultura brasileira, a ser comandada por este jovem e brilhnte
Ministro que V. Ex.a, com justiça, elogia neste momento.
O SR. DINARTE MARIZ- Agradeço o aparte de V. Ex.a, nobre Senador Jarbas Passarinho, que com tanta autoridade vem ao meu encontro para testemunhar as excepcionais qualidades do competente e vigoroso técnico Ministro Professor Alysson Paulinelli.
Se estivéssemos num regime Parlamentarista, repito, o Governo do eminente Presidente Ernesto Geisel teria vivido um grande dia, pois teria tido o eminente Ministro a oportunidade d~. perante o Congresso e conseqüentemente o
Pais, demonstrar com competência e brilho os novos rumos que serão adotados
para a agricultura brasileira.
Ao registrar tão auspicioso acontecimento, congratulo-me com o Eminente
Presidente Ernesto Geisel pelo acerto da escolha do Ministro Professor Alysson
Paulinelli, a quem, em boa hora, foi confiado setor tão importante para a economia nacional. Tenho dito. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Antônio Carlos.
O SR. ANTôNIO CIARLOS -Sr. Presidente, Srs. Senadores, um dos aspectos
mais importantes da infra-estrutura de comunicações, tão nacessái:io à promoção
de um desenvolvimento equilibrado e sem pontos de estrangulamento, diz respeito
à construção e melhoria de aeroportos em nosso País.
As dimensões continentais do Brasil e as dificuldades naturais de locomoção
por via marítima e terrestres propiciaram a que o transporte aéreo assumisse
papel extremamente importante nas nossas comunicações. Prova disto é a posição
de destaque já alcançada, no contexto dos d·emais países, pela aviação brasileira
e que a coloca entre as maiores do mundo. A base desta evolução, além de uma
organização eficiente das companhias de transporte aéreo e da expressiva contribuição da FAB na Integração de nosso território, encontra-se a existência de
uma infra-estrutura aeroportuária e de proteção ao vôo adequadas.
De regra, a implantação de novos aeroportos e a melhoria de outros somente era possível quando .surgiam problemas agudos a resolver, decorrentes,
essencialmente, do crescimento acelerado da ut!l!zação dos aeroportos já em
funcionamento, da entrada e moiJeração de novos equipamentos e da necessidade
de separar o tráfego de aeronaves de pequeno porte, destinado ao transporte
doméstico daquele relativo às aeronaves de linhas internacionais. O tempo das
soluções i'mprovisadas, contudo, pertence ao passado, desde que o Governo decidiu
criar a INFRAERO e instituc!ona!!zar a forma de sua organização em empresa
e, bem assim, da obtenção de r·ecursos necessários ao seu pleno funcionamento.
Passou-se a uma nova era da administração aeroportuária, da qual acredito
surgirão grandes benefícios para a aviação brasileira. Não só para a aviação, como
também para a.s comunl'cações em nosso País, notadamente aquelas com o ln-
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recursos necessários para, pelo menos, acolher e promover os estudos necessários
para o atendimento de suas justas reivindicações, nesse campo.
A constatação dessa nova realidade, aliada à convicção de que a melhoria
de nossos aeroportos, longe de ser solução de -emergência, é uma necessidade
Imperativa para que se possa levar o desenvolvimento económico para outras
partes que não os grandes centros 1ndustriais, é que me traz à tribuna para
analisar a solicitação que a Prefeitura Municipal de Navegantes em meu Estado,
Santa Catarina, e a Associação Comercial e Industrial de Itajaí minha terra
natal, estão promovendo junto ao Ministério da Aeronáutica, no sentido de
que seja modernizado o Aeroporto localizado naquele Municípi'o situado nas proximidades de Itajaí e em condições de servir à região do Vale.
O aeroporto em causa acha-se localizado em posição e área geográfica que
é pólo da maior área industrial e turística do Estado de Santa Catarina. Dele se
acham próximos os parques industriais de Blumenau, Bru sque, Joinville, Rio do
Sul, Gaspar, Jaraguá do Sul e rtajai; e do ponto de vista turístico, é chegado
ao Balneário de Camboriú, às praias de Itap-ema, Porto Belo, Piçarras, Armação e
Barra Velha, incluindo-se, sob esse aspecto, também, as cidllides de Blumeanu e
Itajaí, esta última Importante porto do Estado de Santa Catarina.
O movimento daquele aeroporto, atendido atualmente por aeronaves do tipo
AVRO, alcança níveis bastante elevados e a freqüência - três võos di'árlos já não é suficiente para atender à demanda, restando desatendld·os cerca de 200
passageiros por mês, que se vêem na contingência de utilizarem o aeroporto de
Florlanópolls ou mesmo o de Curitiba, distantes 100 e 230 quilómetros, respectivamente, da cidade de Itajaí.
O aeroporto de Navegantes, utilizado atualmente em duas li'nhas (Porto
Alegre-Itajaí-São Paulo e São Paulo-Itajaí, com escala em Jolnv!lle),
atende, embora de forma precária, a uma região de aproximadamente 400 mil
habitantes, o que corresponde a 20% da população do Estado, e à qual tem acesso
expressiva população flutuante, tanto em d·ecorrêncla de ativ!dades comerciais,
como em conseqüência do turismo, principalmente à época do verão.
É, assim, i'nteiramente procedente a reivindicação que S·etores expressivos
daquelas comunidades vêm apresentando ao Ministério da Aeronáutica, à
INFRAERO e a outros órgãos, para que realizem obras naquele aeroporto, objetlvando a operação de equipamentos de maior porte e mais modernos, e ainda,
melhor atendimento aos seus usuários.
A esses apelos da Prefeitura Municipal de Navegantes e da Associação Comercial e Industrial da Itajaí, tem-se juntado a palavra da Prefeitura deste
último município.
As obras que estão sendo reclamadas são:
-Ligação asfáltica da BiR-101 ao Aeroporto, já planejado pelo Governo Federal (trecho do novo traçado da BR-470 - Navegantes a Blumenau;
- Instalação de rede de água e esgotos;
- Instalação de telefones, já prometida pela Companhi~t Catarlnense de
Telecomunicações - COTESC;
-Melhoria da rede elétrlca que atende ao Aeroporto; e
- Aumento, drenagem e recapagem da pista, atualmente com cerca de
1. 800 metros.
Ao endereçar especial apelo aos responsáveis por nossa politica aeroportuária
no sentido de que estudem com o malar empenho a so!i'citaçã.o que acabo de men~
clonar, desejo manife.star, também, a certeza de que o atendimento deste justo
pleito muito significará para o crescimento industrial e o crescimento do turismo
naquela próspera região de Santa Catarina.
Sr. Presidente, .aqui terminaria este discurso se não me coubesse, ainda agora,
registrar e agradecer o ato do Governo Federal em favor de Santa Catarina,
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-.465constante do noticiário dos jornais de hoje e referente à regularização do curso
do rio Itaj aí-Açu e seus principais tributários.
·

De fato, Sr. Presidtmte, o assunto que ora focalizo, ao concluir essas minhas
cons!'derações, tem sido objero de reiteradas intervenções minhas nesta tribuna,
especialmente na Sessão do dia 13 de março deste ano, quando dei conhaclmento
à Casa e comentei o ofício que recebera do Exm.o Sr. Ministro do Interior.
Hoje, Sr. Presidente, os jornais publicam que:
"0 S·ecretário de Planejamento da Presidência da República, Ministro
Reis venoso, e o Ministro do Interior, Dr. Maurício Rangel Reis, assinaram convênio para regularização doo sistema da bacia do rio Itajaí
mediante complexo de barragens, a fim de dafender 41 municípios catarinenses de !nundaçõ·es.
E acrescenta a notícia:
"Também foi assinado pelos dois Ministros convênio para o desenvolvl'mento da irrigação e agricultura no vale do guragueia, no Piauí,
no valor de Cr$ 34 milhões, a ser executado pelo Departamento Nacional
de Obras contra Secas."
O convênio prevê a aplicação de CrS 20 milhões do Fundo de Desenvolvimento de Programas Integrados."
Diz ainda a notícia:
"O plano de obras do vale do Itajai já se encontra em execucão
através do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, do Mliíistêrio do Interior, e os crs 20 milhões a ele destinados visam a complementar financeiramente a conclusão do projeto que s.e estenderá até
1979.

O programa completo compreenàe a construção de quatro grandes
barragem, a retlficação dos rios Itajaí-Mirim e Benedito e a implantação
de um sistema d·e drenagem secundária no baixo vale do Itajaí-Açu."
O Sr. José Lindoso - Permite-me V. Ex.n um aparte?
O SR. ANTôNIO CARLOS -

Ouço o nobre Sr. Senador J·osé Lindoso.

O Sr. José Lindoso - Eu desejaria, nobre Senador Antônio Carlos, registrar, como amigo e como admirador de V. Ex.n - e me permita usa;r a;qul a
situação do exercício da Liderança: -, o êxito que v. Ex.a. participa, dessa
medida governamental que beneficia o Vale do Itajaí, em tão alta extensão.
V. Ex.a, com a sua intaligência excepc;onal, tem o s·eu coração e essa inteligência excepcional vo:ta:d,os para Santa Catarina e para o seu povo. Essa conquista, que vai representar, não só o progresso material, mas também o bemestaor da população beneficiad'a, se d~eve à palavra autorizada de V. Ex.", a:o
pulsar constante do seu coraçã·o pelo povo de Santa Catarina. Ass,ocio-me ao
discurso de V. Ex." pa:ra abraçar o povo de Santa Catarina, por intermédio de
V. Ex.n, por essa vitória, na qual o Governo atende às aspirações do povo de
que v. Ex.n s·e fez arauto autorizado.
1

O SR. ANTôNIO CARLOS - Nobre Senador José Lindoso, qu:ero inicialmente agradecer a V. Ex." a generosidad·e de ter emprestado às .suas pa·lavras a
autorld'ad'e da função que V. Ex.a exerce nesta Casa, c~om tanto brilhO, dedicação e lealdade de Líder da nossa Bancada no Senad·o.
De faro, o apart·e de V. Ex." - ressalvados os elogios generosos que fez à
minha pe~soa. resultado certamente dos laços de amizade e admiraçã,o que nos
ligam - sintetiza o objetivo da mais alta importância do ato que o Governo
acaba de praticar. através da ce:ebração do c·onvênio entre a Secr·etaria de Planejamento e ·O Ministério do Interior, permitindo que recursos daquele fundo
especial de investimento, s·eJam aplicados pelo Ministério do rntcrJor, especificamente pelo Depa:rtamento NackmaJ ele Obras e Saneamento, no prossegui-
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- 466 menta e conclusão do sistema de de1'.esa e regularlzaçã.o do curso do Rio Itaj ai-Açu e seus tributários.

Quando prom•·nciei o discurso a que me re·ferl Inicialmente - e V. Ex.a. estava aqui, comigo, para prestigiar-me e estimular-me - d7i uma notícia pormenorizacia: do estado das obras: a barragem •oeste conclUJda; a ·barragem no
rio Itajaí do Sul, em construção; a ·barragem do ri·o Hercíllo apenas em projeto
e em estudo a barra.gem Itajaí-Mkim.
Já no ofício do Sr. Ministro do Interi·or, nobre lVJnistro do Governo Médici,
o General costa Cavalcantl, já naquele expediente, S. iEx.", dando conta: de
todas as providências que haviam sido adotadas, que estavam sendo objeto de
trrubalho e daquela:s que d·everlam s·er adotadas, fazia referência à necessidade
de um reforço nos recursos Indispensáveis .ao prOSEegulmento e conc:usão da
obra.
Revelando, pois, o espírito de continuidade administrativa dos Governos da
Revolução de 1964, no Governo Gel.::el, bem em seu início, .qu·ando certamente
o Governo enfrenta aquelas naturais dificuldades de c·omposição e de constituição de Governo, !le distribuição de tarefas, do estabele·cimento do novo estilo, já que o Pr·esidente da República assumiu a 15 de março, está presente o
espirita de continuidade. E o Se·cretár!o odo Planejamento celebra esse convênio
com o 'Ministério do Interior para que aquelas obras em andamento não .sofram
quaisquer Interrupções e o Vale do Itajruí rpossa, como dl.3se multo bem o nobre
Sr. Senador José Llndoso, não só crescer economicamente mas acima de tudo,
ter condições de segurança e bem-estar, para as suas populações.
É, Sr. Presid'ente, com a maior satisfaçã·o, que fa:ço este regiStro. Sinto orgulho, Sr. Presiciente, em pertencer à •bancae!_a da Aliança Renovadora Nacional.
Em ser um soldado do Governo da Revoluçao, esse Governo que se desdobrou,
atra~-:s das e·"emp·ares administrações Caste11o Branco, Costa •e Silva, Médicl,
e que agora prossegue, sob o comando do General Geisel. Pol'que sinto que os
problemas da competência federal. como o da regularização do rio ItDJj aí-Açu
e de seus grandes tributários, problema antigo, Sr. Presidente, nestll' fase da
vicia brasileira, têm sido encarados c·orn seriedade.
A.s obras em breve estarão concluidas e representarão não só uma garantia
do desenvolvimento do Estado d·e Santa Cll'tarlna, como a segurança do bemestar da população do Vale do Itaj aí, e permitirão que Santa Catarina possa,
cada vez mais, contribuir para o desenvolvimento do ·nosso Pais. Dada a Importância da decisão governamental, é que eu acredito que estas minhas palavras
ganham signlticação quando recebo a. solldarldade, o apoio e o estímulo da
Liderança da minha Bancada, através do aparte do nobre Sr. Senador Jo.sé Lindoso.
·
Realmente, um probl·ema que começou a ser discutido na: esfera federa',
em 19•55 não é obra .que inte·resse·, a.pena.s, a um Estado. A maneira como o
atual Governo está encarando o problema e dando-lhe so.Jução, faz com que
a. ação do Governo Fed·eral, no pa:rticular, possa ser apresentada como íncHce de
eficiência, de poder decisório e, acima de tudo, um índice ele fidelidade aos legítimos Interesses do po~:o brasileiro.
Sou grato ao aparte de V. •Ex.~. e fazendo o reglstr·o especial das generosas
palavras do nobre representa:nte do Amazonas, no exercício da Liderança da
Maioria, concluo este d'l.scurso, Sr. Pr·esldente, agradecendo ao Governo •Federal
a medida que acaba de adotar e que, para caracteriza:r bem a ação do Governo
Federal, não .foi uma medida is·olacta para atender ao Esta•do de santa Catarina - se o f·osse já teria extraord·inárla importância. O convênio atende a
Santa Gata:rina - E.stado do extremo Sul - e contemp'a. igualmente o Estado
do Piauí, no Norte do nosso Pais. É o Governo olhand:a para todos os :problemas
braslleiros e procurando so!uçõ·es que integrem o nosso País, que façam com
qu•e o Brasil seja um só, forte, rico e feliz. (Muito bem! Palmas.)
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Não há mais ora:dores Inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão.
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-487Designo para a próxima segunda feira dia 20, a seguinte
ORDEM DO DIA
1

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do senado n.o 30, de 1972,
de autoria do Sr. Senador Franco Monto•ro, que isenta da 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. tendo
PMUEJOERES, sob n. 0s 573, 574 e 57•5, de 1072, e 20, 21 e 2•2, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça- 1.o pronunciamento: pela constitucionalidade
e jurldlcidade. com ·emenda que apresenta de n. 0 1-CCJ; 2. 0 pronunciamento:
pela constitucionalidade e jUrldlcidade da eme·nda de Plenário;
- de Legislação Social - 1.0 pronunciamento: favorável ao projeto e à
emenda n. 0 1-CCJ; 2. 0 pronunciamento: p·ela prejudicialidade do pmjeto e da·
emenda de Plenário;
- de Finanças - 1.0 pronunclamen~·o: (após d!l!gêncla solicitada) contrário ao pro.jeto e à emenda n.o 1-GCJ; 2. 0 pronunciamento: pelo arquivamento.
2

PROJETO D!E LEI iDO SENADO N. 0 13, DE 1974
Discussão, em primeiro turno (apreciação pr·ellmlnar da constitucionalidad'e
e juridicidade, nos termos do art. 297 do Regimento Inte·rno), do Projeto de
Lei do Senado n.0 13, de 1974 de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que
transfere embarca:çê·es da STBG para o Ministéri·O· da Marinha, tendo
PAREOER, sob n. 0 139, de 1974, da Ccm:ssão
- de Consctituição e Justiça, pela !nconstituc!ona!ldade e lnjur!dlcidade.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 35 minutos.)

71.a Sessão da 4.a Sessão Legüslativa da 7.a Legislatura,
em 20 de maio de 1974
PRESID:l!:NCIA DO SR. ANTONIO CARLOS

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Lindoso
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Oosta - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvidio Nunes - Virgílio Távora - Wilson Gonçalves .:..... Dinarte Mariz .:..... Luiz de
Barros- JeSJé Freire- Ruy Carneiro- Paulo Guerra- Wilson Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro
Maclel - Lourival Baptista - Ruy Santos - Carlos Lindenberg -Eurico
Rezende - José Augusto - Benedito Ferreira - Fernando Corrêa Italívio coelho -Saldanha Derzi - Accloly Filho - Antônio Carlos.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Se.ssão.
o Sr. r. o-secretário vai proceder a leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFíCIOS
DO SR. 1.0 -SECRET.ARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Enviando à revisão do Senado, autógrafos dos seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 42, DE 1974
(N.• 1.366-B/73, na Casa de origem)

Renova 'o prazo para estabelecimento das novas especilicações da
classificação comércial de lã de ovinos, e ,dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - Fica ren,ovado, para até ses.senta dias da vigência desta lei, o
prazo do art. 2. 0 da Lei n. 0 5.093, de 30 de agosto de 1966, concedido ao Poder
Executivo a fim de que baixass,e ato aprovando as novas especificações da classificação comercial de lã de ovinos.
Art. 2.o - Caberá ao Ministério da Agricultura a fiscalização do cumprimento das normas que forem estabelecidas.
Parágrafo único. - O Ministério da Agricultura, mediante convênio, poderá
delegar as sua.:; atribuições aos serviços especializados dos Estados produtores.
Art. 3.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogndns as
disposições em contrário.
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- 469· LEGISLAÇAO CITADA
LEI N.0 5.093, DE 30 DE AGOSTO DE 1966

Revoga o Decreto-Lei n.0 7.197, de 27 de dezembro de 1944, e a Lei
n.0 1.017, de 27 tde dezembro de 1949, que estabelecem a classificação
comercial Ide lã de ovinos e diSpõem sobre o comércio dessa IDlatéria~
prima.
·
O Presidente da República
FaçO saber que o Congresso Nacional decreta e eu .sanciono a seguinte Lei:
Art 1.0 - Ficam revogados o Decreto-Lei n. 0 7.197 de 27 de dezembro de
1944, e a Lei n.o 1.017, de 27 de dezembro de 1949, que estabelecem as especificações para a classificação de lã de ovinos.
Art. 2. 0 - O Poder Executivo baixará, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a
partir da publicação desta Lei, ato aprovando novas especificações para a classificação de lã de ovinos.
Parágrafo único - O ato vigorará concomitantemente com a vigência da
presente LeL
Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor 150 (cento e cinqüenta) diáS, a contar
da data de sua publicação.
Art. 4. 0 - Revogam-se as dlsposições em contrário.
Brasília, 30 de agosto de 1966; 145.0 da Independência e 78.o da República. H. CASTELLO BRANCO - Severo Fagundes Gomes.
(As Comissões de Agricultura e de Economia.)

.PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 0 43, DE .197.4
(N.o 1.871-B/74, na. casa de orJgem)
(DE INICIATIVA Õo s'ENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades
· de Apoio Indiciário, .Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial
e Portaria, Artesanato, Outras Atividades de Nível SuperiOir e Outras
Atividades de Nível Médio, do rQuadro Permanente da. /Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, e idá outras providências.
O congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Aos níveis de classificação dos cargos integrantes dos Grupos a
que se refere esta lei, d.o Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da Segunda Região, criados e estruturados com fundamento na Lei
n.0 5.645, de 10 de dezemb1·o de 1970, correspondem os seguintes vencimentos:
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário
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Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRT.2."-AJ-8
TRT.2."-AJ-7
TRT .2.1'-AJ-6
TRT.2.i>·AJ-5
TRT. 2."-AJ -4
TRT.2."-AJ-3
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5.440,00
4.820,00
4.080,00
2.920,00
2.510,00
2.100,00
1.630,00
1.360,00
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Grupo-Serviços Auxiliares
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRT.2.11-SA-6
TRT. 2. 11 -SA-5
TRT. 2.11-SA-4
'11RT. 2. "-SA-3
'11RT.2."-SA-2
TRT. 2."-SA-1
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2.380,00
2.040,00
1.630,00
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950,00
610,00
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Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria

III -

Vencimentos·
Mensais
Cr$

Níveis
'.DRT. 2. 11 -TP-5
'.DRT. 2.11 -TP-4
TRT.2.11-TP-3
TRT.2.11-TP-2
TRT.2. 11-TP-1
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IV- Grupo-Artesanato

Vencimentos
Mensais
CrS

Níveis
TRT.2. 11 -ART-5 ........ ' ................................... .
TRT. 2. 8 -ART-4 ............................. ' .............. .
TRT. 2.0.-ART-3 ........................ '
' ... '
'. '
TRT.2.o.·ART-2 ............................... , ............ .
TRT.2."-ART-1 .............. , . , ................ , . , . , . , .... .
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Grupo-Outras Atividades de Nível Superior
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
':DRT. 2. 11 -NS-7
TRT.2. 11 -NS-6
TRT. 2."-NS-5
TRT. 2. 11 -NS-4
TRT.2. 11 -NS-3
TRT.2."-NS-2
TRT. 2.8 -NS-1
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540,00
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5.570,00
4.960,00
4.620,00
4. 080,00
3.870,00
3.460,00
3.120,00
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Grupo-Outras Atividades de Nível Médio
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRT.2."-NM-7
TRT.2."-NM-6
TRT.2."-NM-5
TRT.2."-NM-4
TRT.2."-NM-3
TRT.2."-NM-2
TRT.2."'-NM-1
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2.380,00
2.240,00
2.040,00
1. 760,00
1.420,00
1.080,00
610,00

Art. 2. 0 - As diárias de que trata a Lei n.o 4.019, de 20 de dezembro de 1961,
e respectivas absorções, bem assim como as gratificações de nível universitário
e de retribuição pelo regime de tempo integral e dedicação exclll.'llva e pelo serviço extraordinário a ele vinculado, de representação, referentes aos cargos que
integram os Grup·os de que trata esta lei, ficarão absorvidas, em cada caso, pelos
vencimentos fixados no artigo anterior.
§ 1.0 - A partir da vigência dos Atos de transformação ou transposição de
cargos para as Categorias Funcionais do novo ~istema, cessará, para os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagem especificadas neste artigo.
§ 2, 0 - Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, à
medida que os re.spectivos cargos forem transformados ou transpostos para as
Categorias Funcionais integrantes dos demais Grupos estruturados ou criados
na forma da Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 3.0 - A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários do
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região que forem incluídos nos Grupos de que trata esta lei e nos d·emais
estruturados ou criados na forma da Lei n. 0 5.645, de lO d·e dezembro de 1970,
será calculada de acordo com o disposto no art. 10 da Lei n.O 4.345, de 26 de
junho de 1964.
Art, 4. 0 - Aos atuais funcionários que, em decorrência desta lei; pa~sarem a
perceber, mensalmente, retribuição total inferior à que vinham auferindo de
acordo com a legi.slação 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 - Os !nativos farão jus à revisão de proventos com base nos valores de vencimentos fixados no Plano de Retribuição para os cargos correspondentes àqueles em ·que se tenham aposentado, de acordo com o disposto no art. lO
do D·ecreto-Lei n.o 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 corr·espondente ao vencimento básico, aplicando-se as normas c·ontidas nos arts. 2. 0 e 3.o desta Lei.
§ 2. 0 - O vencimento que servirá de base à revisão de proventos s·erá o fixado para a classe da categoria Funcional para a qual tiver sido transposto o
cargo de denominação e símbolo iguais ou equivalentes aos daqueles em que
se aposentou o funcionário, inclusive os cargos que forem reclassificados ou
transformndo.3 pela Lei n. 0 6. 013, de 27 de dezembro de 1973.
§ 3. 0 - O reajustamento previsto neste artigo será devido a parbir da publicação do Ato de transposição de cargos para a Categoria Funcional respectiva.
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o Tribunal Regional do Trrubalho da Segunda Região, mediante.. ato da Presidência transformar em cargos, observada a J.'\egulannentação perttnenrtie, os empregos' !ntegram,tes da Tabela de Pessoal Temporário de sua Secretarl•a, reg1dos
pela Legislação 'I1mba:lhlsta, que será considerada extinta.
Art. 7." - As funções Integrantes do Gvupo-Direção e Assistência Intermediária, necessárias aos serviços da SecJ1e1lada do Tribunal Regional do Trabalho
da Segunda Região, serão por este cria•das, na forma do a:rt. 5. 0 da Lei Complementar n. 0 10, de 6 de maio de 1971, adDtados os princípios de classificação e
níveis de valores vigorantes no· Polle•r Executivo.
Art. s.o- Ressalvada •a hipótese prevista no parágrafo ÚIIlico do al"t. 3.0 da Lei
n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970, fica vedada a contratação a qualque~r título
e sob qualquer forma, de serviços com pessoas físicas ou jurídicas, bem assim a
utilização de colabo.rwdores ev•entuals, rertribuidos mediante recibo, p•al1a o desempenho de atividades inerentes aos Grupos d:e· que trata esta lei.
Art. 9. 0 - Os vencimentos !fixados no art. 1.0 desta lei vrigorarão a partir da
data dos Atas de inclusão dos cargos no novo sistema a que se refere' o § 1.0 de
seu art. 2. 0
Art. lO- Observado o disposto nos arts . .S.0 , inciso III, e 12 da Lei n. 0 5.645,
de 1° de dezembro de 1970, as despesas decorrentes da aplicação desta lei serão
atendidas pelos recursos orçamentários ~próprios rdo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, bem como por outros recursos a esse, ~fim destin3Jdos, na
forma da legislação ljlertinente.
Art. 11 -·Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
MENSAGEM
N. 0 129, DE 1974
Excelentíssimos Senho•res Membros do Congresso Nacional:
Nos ~termos do art. 51 da Constituiç'ão, tenho •a honra de submeter à elevada
deHberação de Vossas Excelências, acompanhado de E&posição de· Mo•tivos do
Senhor Ministro-Presidente, do Tribunal Su(perior do Trabalho, o amexo 'lJ.rojeto
de lei que "fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grwpos-Atividades de
Apoio JudiciáXi<>, Serviços Auxilirures, Serviços ·de Tr•anspm1te Oficial e Por,taria,
Artesanato, OUJtras Atividades de NíViel Superior e Outras JIJtividaides de Nível
Médio, do Qua:dro Permanente da Se•cretari:a do Tribunal Regional do Trabalho
.
da Segunda Região e, dá outras providências".
Brasília, em 4 de abril de 1974 - Ernesto Geisel.
E~OSIÇAO

DE MOTIVOS, DE 11 DE MARÇO DE 1974, DO SEN1HOR MINISTRO-PRESIDENTE DO TRIBUN:AL SUPERIOR DO TRABALHO.
Excelentíssimo senhor
General-de-Exército Emílio Garrastazu Médici
Digníssimo !Presidente da
República Federrutiva do Brasil
Brasília - Distrito Federal
ExceJ.entíssimo Senhor !Presidente da República:
Em conformidade com o •art. 115, II, •da Constlituição tenho a honra de a'P'resentar a Vossa Excelência o antepro.j,eto de lei •que fixa' os valores dos níveis de
venc1mentos dos Grupos-Ativ1dades <de Alpoio Judiciálr:io, Serviços: Auxiliares,
Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atividades de Nível
Superior e Outras Ativl:daides de Nível Médio, do Quadro Pe•rmanente do Tribunal
Regional do Trabalho da 2.a Região, apvovado ~em sessão administrativa de 11
de mall'ço do ano ~em (:urso.
Na elaboração do nnteproje•to foram adotadas as dive•trlzes estabelecidas pela
Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, bem como atendidas as exigências de-
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n. 0 10, de 6 de maio de 1971. Seu teXJto foi prerviamente examinado pelo Depa.rtamento Administrrutivo do pessoal Civil (DASP), cujas obsen-ações I-niciais (xerox
em: anexo) foram definitivamente superadas, em ·reunião all efetuada no dia 8
de março ;passa:do.
As despesas decorrentes da conversão em Lei, do presente aiiiteprojeto, serão
atendidas pelos recursos a esse fim destinados, sendo !llbsorvidas pelos novos
valores de vencimentos todas as vanta~ens e retribuições :pe11cebLdas, a qualquer
titulo, pelos ocupantes dos cargos a serem 1Jransformados ou 11eclassificados, ressa:lvados apenas o salário~familla, a graJt!ncação .adidonal por tempo de serviço
e, ainda, a va.nta.gem pessoal a que eventualmente façam jus, de acordo com o
art. 1.0 da Lei Complementar n.0 10, de 6 de maio de 1971.
Valho-me do ensejo para reitera;r a Vossa Excelênda meus protestos do mais
alto apreço e conside·ração. - Homero Diniz Gonçalves, ·Prestdente.
(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)

PARECERES
PARECERES N. 0 • 184, DE 1974
Da Comissão de Relações Exteriores sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.o 7, de 1974 (n.0 142-B/74 na Câmara) que "aprova o texto do
Acordo Comercial firmado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Conselho da Comunidade Económica Européia, em Bruxelas,
a 19 de dezembro de 1973".
Relator: Sr. Franco Montoro
O Se·nhor Preside!llte da República, atendendo ao disposto no .art. 44, item I,
da Constituição Federal, submete à 'apreciação do Congresso Nacional, com a
Mensage.m n.0 82, ·de 1974, o te:x;to do Acordo Comercial fLrmado entre o Governo
da República Federrutiva do Brasil e o Conselho da Comunidade Econômica Européia, na cidade· de Bruxelas, a 19 de dezembro de 1973.
O projeto de decreto legislativo sobre o qual somos chamados a opinar é
oriundo da Câmara dos Deputados, onde o Ato Internacional em questão, rupós
exame das comissões de Constituição e J.ustiça, de Relações Exteriores e de Economia, Indústria e Comércio, foi aJprovado, sem restrições.
A Mensagem Presidencial se faz •acompanbar de e:x;tensa e minuciosa E:x;posição de Motivos do Ministro de Estado das Rel~ões Extedores, ·na qual Sua
Ex.", após traçar um pel1fll histórico das negociações que redundlaram na assinatum do Ato, descreve a 11azão pela qual, no seu entender, é do inte;resse nacional a ratificação do Acordo.
Esclarece o referido documeaJ.·to que, no .princi.pio desta década, sentiu-se a
necess~dade de negociar um AcOII'do Comercial com a Comunidade Européia por
imperativos de 011dem política e econômica.
"3. No primeiro oaso, porque a importância política doa CEE se acentuava; no segundo, tinha-se em mente um a:mplo Aco•rdo que .assegurasse a
participação e o crescimento das ·e~ol1tações brasllelras no Mercado
Comunitário, rtendo inclusi~e· ·em vista a probBJbil!dade de adesã.o do Reino Unido à OEE, com o conseqüente alinhamento da tarifa alfandegária
britãnlca, .geralmente• mais baixa, à TaJrifa EXIterna Comum ·e o eventual
acesso preferencial ao Mel'cado Comunitário ampliado de vários EstadosMembros da Comunida~e Britânica de Nações."
Segundo o grupo de ·tr,a:balho lnterm!nisterial, constituído ·para elaborar a
posição brasileira fl'ente ao MerC!Iido Comum Europeu, a im.po11.1tância das relações
comerciais entre as duas .pa11bes podia ser evidenciada sob um trlplic•e aspecto,
visto que:
"a) desde 1968 o Brasil é o principal fornecedor e comprador la tinoamericano da Comunidade;
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!eiras;
c) o intercâmbio •comercial já ultrapassava amplamente 1 bilhão de dólares (com a CEE amplia:da p.ara 9 países, atingiu 2,8 bilhões de dólares
em 1972) . "
·
As negociações que redundaram na assinatura do Acordo em questão tiv·eram
duas fases distintas.
Duvante a prime-ira fase, que o·correu entre os meses de março .a junho de

1973, as Pa:rtes resolV'eram circunscrever os debates a dois rprodutos: o café solú-

vel e a manteiga de cacau. Com relação a .estes dois ,produtos o Mercado Comum
concordou em rpromove•r a ". . . a:bentur,a de 'contlng~entes comunitários a-utónomos
a tarifas de 9% para café solúvel e 8% para manteiga d1e cacau, a serem illJSeridos no esquema geral de preferências tarifárias que a Comunicla.:de mantém para
países em desenvolvimento (SGPl, contingentes e.sses que teriam aumento anual
de acovdo com as ne·cessidades comunltár~as". iDe seu lado, o Brasil se comprometeu a Implementar políticas de comercialização e de preços "de modo a não
causar perturbações no mereado comunitário". Des,ta forma, o Brasil obteve a
redução das ·tarifas Comunitárias para os mencionados produtos, numa propor. ção de 50%, no caso do café solúvel, e de 33%, no •Ca-so da manteiga de cacau.
Informa ainda a EJO:posição de Motivos que, durante as negociações, a pretensão brasilei•l1a encontrou l'esistência por parte de dois paises:
"10. A França achava que as tarifas propostas eram muito baixas, não
garantindo ,proteção à produção dos associados africa-nos, e queria uma
melhor definição dos compromisSos do Brasil; a Holanda estabelecia
como pré-requisito para as concessões trurifárías a café solúV'el e manteiga de ·cacau a eliminação das tarifas sob11e as respeetivas matérias
primas .... "
A segunda fase das negociações, ainda segundo a Exposição de Motivos, foi
de curta duração, (de 4 a 6 de dezembro de 19731 tendo, na época, sido ultimados
os textos definitivos a serem assinados.
Antes de analisa=os as disposições do Acordo propriamente dito, convém
destacar a origem, a fl:naltdade e a importância que tem a Comunidade Económica Européia no mundo contemporâneo. É sabido que os últimos cmqüeruta
anos trouxeram modificações drástlcas na situação mundial. O ráp~do progresso
da tecnologia, as duas guerras mundiais, a ne•cesstdade de união para o fortalecimento comum, foram ce•l'tamente alguns dos prmc!pai·s faltares que le·varam os
europeus ocidentais a buscar uma aproximação entre si.
Os países da região •comp:l'eenderam que a base da nova politica européia
devia ser a coope,ração e não a concorrência entre si. Esta cooperação, 'entretanto,
só seria possível se as economias na·cionais se desenvolvessem harmonicamente
de forma a evitar os conf!Ltos ·de· interesses. Para tanto, foi ne·cesárío ·c·riar um
organismo supranadonal - a Comunidade 'Económica Européia - com a finalidade de coordenar e ruproximar as políticas e·conômicas nacionais.
Em 25 de março de 1957, foi assinado porr seis .países - Alemanll:t, Franç:t,
Itália, Luxemburgo, Bé!gi·ca e Hol.anda - o chamado 'l1r:atado de Roma, que
Instituiu a Otganlzação. O •art. 3.0 desse Traltado dispõe sob!'e as medidas a serem
adotaodas para se alcançar os objetivos co!lima,dos:
"al a supvessão, entre os Estados-Membros, dos direttos aduanedros e
das l'estriçõe•s quantitativas à importação e exportação das mercadorias,
assim como de quaisquer outras medidas de e1feito equivalente;
bl a adoção de uma pauta aduanei•ra comum e de uma política comercial comum em l'elação •a terceiros países;
c) a abolição, entre os Es~ados-Membros, dos obstáculos à llv·re clrcul:J.ção das pessoas, dos serviços e dos capi·truis;
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e) a adoção de uma ;pol.iltica comum no setor dos transportes;
f) a c·rlação de um regime que •garanta que a concorrência não S!lrá falseada n<> Mercado Comum.
g) a aplicação de .processos que permitam coordenar as politicas económicas dos Estados-Membros e evita~r ·os desequ1líbrios nas suas balanças
· de pagamen.tos;
h) a aproximação das legislações nacionais na medida necessária ao
funcdonamento do mercado comum;
i) a criação d!e um Fundo soda! europeu, com vista a melhorar as possibilidades de emprego dos trabalha;dores e contribuir para a elevação
do seu nível de vida;
j) a criação de um Banco europeu de investimentos, destin!lido a facilitar a expansão· económica da Comunidade mediante a criação de novos
rec\lll'SOS;
k) a a.ssoc1ação dos países e termórios •do uLtramar, com vista a aumentar as trocas e prosseguir em comum o esforço de dese•nvolvimento económico e social."
De .especial importância para o Brasil são as disposições constantes da Parte
rv do Tratado, onde é previsto que as ex-colónias dos Países-Membros têm direito a um tratamento preferencial:
d)
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De ha.rmo·nia com os princípios enunciados no preâlmbulo do presente
Tratado, essa assodação dev.erá em primeiro lugar permitir que sejam
favorecidos os intere.sses dos habitantes destes países e territórios e a
sua prosperida.d!e, de manei:ra a conduzi-los ao desenvolvimento económico, social e cultural que esperam."
É fácil compreender que nossos inte11esses, em ma.téria de comércio internacional, estavam •seriamente ameaçados com tal dispositivo, visto que as ex-colónias européias na Africa e na Asla eX<pOrbam essencia1mente os mesmos produtos
que nós. Daí o lnte·resse em ftnna~ um Acordo que regulamente o intercâmbio
comercial entre nosso Pais e os Países-Membros da CEE. Convém salientar que
o art. 238 do Tratado de Roma prevê esta. possibilidade:
"Art. 238 - A Comunidade poderá concluir com um terceiro Estado,
uma união de Estados ou uma ol'ganlza:ção InternacionaL ac•Ordos que
estabeleçam uma associação caracterizada por direito.s e obrigações reciprocas, ações em comum e processos especiais.
Estes acordos serão concluíd•os pelo conselho atu::tndo por unanimidade ·e depois de ter con.su'tado a Assembléia.
Qu!U!do estes acordos impliquem emend'as ao presente Tratado, estas
deverão ser prevlament·e adotadas segundo o proces~o previsto M art.
236."

o Acord·o ora submetido à nossa: apr·eclação dispõe, em .seu artigo

1. 0 , que

as Partes Contratantes conceder-se-ão o tratamento de nação mais favorecida
no que diz respeito:
"- dire-itos aduaneiros e gravames de qualquer natureza que incidam sobre a Importação ou a exportação, inclusive as modalidades de
percepção de tais direitos e gravames;
- norma.s r·elatlva.s a·o desembar::tco alfandegário trânsito, armnenngem e transbordo dos produtos Importados ou exportados;
- taxa·s e outros goravames Internos que Incidam direta ou lndiret:tmente sobre os prodtJ!ios e serviços Importados ou exportados;
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- normas ·sobre a: venda, c·ompra, transporte, distribuição e uti!!zação doe produtos e serviços no mercado interno."
As supracltadas vantagens não se aplicarão nos seguintes casos:
;'a) vantagens concedidas pelas Partes Contratantes a países limítrofes para facilitar o tráfico fr·onteiriço;
b) vantagens conc.edidas pelas Partes Contratantes em decorrência
ou com vistas ao estabelecimento de uma união aduaneira ou de uma
zona de livre comércio:
c) outras vantagens que a·s Parte.s Contratantes reservem a certos
países de c.anformidad·e com o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e
Comércio."
Já o artigo 2.o prevê a concessão recíp·roca do "mais elevado grau de liberação das importações e exportações que a:pl!cam de maneira geral, com relação a terceiros país·es".
No art. 3. 0 está previsto o estabelecimento d·e uma cooperação, no setor
agrícola, que compreende:
- fornecer info·rmações sobre a evolução dos r.espectivo.s mercad·OS e comér. cio recíproco;
- examinar as pos.sibi!idades de exportação suscetíveis de a:Iiviar situações de escassez;
- examinar as dificuldades decorr·entes da aplicação de medidas sanitárias ou fito-sanitárias;
- co·operação pJ.ra: solucionar problemas de interesse comum.
Quanto ao comércio de certos produtos do setor da carne bovina. determina
o art. 4.0 que este se process·e segundo o previste no Anexo I d·O· Acordo.
No que diz re.~peito à comercialização da manteiga de cacau e do crufé solúvel, dispõe ·o art. 5. 0 que serão respeitadas a:s normas constantes do Anexo I'I
do Acordo.
É pr·evista. a constituição d'e uma Com!.,são Mista, composta d·e representantes
brasileiros e c·~munitários, c·om a finalidade de:
- estudar medidas suscetíveis de faci'itar a expansão do intercâmbio comercial;
-zelar pelo bom funcionamento do Acordo:
- buscar métodos e proces~os capaze.s de favorec·er o desenvolvimento da
cooperação econômica e comercial entre o Bra.s!l e a Comunidade; e
- formu'l'ar sugestões capaz·es de contribuir para a realização do.s objetivos
colimactos p.elo Acord·o.
Quanto à vigência, determina o a·rt. 11 que:
"Art. 11 - 1 O presente Acordo entrará em vi~;pr no primeiro dia
do mês seguinte a·o da data em que as Partes se ha;jam notificado do
preenchimento dos requisitos nec.essârios para tal fim. Será válido por
um período de três anos.
2. ConsiC.emr-se-n promJgado por períodos anuais se nenhuma das
Parte.s o denunciar até três mese.~ antes de sua expiraçã·o."
O Ato Internacional sob •8xame é ucompnnhado doe 3 f_n.exos que dispõem.
respectivamente sobre:
ANEXO I
Aplicação do art. 4. 0 , do Acordo - comercialização da carne bovina.
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Aplicação do art. 5.0 d·o Acordo - comercialização da manteiga de
cacau e do cad:é solúvel.
ANE:lro RI
Compõe-se de 2 Declaraçõ·es Conjuntas, 3 Declarações Unilat·erais da
Comunidade, 5 Declarações Unilaterais do Brasil e uma troca de Notas.
Declaração Conjunta n.0 1
Diz respeito ao art. 2.o do Acordo e dispõe que as Part·es Contratantes examinarão o prob1ema de supressão progressiva das restrições quantitativas, ou de
outra natureza, que possam entravar as importações de quo.Iquer das Partes.
Declaração Conjunta n.0 2
Determina que as Partes estudarão as medidas capazes de contribuir paro.
o desenvolvimento do intercâmbio comercial recíproco.
Declaração n,0 1 da Comunidade
Dispõe que a Comunidade examinará, anualment·e, a conveniência de fixar
possibll1dades suplementares d·e importação de carne bovina.
Declaração n, 0 2 da Comunidade
. "A Comunidade confirma que o sistema de preferências gerais que
implantou: uni1ateralmente a parUr de 1.0 d·e julho de 19'Vl, ·em aplicação
da Resolução n.o 21 (II) da Segunda UNCTAD, de l96.S, abrange diversos
produtcs que foram incluídos em "Virtude de pedidos de concessões tarifárias apres·entad"Os pelo Brasil durante as negociações que conduzi•ram
ao Acordo assinado na data de ho·je."
Declaração n. 0 3 da Qamunidade
A Comunidade se dispõe a estudar a possibilidade de incluir o Brasil entre
os países beneficiários do sistema comunitário de pr·eferências gerais, no que
se refere aos têxteis de algodão, logo que as negociações em curso para a conclusão d'e um acordo mtrltiflbras esteja suficientemente adiantada.
Declaração n." 1 do Brasil
O. Brasil se declara disposto a examinar a possibilidade de ajustamentos
tarifários em bene·fício de produtos oriundos da Comunidade.
Declaração n.0 2 do Brasil
Diz respeito às medidas a serem adotadas pelo Brasil em cumprimento ao
art. 6.0 do Acordo, notadamente no que tange ao valor das tarifas aduaneiras.
Declaração n. 0 3 do Brasil
É relativa ao cumprimento. do disposto no art. 5. 0 d·o Anexo 1.0 do Acordo.
Declaração n.0 4 do Brasil
O Brasil manHesta a disposição de estudar a possibi!!dade de exportar "novilhos para engorda".
Declaração n. 0 5 do Brasil
É expressamente reconhecido que "o capital ·estrangeiro desempenha e continuará a desempenhar um papel imp·ortante no desenvolvimento do Brasil" e,
em conseqüência, é de se esperar que sejam Intensificados "os investimentos dos
operadores da comunidade capazes de contribuir para o desenvolvimento da
. economia brasileira".
Finalmente, temos uma "troca de notas relativa aos transportes marítím.os
na qual "ficou convencionado que serão busca·das sol·uções mutuamente satisfatórias em matéria de tra11sportes marítimos entre o Brasil e a Comunld·ad·e
e os Estados-IMembros".

.
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;.__ 478 No que c-ompete a esta Comissão examinar nada temos a opo•r à ratificação
do texto. Quanto ao mérito econômico da ma'téria, caberá à c. omissiilo competente dlz·er a: respeito.
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Acordo comercial firmado
entre o Brasll e a Comunidade· Econômica Européia, na forma do Pro-jeto de
Decreto Legislativo, que nos é submetido.
Sala das Comissões, em 16 de mala de 1974. - Wüson Gonçalves, VicePresidente, no exercício da: Presid-ência - Franco Montoro, Relator - Virgillo
Távora - Magalhães Pinto - Amon de Mello - Nelson Carnei11o - Fausto
Castelo-Branco - Octávio Cesário - Carlos Lindenberg.
PARI!:CER N. 0 185, DE 1974
Da Comissão de Economia
Sr. Relator: Arnon de Mello
O projeto de Decreto Legislativo em exame "aprova o texto do Acordo Comercial firma:do entre o Governo da República Federativa do Brasil ·e o Conselho da Comunidade Económica Européia, em Bruxelas, a 19 de dezembro de
1973". O documento foi enviado ao C.ongresso Nacional, via Câmara dos Deputdaos, de acordo com o disposto no art. 44, Item I, da Constituição Federal.
2. O texto do Acordo contém doze artLgos e está seguido de três Anexos
que reúnem dados complementares, necessários ao entendimento de alguns dos
compromissos expressos no documento principal.
3. A redação do Acordo obedece·, em linhas gerais, ao modelo que vem sendo
observado, genericamente, em t.odos os documentos da mesma categoria 'firmados pelo Brasil, nos últimos anos. S.eu texto, de alta flexibilidade, é. mais,
um indicador de rumos, um enumerador de objetivos a: alcançar no quadro das
relações econômicas a qu.e se refere, do que um fixador de compromissos rígidos.
4. O Brasil e a Comunidade (art. 1.0 ) conceder-s·e-ão em suas relações comerci-ais o tratamento da Nação mais favorecida em tudo o que se refere a::
- direitos aduaneiros e gravames de qualquer natureza que incidam sobre
a importação ou a exportação, Inclusive a:s modalidades de pe·rcepçüo de tais
direitos e gravames;
- normas relativas ao desembaraço alfand-egário, trânsito, armazenagem e
transbordo d{)s produtos importados ou exportados;
- ta:xas e outros gravames internos que incidam dlreta ou ind1retamente
~obre os produtos e serviços importados ou exportados;
- normas re•ferentes aos pagamentos reiacionados com o intercâmbio de
mercadorias e serviços, inclusive a concessão d·e divisas e a transferência de
tais pagamentos;
- normas sobre a venda:, compra, transporte distribuição e utilização de
produtos e serviços 110 mercado intern·o.
'
0
5. São especificados, porém (art. 1. , 2J, os casos em que não se aplicará
esse tratamento da Nação mais favorecida:
.
a) vantagens concedidas pelas Pa:rtes Contratantes a países limítrofes para
facilitar o tráfico fronteiriço;
b) vantagens concedidas p·elas Partes Contratantes em decorrência ou com
vistas ao estabelecimento de uma união adua:nelra ou de uma zona de livre comércio;
c) outras v·antagens que as Partes Contratantes reservem a certos paises
de conformidad·e com o Acordo Geral sobre Tari.fas Aduaneiras e Comércio.
6. No âmbito da: cooperação agrícola entre as Partes Contratantes (art. 4,0 ),
fica estabelecido .que as importações, na Comunidade, de certos produtos do setor
da carne bovina, se beneficiarão das disposições constantes do Anexo I.
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fixar no mais alto nível possível a suspoens5.o d•o gravame variável, ap· icável à
lmpo.rtação dos produtos que estão ali especi·ficados, a seguir.
8. Para esse efeito, dispõe ainda o art. 4.0 do Anexo I que a Comunidade
.cria:rá um certificado de prefixação, que terá validade limitada a trinta dias e
fixará o gravame variável no dia da sollcitaçã.o do certi!lcado. Mas se o cumprimento de tal disposição ocasionar eventuais perturbações no mercado da c-omunidade, está prevista que ela poderá suspender a a·pllcação da mesma, após
consulta com o Brasil.
9. A fim de contribuir para a estab!lização do mercado interno de carne
bovina da Comunidade, está dito. também, no art. 5.0 do Anexo I que o Brasil
respeitará uma: cadência adequada de entre-gas, tomane}o para isso as necessárias medidas.
10. Encerrando as refe•rências ao Anexo I e voltando ao texto básico do
Acordo, registramos que, no seu art. 5. 0 , está inscrito que o Brasil e a Comunidade convêm .em cooperar no campo dn, comercia'ização da ma:nteiga de cacau
e do café solúvel brasileiros. Pa·ra tal efeito:
- no .quadro d-o esquema comunitário de preferências gerais em favor dos
países em C}esenvolv·Jmento, as importações dess.es dois produtos na: comunidade
se beneficiarão das disposições constantes do Anexo II;
- as exportações brasileiras desses dol.s produtos para a c•omunidade estarão sujeitas às dlsp·osiçõe·s constantes do Anexo II e que visam especialmente a
evitar qualqu:er perturbação do Mercado· Comunitário e das correntes tradicionais
de intercâmbio da Comunidade.
1'1. Segundo o texto do Anexo H, a partir C}a as.sinatura do Acordo, a Comunidade, no quadro de s•ua oferta de preferências gerais d·epositadas na
tJINCTAD suspenderá cs direitos da tarifa aduaneira comum referente a manteiga
de cacau; no nível de 8%, e café solúv·el, no nível de 9%. originários dos países
em desenvolvimento.
12. Fica estabelecido, outr<Jssim, que os montantes dessas importações preferenciais, a serem f-eitas d·entro dos limites de contingentes tarifários, serão
de 21.600 toneladas para a ma·nteiga ele cacau e de 18.'r50 toneladas para o
café solúvel.
13. O Anexo II dispõe, ainda, no seu item 4, que o Brasil tomará todas
as disposições apropriadas, com vistas a evitar que wa política d·e preços e
outras condições de comercialização da manteiga de cacau e do café solúvel
possam perturbar o mercado interno da Comunid'ad.e ou suas c•orrentes trad·!c!onais de Intercâmbio.
14. O art. 7 do Ac·ordo institui uma Comissão Mista, comp-osta de reproesentantes do Bras!l e de representantes da Comunidade. A Oomissão Mista reunirse-á uma vez por ano, ·em da·ta e local fixados de con!ormldade com o mútuo
Interesse das Part•es C'ontratantes. E as atribuições do órgão serão Idênticas às
costumelramente conferidas a organismos d'a mesma categoria, em todos os
Convênios de comércio e cooperaçã-o econômica em que .a Brasil é pa:rte Interessada,
15, O Anexo III abrang·e os texto.:; de diferentes Declarações conjuntas e,
as de uma só das Partes Contratantes, consideradas nec·essárlas à maior clareza
de alguns pontos do Acordo,
16. A Declaração Conjunta n. 0 1, relativa ao art. 2. 0 do Acordo que integra o já mencionado Anexo HI do mesmo, assinala que as Partes contrantes
se d·lspõ.em a examinar, no âmbito da C·omissão Mista, o problema da supressão
pr-ogressiva das restrições quantitativas ou d'e outra natureza que possam entravar as Importações de qualquer das Partes.
17. Pe'a Declaração Oonjunta n. 0 2, o Brasil e a Comunidade convêm em
examinar, no âmbito da Comissão Mista, medidos de coop·eraçiio suscetíveis de
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- 480contribuir para o desenv·olvimento do intercâmbio comercial e de trazer vanta:gens para as duas Partes, em particular medidas que se re·firam:
a) à promoção de eXportações recíprocas; e
b) à posSibUidade de ações que levem em conta tanto a oportunidade de
uma melhor coordenação, quanto os objetivos do plano de desenv•olv!mento do
Brasil.
18. Baguem, no Anexo II, três Declarações da Comunidade e cinco do
Brasil. Ve·rsa:m elas, principalmente, sobre questões tarifárias e aduaneiras.
19. A Declaração n.0 5, do Brasll, é relativa a investimentos e está expressa
nos seguintes tennos:
"0 Brasil acentuou que, no quadro de ctes·envolvimento brasi:elro, a
participação estrangeira, sob a. forma de medidas de cooperação financeira ou d•e investimentos priva-dos, oferec·e perspectivas c·resc·entes às
transferências de tecnologia, as quais, por sua vez, orientam o interc~mbio comercial, sobretudo no setor de importação de bens de produçao modernos.
Num contexto de livre iniciativa:, de equilíbrio entre o se to r público
e o privado, entre empresas estrangeiras e nacionais, o capital estrangeiro desempenha e continuará a desempenhar um papel importante no
desenvolvimento do Brasil, que hoje reúne todas as condições essenciais
para atrair investimentos produtivos.
A legislação brasileira o,fe·r.ece à propriedade e aos capitais estrangeiros as mesmas garantla:s, Inclusive em matéria de desapropriação, de
que gozam a proprl·edade e os capitais pr!v·a:dos de origem brasileira.
Em tal quadro, o Brasil espera ver se Intensificarem, no contexto de
uma co·operação mutua:mente vantajosa, os Investimentos dos operadores
da Comunidade capazes de contribuir p!!ira o des·envo!vlmento da economia brasileira."
20. Consta do documentário do Acordo uma tr()Ca de Notas relativas ll!OS
transportes marítimos. Frisou ela que em face d·as "preocupações manifestadas
pela CEIE e pelos Estados-Membros ... a respeito dos entraves que poderiam decorrer do funcionamento dos transportes marítimos, ficou convencionado que
serã<l buscadas ~oiuções mutuamente satisfatórias em matéria de transportes
marítimos entre o Brasil e os Estado~-Membros". Os ~ventua!s problemas, no
s·etor, serão examinados com vistas a assegurar um desenvolvimento harmónico
do intercâmbio.
21. Na Exposição de Motivos do Ministério das Relações Exteriores· ao Senhor Pre~ldente da República, que focaliza os antecedentes e os objetlvos d·O
Acordo, bem como o elenco de interesses brasileiros que se procurou resguardar
na sua negociação. está dito que:
a) desde 1968, o Brasil é o principal fornecedor e comprador latino-americano
da Comunidade;
b) desde 1969 a CEE é o pl'lnclpal mercado para as exportações brasileiras;
c) o intercâmbio comerci'al entre nosso País e a CEE já ultrapassa amplamente 1 bilhão de dólares (com a CEE ampliada para 9 países, atingiu 2,8 bllhões
de dólares, em 1972).
22. A negociação do Acordo exigiu longo e paciente trabalho dos funcionários
brasileiros dela incumbidos. As atenções foram primeiramente concentradas em
torno de dois produtos de interesse mais Imediato para o Brasil: o café solúvel
e a manteiga de cacau, cujas tarifas seriam aumentadas pela adesão do Reino
Unido à CEE. Os problemas re!atlvos a outros produtos ficaram para ser apreciados pela Comissão Mista a ser criada pelo Acordo.
23. Obteve o Brasil, vencendo r·eslstêncla e objeções de diversos Estados da
Comunidade, que as tarifas da dita Comunidade tossem reduzidas de metade,
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compensação de elevação das tarifas do Reino Unido.
24. O convênio negociado é um Acordo comercial não-preferencial, isto é, subordinado à aplicação da cláusula da Nação mais favorecida pela qual, lembramos, o tratamento reciprocamente convencionado se estenderá a terceiros países;
mas, as concessões feitas pela CEE ao Brasil se Inserem no quadro do Sistema
Geral de Preferências, e isso restringe a extensão dessas prefrências a:penas aos
países em d'esenvolvimento.
25. Suas principais disposições, dizem respeito a café solúvel, manteiga de cacau
e carne bovina. Para os dois primeiros produtos, exportados pelo Bras!!, são abertos
pela comunidade contingentes anuais a tarifas reduzi'das, inseridas em seu
esquema de preferências generalizadas para países em desenvolvimento e suscetíveis de aumento anual, de acordo com as necessidades e as importações
da dita Comunidade, no limite de quantitativos estipulados no próprio texto.
26. Os totais dos contingentes foram calculados - informa, ainda, a Exposição
de Motivos - a partir dos dados efetivos de importação dos Estados-Membros
da CEE em proveniência dos países em desenvolvimento, beneficiários da suspensão tarifária convencionada. As exportações que excederem aos contingentes
estarão sujeitas à tarifa comum da CEE.
27. Os transportes marítimos constituíram matéria que assinalaram fase difícil das negociações. Diz, textualmente, a fonte a que nos estamos referindo,
que apesar das insistência da CEE, "o Brasil não fez concessão alguma que implicasse em infração à sua política nacional de transporte".
28. Encerrada a síntese que procuramos fazer sobre o texto do Acordo, cabe
um breve alinhamento de considerações várias, talvez, úteis à análise que cumpre
a este órgão empreender sobre o mesmo.
29. Diremos que o maior contato entre as Nações, nos últimos anos, gerada
pelo progresso das comunicações; que o aumento da população mundial; que
a carência crescente de matéria primas nas áreas industrializadas; e, ainda, que
a imensa neceSsidade das áreas insuficientemente desenvolvidas, de receber afluxo
constante de bens de capital e de tcnolog!a, são condições que formam, hoje, a
unidade de uma só problemática universal, que encontra sua natural solução na
intensificação das correntes de comércio, em todas as direções.
30. Todos os países procuram, em nossos dias, maximizar suas exportações. O
esforço de gerar excedentes exportáveis traz, de um lado, a saudável dinamização
da economia nacional e, de outro, garante a indispensável geração de divisas,
para a aquisição de bens de produção e de consumo no exte~or.
31. Não existe no mundo atual a figura do país auto-suficiente. Todos os países,
em diferentes escalas, precisam hoje importar. E, para importar, como todos o
sabem, é preciso exportar.
32. Daí, exatamente, o empenho com que os Governos estão negociando acordos
de comércio, a fim de atingirem, sem demora, seus objetivos de elevar ao ponto
mais alto as exportações dos respectivos países, alcançando em contrapartida,
nas importações, o volume e a seletividade que respondam ao especial interesse
dos mesmos.
33. o esforço dos últimos Governos brasileiro para a intensificação do comércio
externo do País tem encontrado plena justificativa nos êxitos obtidos, frisamos,
Estamos conseguindo, cada vez mais, através da exportação, a massa de recursos
que nos está permitindo ativar nosso crescimento económico, mantendo-o nos
últimos anos ao nível das taxas mais altas registradas no painel mundial contemporâneo.
34, A negociação do Acordo de Comércio ora examinado, com a Comunidade
Económica Européia, representa, para o Brasil, obviamente, Importante etapa
nova, na linha de esforço a que nos referimos.

- 4A235. constatamos que as cláusulas adotadas no presente Acordo são cautelosas
e os compromissos nele firmados não são, por si mesmo, capazes de gerar resultados imediatos de alta positividade. O Acordo assinala mais, cabe repetir,
uma orientação a ~eguir, com a flexibilidade reclamada pelo interesse das Partes
Contratantes, do que um rígido ·e inviável programa a executar, independentemente da situação conjuntural que vier a configurar-s·e. I.s.so parece conveniente
ao interesse brasileiro, observamos.
36. O Acordo representa assim, reconhecemos, um instrumento de alto significado a ser utilizado para a melhor penetração comercial do Brasil no Mercado
Comum Europeu onde, até agora, é oportuno assinalar, alguns conhecidos interesses se antepunham e ainda se opõem a nossos produtos.
37. De conformidade, portanto, com a lógica do exposto, opinamos pela aprovação do Acordo Comercial firmado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Conselho da Comunidade Econômlca Europeia, nos termos do
Projeto de Decreto-Legislativo n. 0 7 de 1974.
É o parecer.
Sala das Comissões, 16 de maio de 1974. - Magalhães Pinto, Presidente Amon de Mello, Relator - José Augusto - Franco Montoro - Renato Franco
-- Helvidio Nunes - Paulo Guerra - Wilson Campos.
PARECER N. 0 186, DE 1974
Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 36, de 1974 - iDF, (Mensagem
n. 190, de 1974) que "autoriza o Governador do Distrito Federal a abrir
à Secretaria de Saúde o crédito especial de Cr$ 350.000,00 para o fim
que especifica".
Relator Sr. JoBé Augusto
Com a Mensagem n. 0 190, datada de 29 de abril do corrente ano, o Senhor
Presidente da República, submete o presente projeto de lei ao Senado Federal,
na forma do. art. 42, item V, da Constituição, in verbis:
"Art. 42 - Compete privativamente ao Senador Federal:
0
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V - legislar para o Distrito Federal, segundo o disposto no § 1.0
do art. 17, e nele exerc.er a fiscalização financeira e orçamentária, com
o auxílio do respectivo Tribunal de contas."
Originou o presente projeto de lei, Exposição de Motivos do Governador do
Distrito Federal, que registra:
"Por lapso injustificável numa das fases de elaboração da Proposta
Orçamentária para 1974, deixou-se de consignar os recursos necessários ao
atendimento de compromisso financeiro assumido por este Governo, junto
à empresa alemã fornecedora de equipamento hospitalar do Sistema de
Saúde do Distrito Federal, no valor global correspondente ao crédito solicitado."
Trata-se, assim, de um crédito especial que será coberto mediante a anulação
parcial, em igual valor, da dotação orçamentária consignada no vigente orçamento
à Secretaria de Governo, conforme especifica o art. 2. 0 do projeto sob exame. As
Comissões do Di'strito Federal e de Finanças, para as quais a proposição foi igualmente dlstribuida, naturalmente abordarão o mérito e a repercussão financeira
da solicitação governamental.
Na área desta comissão, damos pela constitucionalidade e juridicidade do
Projeto de Lei do Senado n. 0 36, de 1974-DF.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente José Augusto, Relator- Helvídio Nunes- Carlos Lindenberg- Wilson Gonçalves
- José Lindoso - Heitor Dias- Nelson Carneiro.
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Da Comissão do Distrito Federal, sob;re o Projeto de Lei do Senado
n.0 36, de 1974-DF.
Relator: Sr. Oslres Teixeira
Com a Mensagem n. 0 151/74, do Senhor Presidente da República, vem à
deliberação do Senado Federal, nos termos do disposto no art. 51 combinado
com o art. 52, item V, da Constituição, o projeto de lei que "autoriza o G<>vernador do Distrito Federal a abrir, à. secretária de Saúde, o crédito especial de
Cr$ 350.000,00 para o fim que especifica".
Cabe a esta Comissão do Distrito Federal analisar o mérito da referida proposição, cujo objetivo é possibilitar ao Governo do Distrito Federal os recursos
orçamentári'os indispensáveis ao atendimento de compromissos financeiros com
empresa estrangeira.
Trata-se, como se verifica da apreciação da Exposição de Motivos do Sr. 0<>vernador do DF., de compromisso já vencido no dia 17 de abril próximo passado,
contraído com uma empresa alemã, para o fornecimento de equipamento hospitalar para o Sistema de Saúde da Capital da República.
Por lamentável descuido dos responsávei's pela elaboração da proposta orçamentâr:la do DF, para 1974, essa despesa não foi prevista, com o que o Governo
de Brasília não .pôde saldar esse compromisso financeiro internacional.
O apelo à. abertura de um crédito especial, destinado ao implemento dessa
obrigação, é efetivamente a medida adequada à. espécie, embora seja digno
de reparos o seu emprego em tais clrcunstà.ncla, visando a cobertura de despesa
facilmente previsível e que deveria constar doe dotação própria na Lei de Meios
do corrente exercício.
Face ao exposto, somos
Sala das Comissões, 16
Oslres Teixeira, Relator Cesário - Ruy Carneiro -

favoráveis ao projeto.
de maio de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente Antônio Fernandes - Carlos Lindenberg - Otávio
Saldanha Del'2i.
PARECER
N.o 188, de 1974
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 36,
de 1974-DF.

Relator: Sr. Fausto Castelo-Branco
Nos termos do disposto no art. 51, combinado com o art. 42, item V, da
Constituição o Senhor Presidente da República submeteu à. deliberação do Senado Federàl, com a Mensagem n. 0 151, de 1974, projeto de lei que "autoriza o
Governo do Distrito Federal a abrir, à. Secretaria de Saúde, o crédito especial de
Cr$ 350.000,00, para o fim que especifica".
A abertura do crédito especial em referência foi solicitada pelo Senhor 0<>vernador do Distrito Federal, o qual, em Exposição de Motivos ao Chefe do Poder
Excutivo Federal Informa que a verba solicitada destina-se ao pagamento de
compromisso financeiro assumido perante empresa alemã, fornecedora de equipamento hospitalar ao Sistema de Saúde do Distrito Federal.
Segundo acentua ainda a mencionada autoridade, "o pagamento da primeira
parcela deste exercício, do financiamento conseg~ido pelo Distrito Federal, para
aqul:slção desse equipamento especializado, devera ser efetuado no próximo dia
17 de abril".
Convém assinalar que a Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal está datada de 29 de março de 1974, mas só foi encaminhada ao Senado Federal em 29 de abril, data posterior, portnnto, ao prazo de vencimento
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assinalar, foi motivado pela necessidade de ouvir-se o novo Governador do Distrito Federal.
Fazemos referência a esse fato, com o objetivo de chamar a atenção desta
Casa para a gravidade do assunto, o que coloca o Governo do Distrito Federal
em situação de inadimplemento de seus compromissos financeiros internacionais,
por Imprevidência dos setores responsáveis pela programação da satisfação de
tais encargos, com reflexos negativos nas futuras negociações para obtenção de
novos financiamentos, que se fizerem necessários.
Aliás, a própria Exposição de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal enfatiza que o vigente orçamento deixou de consignar os recursos necessários ao atendimento dos referidos compromissos financeiros, "por lapso injustificável numa das fases de elaboração da Proposta Orçamentária para 1974".
Sob o aspecto financeiro, nada impede que o Senado Federal aprove o crédito
especial previsto no projeto de lei ora analisado. Na sua elaboração, foram respeitadas as normas legais específicas, assim como a técnica orçamentária adequada.
Os recursos atribuídos à dotação orçamentária referente à amortização do
empréstimo em tela (4.0.0.0- 4.3.0.0- 4.3.1.0) resultam da anulação parcial de outra dotação, prevista no orçamento vigente como reserva de contingência (3:.0.0~0 - 3.2:0.0 - 3.2.6.0), o que não implica em prejuízo para
outros setores de atividades - fins do GDF, embora diminua sensivelmente
o valor dessa reserva.
De qualquer forma, está atendida a exigência legal de indicação dos recursos disponíveis para o atendimento do novo crédito aberto, com a anulação
de outra despesa orçamentária, no caso apenas parcial.
Face ao exposto, nosso parecer é no sentido da aprovação do projeto de lei
que abre o crédito especial em causa ao Governo do Distrito Federal.
Sala das Comissões, em 16 de maio de 1974. João Cleofas, Presidente- Fausto
Castelo-Branco, Relator - Virgílio Távora - Wilson Gonçalves -- Lourival Baptista - Catete Pinheiro - Carvalho Pinto - Jessé Freire - Ruy Carneiro.
PARECER
N. 189, de 1974
0

Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicos, sobre
o Projeto de Lei da Câmara n.0 108, de 1973, (n,0 1.430-B, de 1973, na origem), que dá a denominação de "Rodovia Presidente Médici" à BR-2101
Perimetral Norte).
Sr. Relator: Lenoir Vargas
Com o presente projeto, seu ilustre autor objetiva denominar "Rodovia Presidente Médici" a BR-210, (Perimetral Norte).
Na Câmara dos Deputados, a proposição logrou aprovação nas Comissões de
Constituição e Justiça e de Transportes.
Trata-se de merecida homenagem ao ex-Presidente Emílio Garrastazu Médici
que, tendo entregue o Governo ao Presidente Ernesto Ge!sel em 15 de março
último, fê-!o sobre o aplauso e a admiração do povo agradecido.
Sua visão de estadista impulsionou obras gigantescas que, como a Perimetral
Norte, são símbolos imorredouros da audácia e firmeza que nortearam seu Governo.
Como bem enfatizou o !lustre autor do projeto, muitos foram os campos de
trabalho onde sobressaiu o eminente homem público que nos governou. Estarão
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Desnecessário destacar, sobretudo na política de transportes, o que representou o Governo Médicl como fator de desenvolvimento e Integração do Brasil.
Esta Comissão, que sempre acompanhou o Conselho Rodoviário Nacional (Resolução de 12-6-47), poderá deixar de lado a norma de negar denominação de
personalidades nacionais a obras públicas, por entender excepcional o caso em
apreço.
Pelo exposto, reiteramos nossa solidariedade às razões da proposição, opinando pela sua aprovação.
Sala das Comissões, em 15 de maio de 1974. -Leandro Maciel, Presidente Lenoir Vargas, Relator - Danton Jobim - Luiz Cavalcante
PARECER
N.o 100, de 1974
Da Comissão de Segurança Nacional, sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 39, de 1974 (n.o 1.875-B/'74, na origem), que "suprime o art. 58!
do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo DecretoLei n. 0 900, de 29 de setembro de 1969".
Relator: Sr. Virgilio Távora
Velo ao exame deste órgão Técnico do Senado Federal o presente projeto,
cabendo-me, por designação do Senhor Presidente, relatá-lo.
Trata-se do exame de matéria submetida à apreciação do Congresso Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição, através da Mensagem n.o 137/74, de
9 de abril último, com a qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da República
aceita e transmite ao Poder Legislativo, a Exposição de Motivos do Senhor Ministro da Marinha, que justifica a supressão do citado art. 58 do Decreto-[,e! n.0 200,
de 1967, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.0 900/69.
Tem-se em mira eliminar-se a Inconveniência da acumulação dos encargos
atribuídos ao Chefe do ~tado-Malor da Armada, com os de Comandante-Geral
das Forças Navais e Aeronavals (elementos próprios - navios e helicópteros e elementos destacados da Força Aérea Brasileira), a fim de que aquela alta
autoridade da Marinha de Guerra possa se dedicar, exclusivamente, às responsabilidades do cargo de chefiar o EMA, cujas atribuições já são, por demais, assoberbadas, sem se considerar, o assessoramento direto e permanente que o mesmo
oferece ao Ministro da Marinha, nos assuntos de sua Pasta.
Esta é uma medida que se recomenda, não só pela experiência prática adquirida durante a vigência do dispositivos que ora se deseja suprimir, como também, pelos princípios administrativos do alcance de controle do comando, para
Autoridade que tem a expressa responsabilidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar a execução da política naval do Pais.
Por outro lado, aumentar-se-la, com a transformação da medida em lei, a
eficiência do Comando das Operações Navais, designação de seu titular próprio
e restrito à área das Forças Navais e Aeronavals.
Em face do exposto, somos de parecer favor_ável à aprovação do projeto, no
que tange à competência regimental da Comlssao de Segurança Nacional.
Sala das Comissões, em 16 de mala de 1974. - Waldemar Alcântara, Presidente- Virgílio Távora, Relator -Benjamim Farah- José Lindoso- Flávio
Brito.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O Expediente !Ido vai à publicação. (Pausa.)
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ll: lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO

N.0 51, de 19'74
Altera. a. reda.~ão do art. '72 do Código Penal.
o COngresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O caput do art. 72 do Código Penal, com a redação que lhe deu a
Lei n. 0 6. 016, de 31 de dezembro de 1973, passa a vlger com as seguintes alterações:
"Art. '72 - A suspensão é revogada, no curso do prazo, quando:
I - o beneficiário é condenado, por sentença irrecorrível, em razão
de crime ou contravencão a que tenha sido imposta pena privativa de
liberdade;
'
I I - surge prova de condenação impeditiva de sua concessão;
rn - o beneficiário frustra, embora solvente, o pagamento da multa, ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano."
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Justificação
Este projeto, com ligeiras alterações apenas redacionais, que em nada modificaram o seu conteúdo foi sugerido pelo Ilustre Juiz do Tribunal de Alçada do
Estado da Guanabara, Dr. Jorge Alberto Romeiro.
Trata-se de uma das "Recomendações" aprovadas no "II Encontro dos Tribunais de Alçada do Brasil", idealizado n-o Rio de Janeiro.
ll: uma tes.e da mais elevada significação jurídica, sendo, inclusive, aprovada,
por unanimidade, pelos mais doutos magistrados do País, a qual, transcrevemos,
como justificativa de nossa proposta.
"Num país sul-americano como o Brasil, de vasto "hinterland" e
de tantos Estados e Territórios, dificilmente os juízes e tribunais, no
momento em que se pronunciam a respeito da suspensão condfclonal da
pena, podem ter aquela certeza indispensável sobre a inexistência de condenação anterior do sentenciado, que impeça a sua concessão.
Presentemente, diante de folhas de antecedentes penais, anexadas
aos autos, que nada informam além das fronteiras dos Estados ou Territórios onde são processados os acusados, são lançadas as sentenças que
lhes reconhecem o direito ao sursis, as quais, após o seu trânsito em julgado, se tornam lrrevogáveis.
Não pode, assim, ser cassado o sursis quando, como sucede multas
vezes, durante o período de prova, chega a notícia de ser o beneficiário
um delinqUente perigoso, já anteriormente condenado em outras Unidades da Federação ou no estrangeiro.
Além de referido limitado âmbito de informação das folhas de antecedentes penais do sentenciados, não esclarecem elas, geralmente, os resultados dos processos que registram, cujo conhecimento, erros materiais,
de que são refertas, dificultam.
Na ausência desses esclarecimentos, o sursis quase sempre deixa de
ser concedido pelo compreensivo receio de que surja a prova de condenação anterior do sentenciado impeditiva dele e, diante da mesma, não
mais se o possa cassar, por força do princípio da coisa julgada penal.
Acontece, por Isso, freqüentemente. que, devido à imperfeição de sua
folha pena, o sentenciado que não sofreu condenação anterior proibitiva
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Alguns, condenados a pequenas penas, cumprem-nas antes que tenham tempo de demonstrar serem primários.
Chega-se, então, ao absurdo de, em homenagem ao princípio da coisa julgada penal, por um lado, malograr-se o sursis para o sentenciado
em cujo favor foi instituído e, por outro, poder beneficiar-se com ele o
costumaz infrator da lei penal que, fugindo às condenações das diversas
justiças locais, varia, no espaço, o campo de suas sinistras atividades.
O crime organizado internacionalmente, as modernas connections de
que tanto se tem ocupado, hodiemamente, as manchetes dos jamais,
muito .sugerem sobre o asseverado.
Para obviar tudo isso, sem contestar a legitimidade da coisa julgada
penal, tão necessária socialmente quanto o sursis é que Arturo Rocco, no
alvorecer deste século, dando a lume o seu famosíssimo Trattato dela
Cosa Guidicata come causa diestinzione dell'Azione Penale (Nodena, 1900,
p. 252), proclamava objeto de já nenhuma controvérsia entre os doutores,
propomos, dentro no ternário desse II Encontro dos Tribunais de Alçada
do Brasil, o seguinte dispostlvo para o novo Código Penal (Decreto-Lei
n.o 1.004, deo 21-10-1969):
A prova de condenação impeditiva da concessão da suspensão condicional da pena, surgida durante o curso desta, poderá determinar
a sua cassação."
Trata-se de uma proposição, pela única via possível que é a da lei,
do prazo para o trânsito em julgado material da sentença concessiva dos
sursis, no que diz respeito à existência de desconhecida condenação anterior do beneficiário que a devesse impedir, por ocasião de sua lavratura.
No mais, a sentença continuará a transitar materialmente em julgado quando processualmente também o for, ou seja, quando não mais
cabíveis os recursos previstos pela lei para sua modificação.
Com essa nossa proposta serão evitados os males de inicio apontados
à uma razoável aplicação do sursis no Brasil, sem violação da coisa julgada, que a Constituição Federal assegura no § 3. 0 · do seu art. 153, só
permitindo que seja quebrada, em matéria penal, através da revisá() criminal e do habeas corpus, remédios jurídicos intensos à cassação do sursis, os quais prevê expressamente (arts. 119, I, h, e m, II, c; 122, I, a e d;
e 153, § 2. 0 ).

Despicienda, inútil seria, entretanto, essa nossa proposição, em face
da mansa e pacifica jurisprudência dos ilustres Tribunais paulistas (Revista dos Tribunais, vols. 183, pág. 101; 307, pág.. 538, pág. 301; 368, pág.
207; 381, pág. 222; e 388 pág. 270), que, com o seu Indiscutível prestígio,
já influenciaram um acórdão da 1.a Turma do Egrégio Tribunal Federal
(Revista Trimestral de Jurisprudência, vo!. 53, pág. 730) e, ainda, das
opiniões de Eduardo Espinola Filho (Código de Processo Penal Brasileiro, vol. VII, Rio, 19·56, n.o 1466, pág. 99) e Hugo Auler (Suspensão
Condicional da Execução da Pena, Rio, 1957, págs. 457/458), no sentido
de a sentença concessiva do ursis só formal e não materialmente transitar em julgado, segundo o nosso atual jus positum, que, nessa matéria,
aliás, quase não diverge do futuro, ainda em estudos para entrar em vigor.
A sentenÇIJ. concessiva do sursis não serla um ato jurisdicional, mas medtda de caráter político-administrativo, que não faz coisa julgada.
Não rpas.saria de um inc~dente de execução.
A s\lSil)ensão da ~ena que é condicional, se-lo-ia "no presente e no futuro", para usarmos as palavras do muito difundido voto v:encddo do ilu.s-
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Tribunais, vol. 181, pá;g, 157; Edua1.1do Espínola Fllho, ob. ctt., pâ;g. 99)
que aoabou por nortear a jurlspvudência de seu Estado GRevista dos Tribunais, vols. 183, pág. 101; e 388, pág. 270; e Revista Trimestral de
Jurisprudência, vol. 53, págs. 730/732).
Ora, a sentença que concede a suspelllSáo condicional eLa pena, como bem
esclarece Vincenzo Manzini, em seu Tra.ttato di Dirltto Penale (vol. In,
Torino 1950, .págs. 599 e 602), além da providência da condenação do
réu a Úma pena privativa da liberdade, contém mais as duas seguintes:
a) o reconhecimento, ~lid<to ou !mplicito, que tem o condenado direito à suspensão condicional da dita pena, por preencher determinados
requisitos legais, como ser primário e autorizar a presunção de que não
tomará a dellnqüir;
b) e a ordem da suspensão da pena por determinado tempo e sob as
condições que :Lmpóe, condicionada ao cumprimento destas e à não oco!rrência de .causas outras, .taxativamente previstas pela lei, para a sua
revogação, sempre supervenientes.
Se à última providência (b) po•de atribuir-se caráter administraMvo.
porque condtcional e revogável, a qual não transLtarLa materialmente
em julgado, o mesmo não acoilltece com a primeira (a), que configura
um ato purameiJJte jur!sdici{mal.
Por que jurisdicional?
Porque reconhece um direito .púbUco subjetivo do t:ondenado à suspensão condLcional da pena, que é um instituto de direLto material (Código
Penai vigente, arts. 57 e 59; e a vigorar; arts. 71 a 74), entendLdo como
um substitutivo ou subrogado da pena e inte·rferindo, assim, com o jus
puniendi do Estado.
O juiz ou tribunal, na se!lltença condena>tórla, se reunidos os pressupostos e requisitos da suspensão condicional da pena, é obrigado a pronuncLar-se sobre ela (arts. 697 do Código de Processo Pen.al; 424, m, do Anteprojeto d'o Código de Processo Penal; e 184 do Anteprojeto do Código
das Execuções Penais) e quando a ne.gue a.o condenado que lhe faz j.us,
pode este recorrer da decisão, como também o M1nisté1'1o Público, quando ~::oncedida contra legem (arts. 581, IX, e 593, pará;grafo único, do
Código de Processo Penal; e 606 do Anteprojeto do Código de Processo
!Penal).
Transita, portanto, formal e ma.terialmente, em julgado a parte da
sentença que ll'econhece ao condenado o seu direito à suspensão condicional da pena.
As causas de re'l'ogação do sursis, previstas taxa.tiva e não exemplificativamente pela lei (Código Penal vigente, al'lt. 59; a vigorar, art. 73; Código de Processo Penal, al1ts. 705 a 707; Amteprojeto do Código das Execuções Penais, arros. 193 e 194), não atingem essa parte da sentença.
Dizem respeito à outra parte, referente à ordem de concretização da
suspensão condicionai da pena, resumida acima sub b. são causas supen:enlentes, como, verbi ~atia, a ~ndlenação do bened'lc!Jado pelo
surs1s, por sentença irrecornvel, em razao de crime ou de contravenção
pela qual tenha sido impo.sta pena privativa da liberdade durante o
pvazo da suspensão coodicional da P'eOO e não antes (arts. 59, I, do
vigente Código Penal; 73, I, do a vigorar; 707, I, do Código de Proc,esso
P·enal e 194, I, do Ante.proje•to do Código das Execuções Penais) . Causas
que ocorrem ulterior e não an.teriormente à serutença concessiva do
sursls.
Dai a necessidade do dispos!Jtivo por nós proposto, não pa.~a a revogação,
mas para a cassação do sursis pelo motivo a que alude.
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sobre a 8iplicação do sursis em seu pais, estruturado por fo.rma igual à
dos nossos códigos, inspirados, aliás, nos dlali, eSICreveu o que vai a seguir,
como que amparando a indispensabilidade de nossa proposição, ps.ra o
fim a que mira:
"Se U beneficio (della sospensione condizionale della pena) venne concesso a persona che non aveva capacità d'acquistarlo, perche ii giudice
cadde in errore inconsequenza dell'inesatto contenuto dei certificato penale, o per altro motivo, non e possibile revocarlo dopo che Ia sentenza
(o il decreto) di condanna sia divenuta irrevogabile, e cio perche i casi
di revoca in sede d'esecuzione sono tassativamente indicati (per Ia
Iegge) . Se invece, quando l'errore viene scoperto, Ia sentenza e tuttora
soggetta a impugnazione, all'illegale concessione potrà rimediarsi in
grado di appelo, su gravame dei pubblico ministero. Se l'impugnazione
(per altro motivo) e proposta dai solo imputato, l'errore rimane irrimediabile" (ob. ctt., pág. 633).
Lastrea·ndo suas palavras, cita, aind·a, o eminente p.rofessor da Universidade de Roma, Inúmeras decisões da corte de Cassação italiana, merecendo destacadas por suas claras ementas, as duas seguintes: "Passata
in giudicato la sentenza che concede la eondanna condizionale a chi
non poteva ottenerla, ii benificio non puõ essere revocato" (Rev. Pen.
LXXXIV, 737); e "Non e revocabile Ia condanna condizionale concessa
con sentenza passata in giudicato, ancorche sucessivamente sia venuto
in luce um delitto anteriormente comesso" (ibid, LXXXII, 593).
Sem realçar as dii'erentes providências da sentença concessiva do sursis
acima indicadas, outros juristas de prol, além de Manzin!, conceituamna como ato jurisdicional, que faz coisa julgada ma.Iterial. Vejam-se, in
exemplis, Florian (Parte generale dei diritto penale in Trattato di Diritto Penale, Milano, 1934. págs. 1111/12); Vassali (La potestà punitiva,
Torino, 1942, !l)ág. 138) ; Nuvolon'e ("Probation" ed instituiti analoghi nel
diritto penale comparato in Giustizia Penale, 1953, I prug. 118) ; Chrysolito de Gusmão (Da ·SuSipensão Condicional da Pena, São iPaulo - Belo
Horizonte, 1926, pág. 209/210); e Frederico Ma;rques (Curso de Direito
Penal, vai. III, São Pa;ulo, 1956, prug. 273) .
Roberto Lira, em escólio aos artigos do Código p.enal, sobre· a suspensão
condicional da pena, é bastant-e incisivo a respeito: "O ato pelo qual o
juiz suspende a execução é jurisdicional. A concessão do benefício não
se separa da sentença, de cujos fundamentos depende. Mesmo destacada, materialmenrt;e, envolve a aprecf.ação de todo o processo.
A revogação, sim, poderia rupresentar traços de ato administrativo, mas,
essencialmente, repousa na sentença que estabelece as ·condições. Por
outro Lado, a. e~ecução, propriamenrte dita, é o cumprimento da pena
que requ·er ato u!rterior do juiz (a revogação).
Tanto a concessão consUtui ato jurisdicional que se torna coisa julgada
em conseqüência da qual a prova superveniente da falta de requisito não
altera o statu quo" (Comentários a<J Código iPenal, edição Revista Forense, vol. II, Rio, ,págs. 398/399).
Não há, povtanto, data venia, como enquadrar-se a sentença conc-essiva do
sursis nos incidentes da exe·cução, que são os procedimentos posterioil'es ao trânsito em jul~ado da senlbença, em virtude de causas supervenlentes, quando o
sursis é concedido ou negado ·na própria sentença condenatória a ser executada.
Figura o sursis, no Código de iProcesso Penal e, acertadamente, não mais no
Anrteprojeto do Código das Execuções Penais, sob a rubrica "iDos Incidentes da
Execução" (Título III do livro IVl, em razão das ca.usas ~upervenlep.tes de sua
revo·gação que <podem determinar um incidente de execuçao, mas nao porque o
seja a própria sentença que o concede.
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do Estado, é de direito material e :nli!o somente de formalidades de exe~eução. Ele
pel1tence essencLalmen.te a-o direito penal substantivo e não oo direito processullil, na esfecr:"a do qual entram . unicamente aque~as modalidades com ~ quais o
benefício se aplica ou se revoga por c!!lusas supervenientes.
Por essa razão, aliás, a;parece sempre o sursis, quando não em leis emavagantes, nos códigos penais dos povos cul.tos (ve1am-se·, exempli gratia, os códigos penais da Alemanha Ocidental, §§ 25, 25."" e 26; Argentina, arts. 26 a 28;
Bulgári.a, arts. 26 a 28; Bulgária, ·a.rrts. 48 e 49; Chl!111a, art. 74; Colômbia, artigos
80 a 91; Dinama.rca, arts. 56 a 61; Espanha, arts. 92 a 97; Egito, ~. 55; Grécia,
arts. 99 a 104; Itália, arts. 163; l&âJndl:a, aatts. 56 a 61; Japão, arts. 25 a 27; Noruega, arts. 52 .a 57; Rússia, llcr:'ts. 44 e 45; Suiça, art. 41; e do Uruguai, art. 126).
Incorrem em ·equívoco as decisões !lldV·ersas ao entendimento por que pugnamos, eom relação às sentenças concessivas do sursis, quando indicam, como favoráveis a seu modo de ver, a opinião de Bento de Faria e o acórdão unânime da
Sessli!o plenária de 18-8-1948 do Egrégio SUJpl'emo 'Drlbunal Federal, relatado pelo
eminente Ministro Orosimbo Nona-to •e publicado à pág. 542 do vol. 120 da. Rervista Forense.
Bento de F~ia, sem emitir sua opinião a respeito, informa, apenas, à. pág.
96 do vol. m CIParte II, Rio, 1959) de seu Código Penflll Brasieliro (Comentado),
a existência de um acórdão à. pág. 497 do vol. 109 dta Re'V'Ista Forense, onde se
teria negado o trânslito em ju1gado da sentença do sursis.
Esse acóvdão, da lavra do insigne rpenalista Ministro Nelson Hungda, quando
ainda Desembargado:r àa 3." Câmara do Egrégio Tribunal de Apelação do então
Distrito Fede.ral, como tivemos oportunidade àe verificar, não cassou qualquex
sursis, mas concedeu-o, porque, a sentença condenatória deixou de fazê-lo só
por não estar •esclarecida ·a folha penal do sentenctado, o que oco!'ll'eu depois em
favor de sua prlmariedaode.
E o mencionado acórdão do Egrégio Supremo Tribunal Federal, somente pubUcado como "j.urisprudência resumida", tem •a seguinte ementa que nada esclarece: "Verificada a reincidência, revoga-se o sursis ... "
Um único acórdão do Pretório Excel.so, de sua Egrégia 1." Turma, deu guarida até agora à prestigiosa jurisprudência dos colendos tribunais paulistas, o
qual está pubUc!lldo à.s rpâgs. 7301734 do vol. 53 da Revista Trimestral de Jur1sprudênc!a.
Os demais e antea:iores lhe sã:o revessos, como, in exemplis, o, unânime, de
sua Egrégia 3." Turma, com a seguinte ementa:
·
"Suspensão condicional ·de !pena. Em recurso exclusivamente do réu, e,
ademais, em decisão não fundamentada, não pode ser cass!llda suspensão condicional da 1pena.
Concessão de habeas corpus !Poll.ra assegurar esse benefício" (Revista Trimestral de Jurisprudê!l11cia, vol. 48, pã.g. 718) ;
e o de seu Plenário, também unânime, assim ementado:
"Susis concedido pelo juiz não pode ser revogado pelo Tribunal de
Justiça sem recurso da acusação" (Diário de Justiça, de 4-4-1963
Apenso ao n.o 64, rpág. 98) .
Com essa tradicional jurisprudência do Egrégio Tribunal Federal afinam,
aliás, a dos Egrégios Tribunais de Justiça e de Alçada da GuanabM"a (Diário
Oficial GB, Pa.rte ID, de 30-10-1972, apenso ao n.0 207, pág. 593; e de 8-11-1972,
habeas corpus n. 0 2. 780, pág. 17. 653) e, no !Pl'Ópil'io Estado de São Paulo, as valiosas opiniões e~pressas em voto, dos ·eminentes Desembar.gadores Manuel Cal'los,
Thomaz Carvalhal, Renato Gonçalves (Revista dos 'I1ribunals, V'Ol. 181, pág. 157)
e Barbosa Pereira e, através de pareceres, de sua douta Procuradoria Gell'al da

- 491
Justiça, (Revista Trimestral de Jurlspitudência, vol. 53, pág. 731, initio, e 732,
in fine).
Ao que parece, estamos bastante amparados na pretensão da utllldade e relevância juridica de nossa proposl~ão.
Respingando no campo do dirreito comparado, pelo reconhecimento do trânsito em julgado material das sentenças concessivas do sursis, deparamos vários
dispositivos legais semelhantes ao por nós proposto.
"Dans, le cas ou posteerieurement au jugement de sursis et dans Ie délai
fixé, ii apparait que le bénéficiaire du sursis a déjà été condamné par un
jugement passé en force de chose jugée à une peine privative de liberté
pour un des actes mentionnés par l'article 99 (crime ou délit), le tribunal doit, sur la réquisition d11 Procureur du Roi, révoguer le sursis" (TJ."adução, sob a responsa·b!lldade de Mal'c .Ancel e Yvonne Marx, feita pelo
Centre Français de Droit Comparé in Les Codes Pénaux Européens, vol.
II, Paris, Vll, .pág. 734) .
O Código Pena:! do J,a,pão a.drnlte, respectivamente, nos arts. 26, n.O 3, e
26-2, n. 0 3, a cassação do s11rsis, compulsória (Mandatory Revocation of Suspension of Execution of Sentence) e facultativa rDiscritionary Revocation of Suspension of Execution of Sentence):
"When the imposition of im!)risonment of a graver punishment for another crime prior to the SllSpention of execution of sentence, has been
discovered."

A cassação é facultativa, qua.ndo o benefl:clário, apesar de antes condenado
à prisão ou grave penalidade, não reincidiu dentro em cinco anos desde o término da execuçãio da pena ·anterior ou da sua extinção (although previouly sentenced to imprisonment or a graver punishment has not again been sentenced
to imprisonment or a graver punishment within five yea.rs from the day wheDI
the execution of the fonner punishment was completed or remitted), ou estava
provisoriamente dispensado de vigilância (provisionally discharged from the
probationary supervision).
Nos demais casos, a cassação do sursis é compulsória (The Constitution, of
Japan and Criminal Statutes, Supreme Co11rt of Ja.pan, 1958, págs. 60/61).
E o Código Penal da Repúbliea Federal Al·emã (Bundesrepublik Deutschlandl
dispunha no § 25, II, 1, constituir causa de cassação do sursis o desconhecimento,
no momento da apreciação do direito a ele, p,eJo juiz, de circunstâncias que o
tertam levado à sua negação (Das Gericht widrruft die Stra.fallSsetzung, wenn
Umstande bekant werden, die bei Würdingung des Wesens der Aussetzung zu
iherer Verlagung geführt hatten).
Ab-rogada ·essa disposição legal, desde 1.0 de abril de 1970, quando entrou
em vigor a 1. Strafrechtsrefonngesetz de 26 de· junho anterior, como se verifica
na última ·edição de Schonke-Schroder, Strafgesetzbuch Kommentar (Munchen,
1970, página 174), vai ser rl:pristinada.
Reinhart Maurach, na 4,11 edição de seu Deutsches Strafrecht- Allgemeiner
Teil (Karlsmche, 1971, pá;g. 873/874), onde noticia a reforma do CódLgo Penal
alemão de oeste, que entrará em vigor a ~all'tir de 1:0 de (setembro) outubro
próximo, informa que as causas de revogaçao do surs1s, que se cifram em:
Al a prática de uma infração !l)enal durante o período de prova;
B) .graves ou constantes desrespettos aos ônus ou instruções;
Cl e relevantes subtrações à vigilância e o·rientação da Comissão de Vigilância;
são acrescidas as causas materiais de cassação, consistentes na PQ'Ova em contrário do que denomina o p·rognóstico favorá'l'el aos sursis (günstig Prognose)
pela situação do condenado na épo,ca em que o benefício é concedido.
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penal que permite a revogação ou cassação do sursis é a praticllJda antes da decisão final sobre a extinção da pena, ipiOUCO 1mpo111tando se antes ou depois do período de prov·a ("Formalewiderrufgründe sind: a) die Rege hung einer Straftat
Wiihrend der Bewãhrungszeit, •b) groobliche oder beharrliche Verstosse gegen
Auflagen oder Weisungenund, c) beharrliches SichEntziehen von aufsicht und
Leitung des Bewãhrungshelfers. Materiell muss jedoch hinzukommen dass dieses
verhalten des Verurteilten die seinerzeit gestellte günstige Prognose widerlegt
(dass die Erwartung die der Strafaussetzungs zugrunde Iag, sich nicht erullt
hat) . Durch das erfordnis des zusammentreffens dieser formellen und materielJen Voraussetzungen ist die Starrheit der bisherigen Regelung augelockert ...
Dagegen sind Weder die vor Beginn der Bewãhrungszeit noch die nach deren
Ablauf, abervor der Entseherdug über den Straferlass begangenen Taten ein
Widerrufsgrund nach § 56 f, abs. 1. S 1") .
Por derrad·elro, cumpre-nos deixOO" claro como a luz meridiana que as nossas
divergências com os ilustres jurtsperltos que se opõem ao trânsito em julgado das
sentenl{as concessivas do sursis, limitam-se à rota que elegeram, para legitimamente intencionados, alcançarem o mesmo des~derato a que miramos com a
nossa p·ro.poslção.
Preferem a solução pretoriana. Nós, a legal.
A via de nossa escolha •Consistente na reforma da lei, se nos estadela, entretanto, menos perigosa, não só por deixar inde.ne a coisa julgada !penal, assegurada pela Constituição, como ainda por possibilitar a discrieionalidade da cassação <la suspensão condicional da pena (".pode~á determinar a sua ·cassação" é a
eJCpressã.o que usamos no dispositivo legal proposto), •conforme o índice de adaptação social revelada .pelo beneficiár~o. na estelll'a do Código Penal Japonês.
Sala das Sessões, em 20 de maio de 1974. -Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N. 6. 016, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Código Penal
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CAPíTULO III
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Art. 72 -

A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
I - é condenado, por sentença lrrecorrivel, em razão de crime ou de contravenção reveladora de má índole ou a que tenha sido imposta pena privativa
de liberdade;
II - frustra, embora solvente, o pagamento da multa, ou não efetua, sem
motivo justificado, a reparação do dano.
§ 1.0 - A suspensão pode ser também revogada, se o condenado deixa de
atender a qualquer das obrigações ou proibições constantes da sentença.
§ 2.0 - Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretála, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado.
§ 3.0 - Se o beneficiário está respondendo a processo que, no caso de
condenação, pode acarretar a revogação, considera-se prorrogado o prazo da
suspensão até o julgamento definitivo.
§ 4. 0 - A suspensão será revogada se, no curso do prazo, vier o juiz a tomar conhecimento da existência de motivo anterior impeditivo da concessão .
•
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(A Comissão de Constituição e Justiça,)

O SR. PRESIDENTE (António Carlos) remetido à Comissão competente. (Pausa.)

O projeto lido será publicado e
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N,0 74, DE 1974
Senhor Presidente,
Nos tennos do art. 234, do Regimento Interno, requeremos a transcrição,
nos Anais do Senado, nos discursos profer:!dos, pelos PreSidentes Ernesto Gelse! e Alfredo Stroessner, quando da instalação da Diretoria de Ita!pu e do
almoço que foi oferecido pelo Presidente do Paraguai ao Presidente do Brasil,
no dia 17 de maio, no Hotel Acaray, em Puerto Presidente stroessner, no
Paraguai.
Brasília, 20 de maio de 1974. - Lourival Baptista - Saldanha. Deni Antônio Carlos - Eurico Rezende - Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - De acordo com o art. 234, § 1.0 ,
do Regimento Interno, o requerimento lido será submetido ao exame da Comissão Diretora.. (Pausa.)
Do Expediente lido consta o Projeto de Lei da Câmara n.o 43, de 1974
(n.o 1.871-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor presidente da
República, que fixa os valores de vencimentos dos Grupos-Ativ!dades de Apolo
Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atividades de Nível Superior e Outras Atividades de Nível
Médio, do Quadro Pennanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, e dá outras providências.
Nos termos da alínea b do inciso II do art. 142 do Regimento Interno, a
matéria receberá emendas perante a Comissão de Serviço Público Civil, durante 5 Sessões Ordinárias.
O primeiro orador inscrito é o nobre Sr. Senador Lourival Baptista, a quem
dou a palavra.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, Sr3, Senadores, em solenidade presidida pelo Ministro do Exército, General Vicente de Paulo Pale
Coutinho, assumiu, sexta-feira última, o Comando do IV Exército, o Generalde-Exército Fritz Azevedo Manso, substituindo o General-de-Exército Walter
de Menezes Paes. O novo Comandante do IV Exército nasceu na Guanabara
e tornou-se Aspirante em 25 de janeiro de 1934, obtendo todas as promoções,
como oficial superior, por merecimento, uma constante em sua brilhante carreira. Possui as cursos de Infantaria, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais,
Escola de Comando e Estado Maior do Exército, Escola de Educação Física do
Exército e da Escola Superior de Guerra.
Continua, assim, a Comando do IV Exército em mãos adequadas àquele
importante posto, o que constitui, para todos nós que representamos os Estados de sua jurisdição motivo de satisfação.
O Ministro do Exército, na cerimônia de transmisão do Comando, realizada na cidade do Recife, enalteceu, conforme os termos da Portaria n.0 695,
de 17 do corrente, a atuação do General Walter de Menezes Paes, lembrando
suas qualidades de profissional de extraordinário valor provado na guerra e
na paz, e as tarefas que S. Ex." realizou no campo da segurança interna, graças, à sua vigilante dedicação, à sua energia atuante e simpática, à sua capacidade de J!derança, ao seu equilíbrio, ao seu bom senso e, sobretudo, à sua
inteligência, ao seu entusiasmo e ao seu espírito público.
O General Walter de Menezes Paes, llu3tre figura de sergipano, que acaba
de ser designado para o Comando da Escola Superior de Guerra, declarou, em
sua Ordem do Dia, que era com tristeza e multa emoção que se afastava, chamado a cumpr:!r outra missão não menos honrosa. Acentuau que, à frente das
forças terrestres do Nordeste, se dedicara com todas as energias, com todo o
entusiasmo, e consciente do seu dever, à sagrada missão.
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das mais raras e excelsas qualidades de caráter e inteligência, agradeceu a
escolha de seu nome para aquele posto, salientando seu propósito de dar
prosseguimento ao programa de trabalho em execução.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. LOURIVIAL BAPTISTA - Com multo prazer, eminente Senador
José Lindoso.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a, falando pelo coração, como serg!pano, quando enaltece a figura do General Walter Menezes Paes, que deixa o Comando do
IV Exército para assumir o Comando da Escola Superior de Guerra, sendo
substituído por essa figura singular de militar, que é o General Fritz Azevedo
Manso, merece uma palavra que dê uma dimensão singular a seu discurso. É
que, ao lado desse pulaar de alegria do serglpan<l, ao reconhecer as qualidades do coestaduano que honra o Exército brasileiro e ao proclamar os méritos
do General Fritz Azevedo Manso, V. Ex.a está praticando um ato de justiça.
Realmente, dois militares de qualidades, de espírito e de civismo incontestáveis assumem posições de extraordinário relevo na eatrutura militar do País
e merecem, da nossa Liderança, da Liderança do nosw Partido, o respeito e a
confiança que a Pátria de.posita no Exército e nos seus Líderes.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou muito grato a V. Ex.a, eminente Líder Senador José Lindoso, per esse aparte, p·or essas declarações, por essas
afirmativas que muito vêm engrandecer o meu pronunciamento.
Salientou a confiança do apoio das autoridades civis e militares de toda
região e a compreensão de todos os seus comandados.
Concluiu o General Fritz de Azevedo Mansa deixando clara a sua intenção
de contribuir para o desenvolvimento do Nordeste, de acordo com o mister da
sua missão à frente do IV Exército.
A solenidade de transferência de Comando, presidida pelo Ministro do
Exército, compareceram as mais altas autoridades civis e militares, destacandose Governadores dos Estados da Jurisdição do IV Exército, entre os quais cumpre-me citar o Governador Paulo Barreto de Menezes, do Estado de Sergipe,
que tenho a honra de representar nesta Ca.sa.
Em síntese, Sr. Presidente, a cerimônia de transmissão de Comando do IV
Exército foi mais uma alta demonstração da integração que a Revolução permitiu se fizesse entre autoridades militares e civis responsáveis, em seus respectivos setores de atuação, pelo progresso do País e pela paz da família brasileira.
Como representante do povo serglpano, honra-me assinalar o fato e fazer
este registro. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio CarlOS) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Eurico Rezende, segundo orador inscrito. (Pausa.)
S. Ex.c. não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Adalberto Sena, como Líder.
O Sr. Adalberto Sena - Peço a V. Ex.c. que me conceda a palavra após a
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - V. Ex." será atendido.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Ruy Carneiro.
O Sr. Ruy Carneiro - Desisto da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Franco Montoro, último orador inscrito para o Período do Expediente.
(Pausa.)
S. Ex.c. não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Não há mais oradores inscritos.
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ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 30, de 1972,
de autoria do Sr. Senador Franco Montara, que isenta da 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, tendo
P.AIRBCmES, sob n.es 573, 574 e 575, de 1972, e 20, 21 e 22, de 1974, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça - 1.0 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade, com Emenda que apresenta de n. 0 1-CCJ;
2. 0 pronunciamento: pela constitucionalidade e jurisdicidade da
Emenda de Plenário;
- de Legislação Social - 1.0 pronunciamento: favorável ao projeto e
à Emenda n. 0 1-'CCJ; 2.0 pronunciamento: pela prejudiclalidade do
projeto e da emenda de Plenário;
- de Finanças - 1.0 pronunciamento: (após diligência solicitada)
contrário ao projeto e à Emenda n. 0 1-CCJ; 2. 0 pronunciamento:
pelo arquivamento.
A discussão foi encerrada na Sessã-o do dia 4 de abril de 1973, com a apresentação de emenda em plenário.
Estão presentes na casa 33 nobres Srs. Senadores. Não há, pois, número
para a votação da matéria. A matéria é, assim, de acordo com a norma regimental, retirada da Ordem do Dia, devendo a ela voltar oportunamente.
Item 2:
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto
de Lei do Senado n. 0 13, de 1974, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que transfere embarcações da STBG para o Ministério da Marinha, tendo
PARECER, sob n. 0 139, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridicidade.
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar
a discussão. (Pausa.)
&tá encerrada.
Presentes na Casa 33 nobres Srs. Senadores, não há número regimental para
votação. A matéria é retirada da Ordem do Dia e voltará oportunamente à
consideração do Plenário.
Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Consulto mais uma vez o nobre Sr. Senador Adalberto Sena se deseja fazer
uso da palavra, como Líder.
O Sr. Adalberto Sena - Sr. Presidente, tinha solicitado a palavra para
fazer comentários em tomo de uma notícia surgida no Jornai d'o Brasil d.e domingo último, porém, não me chegou às mãos o recorte, apesar das providências
que tomei neste sentido. Assim declino da palavra e peço a V. Ex.a, se for possível,
a minha inscrição para a próxima Sessão, uma vez que não há mais oportunidade nesta. A não ser que a Sessão por algum motivo se proongue, a tempo de
eu receber os elementos de que necessito.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Esta Presidência toma a devida nota
e agradece o esclarecl'mento prestado pelo nobre Sr. Senador Adalberto Sena.
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desta Casa.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador José Lindoso.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, pretendo deixar assinalados, nos Anais do Senado, a significação extraordinária da visita do Presidente Ernesto Gefsel recentemente empreendida ao Paraguai, para ultimar
negociações sobre o início das obras de construção da li'sina Hidrelétrica de Itaipu.
O Presidente da República já em nota que definirá a orientação do Governo,
na continuidade do espírito da Rlevolução de Março de 1964, declarara que o !Brasil
não aspira, absolutamente, a nenhuma hegemonia sobre os outros países; que
o Brasil pretende reali'zar, na História, a sua vocação de paz e de justiça, dentro
do espírito da solidariedade continental.
E agora, nos discursos pronunciados quando das solenidades de Itaipu, repete
Sua Excelência com ênfase, que acontecimento singular ens·ejava essas mesmas
palavras.
Com o Paraguai, nós nos unimos hoje, pois, num projeto blnacional, na expressão de que as fronteiras não foram feitas para divi'dir os homens, mas na
delimitação das suas soberanias elas p·Odem-se transformar, usando os recursos
que a natureza oferece como instrumentos de progresso desses países e de afirmação do espírito de solidariedade continental.
·
A História registra neste dias, portanto, capítulo singular de amerlcanidade,
quando se enriquece com os episódios referentes ao fato de os dois Presidentes, o
do Paraguai e o do Brasil na Ponte da Amizade, c·elebrarem os últimos documentos
para dar, assim, prosseguimento objetlvo nas negociações da "Ata de Iguaçu"
de 22 de junho de 1966, seguida de uma série de outros compromissos e concluídas
com os documentos definitivos, que possibilitam o início do trabalho efetivo da
Hidrelétrica de Ita!pu.
No ano passado, Sr. iPresidente, Srs. Senadores, visitamos Ita!pu, no rio
Paraná, a convite da Comissão de Energia da Câmara dos Deputados. Estivemos
no local onde vai' ser construída a usina. Ali deparamos com uma ilhota de pedra
dura e sem significação paisagística nenhuma. Aquela ilhota, exatamente com
o represamento e as obras de engenharia, vai dar lugar a uma das ma!or·es usinas
hidrelétricas do mundo.
Sr. Presidente, Srs. Senador·es, precisamos tomar consciência não só desse
espírito de americanidad-e, não só dessa posição si'ngular do Brasil de desenvolver
e contribuir, na medida de suas possibilidades para o desenvolvimento de seus
vizinhos, de não estar voltado para si mesmo, mas voltado para a realização humanística de toda a América, num reviver do espírito de Caxias e dos sonhos
Bolívar.
Ali, vamos ter uma das maiores usinas do mundo, porque as estimativas estatísticas dão notícia de que Itaipu, no Paraguai e no Brasil terá uma potência
de 10 milhões de quilowatts. A segunda usina, que é Grand Coulee, nos Estados
Unidos, tem 9. 711.000 Kw. A Krasnoyarsk, na Rússia, tem 6. 096.000 Kw. A Churchill Falls, no Canadá, tem 5.200.000 Kw. A Ilha Solteira, no Brasil, tem 3.200.000
Kw. E a Assuan, na RAU, com 2.100. 000 Kw.
Enumero essas usinas e as respectivas magnitudes, para dar a eloqüênc!a
dos números e traduzir bem alto o que sign!flca, para a economia do Brasil e
do Paraguai, os gestos ultimados pelos Presidentes Geisel e Stroessner. E afirmar
que, acima das competições regionais, o Brasil está voltado para a sua grande
missão de construir, nessa nova era do mundo que se abre, uma era de paz, de
prosperidade para os povos, e que as emulações à base da força estão sendo superadas pelas emulações à base da justiça e do bem-estar dos povos.
O Senado, congratulando-se com o Senhor Presidente da República por
este fato associa-se, portanto, it Nação pelo regozijo de testemun11ar, no evento
de Ita!pu, um passo à frente em nossa destinação singular, de construir um
mundo novo, de paz, de oredm, de prosperidade para que a América sinta que a
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-497vocação do Brasil não é a do domínio da hegemonia, mas a vocação da solidariedade e da paz, da prosperidade e da compreensão.
Eram estas as palavras, Sr. Presidente, que desejaríamos registrar para que
ficasse na História o evento extraordinário da ultimação do episódio da construção da Usina de Itaipu, presidida pelo ex-Ministro Costa Cavalcante. um estadista, diríamos, porque, com a experiência de ex-Ministro de Minas e Energia,
com a sua experi'ência de ex-Ministro do Interior, com todo o trabalho extraordinário dedicado a este País, compreenderá a grand·eza da obra e ajudará o Brasil
a dar um passo à frente na História, marcando esse novo capítulo de que falamos,
um capítulo em que resplandece a aurora, porque é de luz e porque é de paz.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antôni.o Carlos) -Concedo a palavra ao nobre Senador
Adalberto Sena, como Líder da Minoria.
O SR. ADALBERTO SENA (Como Líder) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em
outra oportunidade, já focalizei, para que tomas.sem conhecimento os poderes públicos - especialmente os setores ligados à segurança nacional - a evasão em
massa de trabalhadores acreanos. como conseqüência da falta de i'ncentivo e condições mínimas para sobrevivência dentro das condições atuais.
O Acre, cuja economia sempre repousou na exploração e comercial:zação da
borracha, vem sofrendo um processo de alteração em suas estruturas financeiras,
com o aparecimento e expectativas de novos setores econômicos que, ao Invés de
reforçar as bases atuais, simplesmente afastando pela compra os seringalistas, não
oferecem garanti'as aos próprios seringueiros, mais desprotegidos à medida que
os dias passam.
Os slstemas de crédito dos bancos oficiais estão bloqueados - e, aqui, abro um
parênteses para certa referência ao caso da Cidade d·e Cruzeiro do Sul - como
o fiz há mais de um ano, em discurso pronunciado nesta mesma tribuna, em que
lancei o seguinte grito de alerta - aliás reproduzido textualmente de um memori'al da Associação Comercial do Alto Juruá:
"A g·ravldade do momento vivido pelos empresários é em e.ssênc'a o
resultado de uma Política mantida pelas Agências dos Bancos Oficiais:
Banco do Brasil e Banco da Amazônia, qu·e deveriam se constituir em
fatores de desenvolvimento e progresso, mas que se converteram nos executores de medidas drásticas e insensíveis."
Esse é porém, um episódio um tanto isolado e dele cuidarei no meu próximo
pronunciamento nesta casa, embora deva ressaltar, ao retomar o fio da oração,
quanto a questão da falta de crédito é fundamental, como causa adjuvante. do
atual panorama sóclo-econômico.
os compradores de terras e testas-de-ferro de poderosos grupo.~ do Sul estão
agindo divers~mente_em fac~ d~ eco~omia local, sem condições atuais de competir
e fazer face a pressao econom;co-fll1anceira.
E os seringueiros, a parcela mais hum!lde dos heróis que integraram o Acre
ao Brasil - esses estão simplesmente sendo afug·entados, forçados pelas circunstâncias a sair das terras que conquistaram e valorizaram com seu suor e seu
sangue,' nas páginas gloriosas da Epopéia Acreana.
Agora, a luta é Inglória - e centena.s de seringue:·ros estão fug'ndo para a
Bolívia, onde recebem P·elo menos apoio oflc!al, embora ls.;o lhes custe a cidadania brasileira: -os bolivianos permitem a imigração, mas Impõem aos im'grados
a adoção de sua naci'onalldade.
E dizem, até que pelo menos por dois anos.
Isso assume aspectos mais dramáticos e patéticos .~e considerarmos que todos
os Municípios acreanos ~ sem exceção estão incluídos na relação dos de segurança nacional.
o custo de vida no Acre está entregue à especulação e à ganância, com os
gêneros de necessidade básica atingindo preços incriveis: 35 cruzeiros a dúzia de
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-498ovos, 55 cruzei'ros um frango, 8 cruzeiros um simp1es quilo de mandioca. O preço
das terras está descontrolado, em conseqüência da atividade dos especuladores e
da falta de proteção aos verdadeiros proprietários.
Nisso tudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica o desencanto do acreano e a
desilusão dos que lutaram para conquistar novas fronteiras para o Brasil - os
soldados da borracha estão reduzidos, hoje, à condição d·e impotência, esvaídas
as esperanças que os levaram àqueles rincões, inclusive de que o INCRA venha,
sem as costumei'ras delongas, assegurar-lhes a es~abllidade e a segurança a que,
desenganadamente, têm direito.
Estas verdades estão expressas em cores dramática:> e realísticas na edição de
ontem de o Jornal do Brasil.

o magnífico trabalho realizado pelo repóter Edilson Martins merece constar
dos Anais do Senado Fed·eral - e neste momento entrego à Mesa seu texto completo, para que s·eja publicado como parte integrante deste discurso, prova de que
- neste momento difícil e de incertezas - o Senado não se calou e o Congresso
Nacional permanece atento a vigilante contra a alienação da economia e da cidadania de homens que já provaram, em diversas vezes, seu amor e sua dedicação à
Pátria e à soberania de nosso povo.
Da comunicação do Jornal do Brasil desejo, neste momento, ler, pelo menos,
este trecho:
O Governo biliviano não se nega a oferecer terras a colonos e seringueiros brasileiros, contanto que eles se naturalizem bolivianos. É uma
maneira de garantir as fronteiras do país, que a escassa população não
permite ocupar.
o Padre Paulino Baldassari, na paróquia de Sena Madureira, onde
se concentra a maior parte dos seringueiros do Acre, lamenta o êxodo.:
-Nossa gente abandona terras que ocupava há cinco, seis e até oito
gerações. Uma gente humilde e ingênua, que sai desastradamente do
Brasil e se dirige à Bolívia e ao Peru, em busca de um pedaço de terra explica ele.
O Bispo da Pr·elazia do Acre e Purus, Dom Moacir Grecchi, acentua
que a "expulsão dos seringueiros por decisão dos novos proprietários ou de quem se diz proprietário - está gerando um clima de tensão social
e desequilibra a economia da região". O que não deixa de ser verdade.
Uma dúzia de ovos chegou a Cr$ 35,00, um quilo de farinha de mandioca,
Cr$ 8,00, uma galinha Cr$ 55,00.
O Presidente da Comissão de Discriminação de Terras Devolutas
Acre-Rondônia (INCRA), Sr. Amir Lando, registra que esta alteração
brusca da economia é desastrosa "não porque o colono ou seringueiro
apresentasse um grande excedente da produção, mas porque produzia
para si e sempre sobrava algumas coisa vendida à margem das estradas
e rios".
Termina a reportagem, que é seletiva e meticulosa com o seguinte texto:
Só no Município de Rio Branco existiam 85 seringuais transcritos, segundo o Sr. Amir Lando, do INCRA. Quase todos - com uma população
de 35 mil seringueiros - já estão vendidos. O INCRA só reconhece três
origens de propriedade de terras no Acre: titulo do Estado do Amazonas,
da Bolívia, ou do Estadc do Acre.
O INCRA já entrou na Justiça Federal com duas ações para anular
a transcrição da venda dos seringais Catuaba e Riozinho, depois de recusar-lhes a documentação por considerá-la ilegítima. Este é apenas um
pequeno exemplo de uma ocorrência comum em todo o Estado.
Espero, portanto, que as palavras que ora pronuncio e reproduzo encontrem
a devida ressonância entre os órgãos governamentais.
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O SR. AnALBERTO SENA- Com muito prazer.
O Sr. José Lindoso- Eu não d€sejaria perturbar a leitura que V. Ex.a faz de
um artigo do Jornal do Brasil. Efetivamente, ao lado, naturalmente, da conveniência politica - que V. Ex ... ressalta a fatura nesse artigo - há aspectos que
merecem a nossa preocupação comum. Sabe V. Ex.a que nós temos advogado
com ve·emência o problema da alocação de recursos para heveacultura na região
da Amazônia Ocidental.
O SR. ADALBERTO SENA - Sou o primeiro a reconhecer tal atuação de
V. Ex."'
O Sr. José Lindoso -Lamentavelmente, este problema não teve aquela repercussão que o Presidente Médici esperava, principalmente quando nós sabemos
que existe, faz bastante tempo, a ACAR-ACR.E - não sei como é que se denomina
essa Associação lá no Acre -que opera naquela região. Asseguro a V. Ex.a que
o GDverno brasileiro está vigilante em torno do assunto, não estritamente sobre o
problema que V. Ex.a está focalizando, do custo de vida, porque o Acre, agora,
está-se libertando dos problemas das vias fluviais, através da estrada. Há um fato
novo na economia da Amazônia: é a estrada que liga Rio Branco a São Paulo. Os
caminhões, ainda com certa dificuldade - isso não podemos esconder, não há,
também, porque esconder - levam os produtos e trazem a borracha libertando
a região, portanto, daqu·ela penosa situação, sujeita ao fluxo das enchentes e vazantes, isto é, tínhamos que abastecer os seringais durante seis meses para esperai
que as águas subissem novamente, e, então, descer com a borracha. Hoje, isto não
mais acontece; nós nos Ilbertamos, portanto, deste capricho do rio. Mas, o problema é de interesse da segurança nacional. Asseguro a V. Ex.a, está merecendo
a maior atenção do •GDverno brasileiro, dentro da responsabilidade nossa, e procurando motivar essa população para outras atividades económicas, buscando assim, a tranqüilidad.e da família acreana, o desenvolvimento e a prosperidade do
Acre, que, - v. Ex." sabe - são dados importantes e indesmentíveis.
O SR. ADALBERTO SENA - Em primeiro lugar, nobre Senador José Lindoso
desejo ponderar e( até apelo para V. Ex.a no sentido de o deixar bem claro) que
a minha presente posição, nesta tribuna, não é a de quem esteja !aturando dividendos políticos; e o afirmo categoricamente, não só porque sempre fuilnfenso
a pr·eocupações demagógicas ...
O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR ADALBERTO SENA - Pois não.
O Sr. José Lindoso - Eu o tinha como político e não acreditava que uma
atividade de aspecto político pudesse desmerecer V. Ex." Nesse caso eu. que sempre me honr•ei em ser politico e· aqui mlllto para enobrecer a política, tinha V. Ex.a
assim como um aliado dos mais altos e da mais bela categor.a .moral. Não quis
ofender V. Ex.a Qulz dizer, realmente, que o fato tem reflexos benéficos para a
posição política de V. Ex.a, porque está ressaltando um aspecto negativo e portanto, poderia isto beneficiá-lo politicamente. Mas, não estou dizendo que isto
diminui a atuação d·e V. Ex.a Nós só temos dois caminhos, neste País, para a
promoção política. para se falar a verdade: ou é o do Executivo. que nos dá possibilidade da realização dos trabalhos, portanto, de beneficiar o povo, ou é o da
tribuna da Oposição qu·e nos dá oportunidade de fazer a crítica. de mostrar os
erros e nos cr.edltarmos com o povo. E Isso é valor político, e como valor politico é lícito, no meu entender, como recurso. Roberto Dahal, um dos ensaístas americanos, estuda isso com multa lucidez. iDentro desses dois aspectos, não vejo como
colocar o discurso de V. Ex. o. numa perspectiva desmerecedora do apreço que todos
reconhecemos t-er por V. Ex.4
O SR. ADALBERTO SENA- V. Ex.o. dá outra interpretação ao faturamento,
interpretação, aliás, muito mais alta. Recebo com prazer as suas -explicações.
Não sei, já não digo politicamente, mas eleitoralmente, se este discurso me venha
a faturar alguma coisa. Se de um lado estou defendendo a situação dos humildes,
dentre os quais muitos nem são ainda eleitores, e também muitos e muitos já se
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grupos que até poderão influir. S•e eu vier a ser candidato, nas próximas eleições
no Acre. Quanto ao mais, louvo a atitude de V. Ex.a por endossar boa parte dos
meus. argumentos.
Relativamente à questão da elevação do custo de vida, devo informar que o
preço das utilidades está atingindo, no Acre, proporções espantosas e em notório
descompasso com os níveis a quem têm chegado no resto do País. E, em muitos
casos, a alegada circunstância da dificuldade dos transportes, em decorrência
das últimas enchentes, não serve de explicação da carestia. Não me consta, por
exemplo, que ali se esteja importando galinhas vivas!
o caso da farinha é típico, e muito ilustrativo. O Acre não precisava estar
importando farinha. E por que tal importação? Porque, na falta de financiamentos, negados ultimamente pelos bancos, e de outros incentivos, a farinha chegou
a preços quas·e Irrisórios. Como resultado, no último ano muito pouca mandioca
foi plantada no Acre, ou, por outras palavras, os agricultores perderam o interesse
por esse tipo de cultura. Neste ano houve falta, houve escassez do produto, dai
a necessidade de importação. Esta se reduziu com as enchentes, e agora o câmbio
negro campeia livremente no Acre. E não sei porque, apesar das conhecidas tolerâncias dos órgãos - da SUNAB e de outros fiscal!zadores dos preços - tais tolerâncias tanto são excedidas naquelas plagas e principalmente na cidade de
Rio Branco, Capital do meu Estado.
Estas. Sr. Presidente e Srs. Senadores, as considerações que tinha a tec·er, à
margem de reportagem de um jornalista que esteve presente, viu localmente a
situação, tendo ensejos de falar com seringueiros, com seringal!stas, com expoentes
do Clero ocal, com o próprio Bispo, e de também ouvir, imparcialmente, aliás, os
próprios funcionários do INCRA, os quais estão procurando encontrar soluções
para o problema. Acr·edito que esse órgão esteja bem orientado nos estudos e observaçõ·es a que vem procedendo, mas as coisas estão rapidamente se complicando
e não sei se ele poderá corresponder à urgência ou brevidade que esses ou aqueles
casos requerem.
O Sr. Jarbas Passarinho- Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. ADALBERTO SENA - Tenho muito prazer em conceder aparte ao
nobre Senador, aliás meu conterrâneo e, tanto quanto eu, interessado no progresso e nobem-estar do povo acreano.
O Sr. Jarbas Passarinho- Estou ouvindo V. Ex. a com muita atenção e o apreço que toda a Casa lhe deve, já devidamente enfatizados pelo nobre Vice-Líder,
Senador José Lindoso. O que eu me pergunto, nobre Senador, é se não estamos
lutando contra o tempo. Quando V. Ex.a faz a leitura de reportagem dessa natu"
reza, mostra um fato que já é conseqüência de causa que, por 50 anos, se repete. A
Amazônia, de que V. Ex.a é filho e eu também, teve 50 anos para fazer o cultivo
da borracha, da árvore da borracha, e heveacultura, como hoje chamamos. Perdemos essa oportunidade. Deixamos que os seringais nativos fossem explorados
de maneira impírica. Ontem. paralelamente à reportagem do Jornal do Brasil que
V. Ex.a hoje comenta, O Estado de S. Paulo também publicava notícia de que as
microáreas da Bahia, dedicadas à heveacultura, embora representem, em superfície, coisa perfeitamente insignificante, comparada com a superfície amazónica,
essas microáreas já produzem 10% do látex e, dentro de 5 anos, assevera o jornal
paulista, baseado em dados oficiais, essas mesmas microáreas vão produzir 50%
do látex nacional. Ora, no momento em que os seringais se tornam antieconômicos, gravosos, como se usaria dizer outrora, aparecem os compradores de terra.
Pelo menos houve pequena vantagem: a especulação na venda da terra e algum
resultado positivo nessa venda. Se não me engano, esse mesmo jornal diz que o
hectare de terra, que custava 8 cruzeiros, está hoje por 400 cruzeiros. Isto significa que os empresários, que hoje se estão voltando para o Acr·e, pretendem ali
Implantar a pecuária, e, para isso, pretendem desmatar aquela parte da Amazônia. Evidente que, automaticamente, eles não poderiam Incorporar o número
de trabalhadores braçais que ali viveram durante 50 anos, e agora têm esses
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-501como seus descendentes, para real!zar um tipo de atividade antieconômica. Quando vimos, por outro lado, que os aboratórios mundiais de elastômeros avançaram
ao ponto de produzir uma borracha sintética inteiramente competitiva com a
natural, em todos os seus aspectos, inclusive na apl!cação de pneus pesados, que
foram submetidos a prova no Norte da Africa, verificamos, outra vez, que, desgraçadamente, nós, da Amazônia, e o Brasil inteiro, perdemos uma oportunidade histórica, isto é, produeir a borracha no seu habitat natural, de maneira a não se
encontrar compet'dores no mundo. Nobre Senador Adalberto Sena, o fato que
V. Ex. a salienta em seu discurso é- infelizmente - doloroso para todos nós mas
significa, antes de tudo, talvez sem dose de pessimismo, mas com realismo justificável, que perd·emos uma oportunidade que a História, de modo geral, não concede duas vezes.
O SR. AD~ERTO SENA - Agradeço a intervenção e os judiciosos esclarec:mentos de V. Ex.a, mas também devo esclarecer não ter sido minha intenção,
ao promover a publ!cação, nos Anais do Senado, dessa reportagem, fazer censura àqueles que estão procurando instalar no Acre um novo tipo de economia,
qual seja o da pecuária. Estes estão no seu direito e talvez imbuídos daque espírito de pioneirismo, que até pode ser muito vantajoso, não só para o Acre, como
para toda a região amazônica. O que me causa surpresae, até certo ponto, decepção. é o fato de não se ter procurado, antes mesmo da venda dessas terras,
executar uma política d-e prévio amparo aos antigos seringueiros, uma vez que
eles, inicialmente, não se adaptariam facilmente a novos tipos de ativiaades. Terse-ia assim, creio eu, tomado providências, pelo menos mediante ação menos morosa do INCRA ou através de indenizações compensadoras, para localizar esses
homens e famíl!as no próprio Brasil, evitando que, pelas circunstâncias, sejam
obrigados como disse, a se exilar, emigrar para países em condições de recebê-los
e de proporcionar-lhes trabalhos costumeiros, ainda que exigindo-lhes a naturalleação ,_o que aliás, também não é censurável- visto que cada pais tem legislação esp-ecifica, e se a nação boliviana assim procede não há dúvida de que o faz
no interesse da sua segurança.
Quanto ao pessimismo que V. Ex.a demonstrou com relação ao futuro da
borracha, saliento que tal posição contrasta, em grande parte, com o otimismo
do Dr. Mário Lima, o qual há pouco tempo, em exposição que dele ouvimos
neste Congresso e a que estivemos presentes, não só eu, como outros representantes da Região, nos animou quanto a projetes do Governo capazes de
ainda r-eerguerem a economia acreana, com base nos plantios racionais da
hevea, ressaltando ainda não termos muito a temer dessas concorrências de
outros Estados, tendo-se -em vista as perspectivas de elevados consumos dessa
produção, no futuro.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite-me V. Ex.a uma interrupção?
O SR. ADALBERTO SENA -

Pois não.

O Sr. Jarbas Passarinho - Em ?rimeiro lugar, eu pretendia ser claro e
fUi infeliz. Eu disse que não queria dar nenhuma conotação de pessimismo ao
·
meu aparte, mas de realismo. . .
O SR. ADALBERTO SENA - Creio que V. Ex.a disse que nós perdemos ou
deixamos passar a oportunidade ...
O Sr. Jarbas Passarinho - Se não fosse copiar uma frase que está em
moda hGje; eu diria que era realismo responsável o que eu estaria utilizando
aqui, no caso. Mas, veja V. Ex. a que conhece isto melhor do que eu ...
O SR. ADALBERTO SENA -

Não, Excelência.

O Sr. Jarbas Passarinho - . . . o que é um hectare de terra na Amazônia,
e no nosso Acre, com relação à hevea brasiliensis? Duas a dez árvores num
hectare. O máximo de dez e o mínimo de duas. Essa, a concentração da árvore produtoro. de borracha, no hectare. o mesmo hectare de terra cultivada, a
heveacultura, dá no mínimo, 450 árvores. Por ai, já se vê que é totalmente
impossív-el pensar em competir o seringal nativo com o seringal cultivado.
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-502O SR. ADALBERTO SENA - Sim, mas o Dr. Mário Lima falava exatamente no seringal cultivado.
O Sr. Jarbas Passarinho - Então, V. Ex." junta o Dr. Mário Lima, que é
uma grande figura, à :palavra do seu modesto colega de Senado. Quero dizer
que perdemos a oportunidade de plantar racionalmente a árvore. Isto foi o
que eu dis>e aqui, no aparte que dei a V. Ex." Clnqüenta anos nós tivemos.
Um dos primeiros governos do Amazonas, exatamente, teve como lei, que lá
foi sancionada pelo Governador, um texto que obrigava todo e qualquer concessionário de terra plantar racionalmente a borracha. Isto foi há 50 anos.
Certa feita, num trabalho de Estado Maior, no Comando Militar da Amazônia,
tive oportunidade de identificar a publicação dessa lei. Parece que neste caso
nós ficamos iguais a um ditado argentino, que diz: "Obedece-Ee, mas não se
segue". Entã·o, obedece-se à lei, mas não se segue a lei. E perdemos a oportunidade de plantar. O que fez a Bahia? Exatamente se lançou à heveacultura.
o que fez São Paulo? Lançou-se à heveacultura. Num ditado de humor negro, na própria Amazônia - V. Ex." naturalmente já ouviu - se costuma
saudar o fracasso da tentativa paulista, dizendo-se que era demais que São
Paulo nos levas~e até isso. Então, as suas árvor:es sofreram das doença,s das
fo~has e automaticamente os seringais paulistas não produziram. Mas os seringais baiano.> estão produzindo. E o que nós devíamos fazer, na nossa terra,
precisamente era isto: o seringal plantado, cultivado com clones de alta pro. dutividade. Aí é que dou razão ao Dr. Mário Lima e ao Instituto de Pesquisas
Agronómicas do Norte. Na hora em que tivermos clones de alta produtividade,
teremos condições de concorrer, inclusive, com os laboratórios de produção de
elastômeros .sintéticos. E e:sa deve ser a nossa grande dlretrtz, esse deve ser
o nosso caminho. Por isso é que acredito que, em matéria de borracha, longe
de estar dando uma espécie de injeção de óleo canforado, como outrora se
dava, no moribundo, dev·emos é mudar a estrutura de produçãJa. Aí, creio que
o Dr. Mário Lima estaria inteiramente de acordo com o humilde conterrâneo
de V. Ex.", que ora tem a honra de aparteá-lo, quando diz que é preciSo abandonrur a produção empírica, apenas a produção coletlvista ou coletora. Houve
quem dissesse, socloJ.og!camente, na Amazônia, que éramos sociedade que ficou
de cócoras 400 anos, porque de cócoras ficamos apanhando a borracha, de
cócoras ficamos apanhando a.s oleaginosas que vinham no chamado de bubuia,
no.s rios. E o que é preciso é um trabalho racional de plantl·o e de defesa de
clones altamente reprodut!vos. Isto é possível ainda fazer-se, nobre Senador
peio Acre. Por isso, não quero co'Jltaminar meu aparte de pessimiSmo, mas de
realismo e não ficar pensando que a Bolívia terá condições de produzir, economicamente, a borracha que não temos no Acre. :r:sso é apenas uma atividade
paliativa no momento.
O SR. ADALBERTO SENA - A Bolívia está aceitando e3ses seringueiros
para trabalhar segundo o mesmo sistema tradicional. Ela as tem na cutra margem do rio Abunã e do rio Acre, e está apenas atraindo esses seringueiros,
porque - no momento, neste meu discurso usei muitas vezes condições atuais,
justamente para evitar que meu pensamento fosse deturpado em outro sentido - esses homen.s se sentem um tanto desamparados, dlant·e de.;sas perspectivas atuals, resultantes dos desvios, já à vista da ·economia acreana. Tod'Cs esse.s compradores de terras, no momento, estão mais interessados na pecuária e eu não deixo de lhes da:r razão. Mas os serlngu·eiros, repito, sentemse assim desamparados e perplexos; e daí estar eu pleiteando, através deste
dlscur.so, deste apelo que estou dirigindo, se assim quiserem classificar minhas
palavras, na esperança de que o Governo se esmere suma s·olução para o problema. a fim de evitar o êxodo desses trabalhadores para o país vizinho, enquanto suas medidas não se tornar·em efetivas, e nã·o apenas previstas em lei.s
e mais leis.
v. Exa. trabalhou no setor da educação e sabe que nesse setor as modlficaçôe.s não dependem somente das leis. E, de fato, .::e elas só disso dependessem,
estaríamos muito mais avançados.
No próximo discurso falarei sobre as medidas - aliás muito técnicas tomadas pelo Banco do Brasil na Cidade de Cruzeiro do Sul e que estão pro-
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cobrando drasticamente a seus devedores e executando judicialmente dívidas
que eles contrair·am sem condições para tanto nas condições normais e quem
sofre com Isso é a economia regional, a própria economia do município, que
baixou assustadoramente, conforme atestam não só o referido memorial da
Associação Comercial, como também todas as pes:oas que tomam continuamente contato com aquela região. IS: neste particular sentido que espero sejam
lnterpl'etadas as minhas palavras.
O Sr. José Lindoso - V. Ex." me permite um aparte?
O SR. ADALBE·RTO SENA - Meu propósito é ver qual o amparo que se
pode dar a esse.:; homens que estão, atualmente, numa situação Incerta, não
sabendo, mesmo, o que vão fazer. Eles têm de ganhar o pão de cada dia; não
são homens em condições de esperar pelo futuro, e chegam a adotar medidas
extremas, de emigrar para o estrangeiro, onde não terão nada de novo, a não
ser o que já tinham no Brasil. Vão, slmplesment·e, co-ntinuar trabalhando nos
~eríngais, como trabalhavam no Acre, sujeito.> às mesmas conjunturas flnancelra.s; à.s fainas trabalhosas, pouco lucrativas e, sobretudo, desalentados pela
perda dos anteriores convívios.
Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador José Lindoso.
O Sr. José Lindoso - Parece-me que V. Ex.e. está pretendendo, efetivamente, fazer uma crítica ao sistema de financiamento da borracha silvestre.
O SR. ADALBERTO SENA - Não é ao sistema que estendo a minha crítica.
A ele me referi incldentalmente. Já, aqui, fiz um pronunciamento alusivo a
tal assunto ·e farei outro amanhã. ou depois, conforme as disponibilidades de
Inscrição. Acho que o sistema de financiamento está certo. O Banco do Brasil
tem a sua técnica. Mas o que ocorreu em Cruzeiro do Sul foi o segnlnte acrescentarei mais e.ste dado ao debate, já ·que ele está interessando aos homens da Amazônia - o Banco do Brasil, aliás, seguindo instruções da sua
Agência Central, no sentido de amparar a pecuária, porque, hoje, ele desempenha preponderantísslmo papel no setor dos Incentivos à agropecuária, começou a fazer empréstimos em larga escala naquela cidade. Emprestava não
só a quem já tinha terras, mas também auem não as possuia, porém, estava potencialmente em condições de dedicar-se àquelas ativldades.
O Sr. José Lindoso - Perdoe-me, mas V. Ex.a não estará equivocado, confundindo o Banco da Amazônia com o Banco do Brasil?
O SR. ADALBERTO SENA - Não, Ex."; é o Banco do Brasil. O Banco da
Amazônia nada está fazendo nesse setor. Está, quando muito, limitando-se
a financiai" a extração da borracha; o seu retraimento nesses outros setores
da economia acreana é quase total. Refiro-me ao Banco do Brasil, que foi quem
tomou a liderança nessa política de financiamento à agropecuária. Pois bem,
o Banco do Brasil emprestou em tal escala que as margens de financiamento
passaram de cinco mil para cinqüenta mil cruzeiros. E qual foi o resultado
disso? Muita gente se animou, houve uma euforia geral, tomaram-se em
préstimos, muitos até em excesso, acima da capacidade credlticla de seus bens
e outros lastros de garantia, talvez. estimulados por um gerente que interpretou com demasiada liberalidade as instruções rec·ebldas. No fim de dois anos,
um dos Inspetores do Banco verificou estarem essas operações, na sua maioria, tecnicamente erradas. Velo, então, de um momento para outro, uma ordem drástica: mandou-se proceder quase indiscriminadamente à cobrança,
protestaram-se os títulos e mais títulos, gerando um verdadeiro pânico na
praça. E chegou-se a reduzir o crédito de quem não tinha, vamos dizer assim.
nada com o peixe. E não tardou que, por falta de capital de giro e de possibilidade de obtê-lo, a eeonomla de Cruzeiro do Sul entrou em colapso que
ainda persiste.
Tenho testemunhos, aliás multo fidedignos, de que certas casas comerciais que vendiam diariamente de Cr$ 1. 000,00 a Cr$ 1. 200,00 hoje não estão
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em verdade, é o principal móv·el da minha intervenção dentro da matéria. Não
estou aqui precipuamente na defesa dos devedores nem mesmo estou pleiteando moratória.
Mas, se de tal defesa, depender correlativamente, a melhoria da situação
geral, eu a faço também, sem quebra dos meus deveres parlamentares e do
meu reEpeito aos interesses do País.
Penso que, nessas emergências, o Banco do Brasil deveria. envldar esfor-

ços para uma. solução justa, ainda que, em termos razoáveis, desviada dos

seus padrões normais, não só porque assim viria evitar equilibrar a economia
regional, como também seria a única. possibilidade de ele ressarcir os prejuízos
de que está ameaçado. Houve devedores, em Cruzeiro do Sul, que cheguam
até a propor ao Banco do Brasil o congelamento dos juros.
O Dr. Oziel Carneiro ponderou que isso não seria possível, porque dependeria de autorização do ·Conselho Monetário Nacional. E vou mais adiante:
quem sabe se o próprio Conselho Monetário não poderia interferir no caso,
autorizando esse congelamento, na medida em que possibilitasse os escalonamento..> das dívidas?
Reconheço que houve erros, tanto da parte do Banco do Brasil como dos
devedores, alguns dos quais não agiram de boa fé. Todavia nada disso é motivo para se generalizarem as medidas repressivas, nem para os cortes quase
indiscriminados dos créditos.
Eu gostaria. que os. meus ilustres colegas qu.e estão do lado do Governo e,
portanto com mais possibllldades de esclarecerem e pleitear perante as autoridades do que eu - que além de tudo, sou, neste ponto, multo retraído, e raramente
freqüento os Ministérios, por uma questão de escrúpulos ou de timidez, não sei me ajudassem a resolver este.s Impasses. s.e V. Ex.as o quiserem, creio que muito
terão !aturado na gratidão dos acreanos e, em especial, dos cruzeirenses.
O Sr. José Lindoso -

V. Ex. a me permite um aparte?

O SR. ADALBERTO SENA -

Com muito prazer.

O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me perdoe: V. Ex.a está fazendo um novo discurso. Primeiro, teremos que distinguir, em graus a: atuação sobre o problema
da borracha na Amazônia. O Presidente Médlcl balx·ou um decreto mandando
que se consolidassem, através do Banco da Amazônia, os débitos dos s-eringalistas, que flcara:m insolventes.
O SR. ADALBERTO SENA - Com o Banco doa. Amazônia, é outra questão.
O Sr. José Lindoso - Este problema da insolvência é muito compl-exo, porque a v·erdade verdadeira é que os preços das mercadorias cresciam não acontecendo o mesmo, proporcionalmente, com os da: borracha. Trata-se de um assunto um tanto difícil. Pois bem, a ex·ecução desta polític:J, ao que me chega
ao conhecimento, é que não foi satisfatória pelo Banco da Amazônia. Mas V. Ex.a
me deixa em dlflculdade.s, quando aba:nd'ona o Banco d·a Amazônia que deve
ser pelo menos, ao que entendo. o banco do des,env·J'vlmento. Aliás, quero me
libertar aqui da qualidade de Líder, para falar como amazônida, porque, em assim fazendo, não fa·lo só como Líder, mas como brasileiro, para fazer a colocação dentro do jogo da verdad-e, d'o racional. O que me parece é que esse Banco
igualou todos os devedores - os relapsos e os não relapso.s. Tenho conhecimento
de que dev.edores financiados, que pagavam regularmente suas obrigações também tivera-m cerceado.s o seu crédito, porque o Banco res·olveu bitolar, de tal
modo, os efeitos de financiamento, qu·e nã·O animava a Investida do trabalho nos
seringais Agora, aguardo-me para o exame do discurso de V. Ex.a, porque acredito que V. Ex.a, exercitando a critica, que é o gra·nde papel que a Oposição tem
na Democracia, dará a contribuição necessária, para que o Govemo faça reflexões em torno d·e.sse prob' em a, pois é verdade que todo.s nós estamos en' penhad·o.s
em ocupar a Amazônia·, o que 11ã<J se conseguirá se n:~o criarmos condições plra
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compreensão dos bancos e das ·entidades que estão realmente encarregadas de
executar as metas da Revolução, o que vem acontecendo desd'e a Operação Amazônia e todos os movimentos que dela s·e derivaram, nos diversos Gov·emos Revolucionários, nesse objeth;:o de ocupar a Amazônia, de Integrá-la todo.s devem
viver esta. filosofia, e buscar, pela imaginação, dentro da racionalidade, os meios
necessários para: efetlvá-la. Vou aguardar, sequiosamente, para ouvir v. Ex.a
em seu discurso, como um homem acostumado aos problemas da Amazônia, e
com a clarlvldêncla de um lutador da.s barrancas lá do Acre, a sua crítica em
torno do as15unto, não para rebatê-la mas para, ~epondo a v·erdade. lliprender e
recol'her as lições, que poderá dar ao úoverr.o, em torno da·que·e nosso mundo
tão complexo e tão difícll de ser resolvido, porque só no nos.so Estado, o do
Amazonas, de 1.544.000 km2, temos menos de um milhão de habitantes. Isto,
torna profundamente d1fícil uma Administração e um êxito, p·ortanto, de programa d·e desenvolvimento, a não ser que haja muita ousadia, multa c·oragem,
multo dinheiro para executá-la.
O SR. A:D:ALBERTO SENA - O a.parte de V. EX." mostra .exatamente a distinção que ·estabeleci, ainda há pouco, entre a. ação do Banco do Brasil a do
Banco do Amazonas. Todas essas medidas, ~. que V. EX." acabou de referir-se,
nada têm a ver c1>m o problema que particularmente focalizei como complemento
deste discurso. Fui arrastado, como fui, pelos apartes, a entrar nest,e terren!l.
'trata-se d•o financiament·o da borracha, dos serlnga!lsta:s que estavam em debito com os financiamentos espe'Clficamente para a borracha.
Estou tratando ruqtrl do financiamento parale'o feito pe}o Banco do Brasil,
financiamento não só paralelo como supletivo.
o Banco do Brasil, além do multo que já fez por esse Pais, teve que exercer ali uma ação supletiva diante do retraimenro do Banco do Amazonas em
face aos outros setores da economia.
O Sr. larbas Passarinho - V. Ex." concede um aparte?
O SR. ADALBERTO SENA - Com multo praz.er, nobre Senador.
O Sr. larbas Passarinho- Eu voltaria à origem do discurso de V. Ex.a e articularia essa origem com o apelo que V. Ex." faz a nós, homens do Governo. Cre~o
que em matéria de Amazônia, sobretudo, não se justifica - se é que em algum
campo se justifique - a divisão entre Oposição e Maioria quando se trata de
Brasil. Mas no campo da Amazônia, em particular, suponho que as nossas Bancadas, talvez porque numericamente elas sejam pouco expressivas, devem unir-se,
de tal modo que na luta pela causa comum elas funcionem como uma só Bancada,
sem o comprometimento di> pensamenro de cada Partido naquilo que lhe é fundamental. Por exemplo, quando saliente!, num aparte a V. Ex.a., que via com extremo cuidado e preocupação terem defluído cinqüenta anos sem que fôssemos
capazes de partir para a heveacultura na Amazônia, V. Ex." me emprestou uma
conotação pessimista, quando eu no próprio aparte quis evitá-la ...
O SR. ADALBERTO SENA - Pois não, mas eu a substituo, com prazer, pela
expressão "realista".
O Sr. Jarbas Passarinho - É, eu queria ficar realmente numa expressão de
realismo. Por exemplo, quando fui Superintendente da PETROBRAS, na Amazônia, visitando o meu Estad.o do Acre, na região do Moa, lembro-me de que o
engajamento de trabalhadores braçais que a PETROBRAS fazia, naquela altura,
prov·ocava uma e~·asão da mão-de-<Jbra d·os seringais. Por uma razão muiro
simples: é que embora pagando-lhes apenas um salário mínimo, para cada um
desses trabalhadores, a PETROBRAS dava-lhes alimentação e pousada gratuitas.
E isto era o suficiente para que ·essa nova atldade se tomasse para eles multo
mais vantajosa que aquela ativldade que começa às duas, três ou quatro horas da
mad.rugada e termina às oito horas da noite, como a defumação. De modo que
um trabalho ingente, como é o do s·er!nguelro, e mal pag·o. só telia un1a posslbllldade de ser analisado de modo unllateral pelos ideólogos, que emprestam a
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chamamos na linguagem amazónica, uma função malévola de tentar explorar o
homem, quando, na verdad·e, é todo um conjunto que está comprometido: é o
preço da borracha, é a ativid-ade antieconõmica de sua produção. Como eu sal!-entava a V. Ex.", se me permite repetir o ilustre Senador Benedito Ferreira, de
Goiás, que dizia ser artifícios da palavra, do Acre, estamos tirando um hectare;
quando falamos no Acre, estamos tirando um hetare do Acre. Por hectare· dessa
região amazónica temos no máximo dez árvores nativas. Explorar estas árvores, com todas as dificuldades que V. &oc." conhece melhor do que eu, com o
problema não só da agressão do meio ambiente, da fauna, do índio, quando ele
ainda existia, e ainda existem os remanescentes, tudo isso toma-se profundamente chaconte quando se compara uma atlvidade de hevea cultivada com
450 árvores, no mínimo, por hectare bem plantado, com as de!Z árvores, no máximo que nós obtemos num seringal nativo. Então o problema está na estrutura globa, e esta estrutura é a que eu imaginava, como amazônlda, tão
Jrgulhoso de o ser como o Senador José Llndoso, que pudéssemos modificar
para ter soctução definitiva em favor desta fonte de recursos da Amazônia,
que não devemos perder. Mas, V. Ex." trouxe bem a esta Casa o problema,
se me permite V. Ex." este elogio, pela sua preocupação civicoa em relação aos
brasileiros que e.stã.o atravessando as fronteiras p'Jrque eles são tangià.os por
essa modificação do problema económico do Acre: as terras terão outra destinação. E podemos dizer, se não fosse isso ofensa, que se esses s-eringueiros fossem
bois teriam sido comprados pelos proprietários das terras, mas como eles são
gente, e repres.entam apenas uma mão-de-obra que não mais lhes interessam,
automaticamente indenizam-nos e eles são obrigados, como V. Ex." leu em reportagem do Jornal do Brasil, a atravessar a fronteira. E é justo que o Gilvemo
boliviano exija dessa gente a nacionalização para evitar um novo Plácido de
Castro com um novo Acre por anexação, o que evidentemente não seria interessante nem para o Brasil e nem para a Bolívia.
O SR. ADALBERTO SENA - Realmente o Governo boliviano há de ter suas
razões para exigir essa nacional!zação.
O Sr. Jarbas Passarinho - Por isso, resumo o meu pensamento - agradecendo a paciência de V. Ex." e dizendo que o meu apelo se junta ao de V. Ex.",
para que as Bancadas do MDB e da ARENA, reunidas e não divididas apenas
pela legend.a dos seus Partidos, lutem pela sobreviYêncla dessa ativldade da
Amazônia, pois que há ainda, condições de obtê-la, como diSsemos antes, partindo de clones de alta produtividade para ativldade racional. Muito obrigad'J a
V. Ex."'
O SR. ADALBERTO SENA- Realmente a minha pr-eocupação, neste momento, é a solução do problema social imediato que se está gerando porque, mesmo
que venhamos a plantar seringais racionalmente, ná'J haverá tempo para solucionar-se a situação atual, desde que, d.e modo -algum, podem ser imediatas as
compensações a advirem dos projetos dos novos empresários que pretendem, ali,
instalar as suas bases de ativ!dade económica. Mas louvo multo V. Ex.a quando
diz que para problema como este não -existem fronteiras de Partido. Realmente,
estas nunca devem existir quando se trata de beneficiar o povo ou quando se
:rata mesmo de fazer justiça d.e nossa parte a atos do Governo. Já tive ocasião,
n-esta Casa - embora guarde silêncio sobre nomes e as circunstâncias - de responder a um amigo que me S'Jl!cltara um pronunciamento em determinado sentido. Depois de estudar a questão, nas suas possíveiS implicaçõ-es de ordem naclonai, tive de responder-lh-e: "Não! Não posso atender ao seu apelo, nem aliarme a V. Ex." nessa reivindicação, porque tenho p<Jr princípio fazer oposição ao
Governo, mais jamais fazer oposição ao Brasil."
Com estas consideraçõ-es, Sr. Presidente, peço desculpas p-elo tempo que tome!
d.a atenção dos Colegas. mas acreditando que este tempo tenha sido bem aprovc!t.ndo. Isto porque, nesta Sessão a que tantos oradores faltaram à chamada,
era preciso que alguma coisa viesse a dar um pouco de vida ao nosso ambiente
- e alguma col.sn que possa redundar em benefício das rei\·indicações de uma
sofrid·a parcela da população brasileira. (Muito bem! Palmas,)
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ADALBERTO SENA, EM SEU
DISCURSO:
ACREANOS VIRAM BOLIVIANOS COM A VENDA DE SERINGAIS
Rio Branco, Acre (Edllson Martins, enviado especial - A venda de mais
de dois terços dos seringais do Acre - cerca de 15 milhões de hectares - a
empresários do Sul obrigou centenas de seringueiros e colonos a abandonarem
as terra.s que suas famílias ocupavam há 70 anos e está gerando um êxodo em
massa de brasileiros aos países da fronteira, principalmente Bolívia.
Há três anos, um hectare na região não ia além de Cr$ 8.00 e, agora, chega
a ser vendido a Cr$ 400,00, tal a especulação. Técnicos do INCRA garantem que
mais de 3 mil famílias já estão na Bolívia, enquanto o Diretor da Polícia Federal no Acre, Sr. Cid Deoclecian·o, assegura que esse número se eleva a 6 mil.
Alteração
O Governo boliviano não se nega a oferecer terras a colonos e seringueiros
brasileiros, contanto que eles se naturalizem bolivianos. É uma maneira de
garantir as fronteiras do país, que a escassa população não permite ocupar.
O Padre Paul!no Baldassari, da paróquia de Sena Madureira, onde se concentra a maior parte dos seringueiros do Acre, lamenta o êxodo:
- Nossa gente abandona terras que ocupava há cinco, seis e até oito gerações. Uma g·ente humilde e ingénua, que sai desastradamente do Brasil e se
dirige à Bolívia e ao Peru, em busca de um pedaço de terra - explica ele.
O Bisp·o da Prelazia do Acre e Purus, Dom Moacir Grecchi, acentua que a
"expulsão dos seringueiros por decisão do.s novos proprietários -- ou de quem .se
diz proprietário - está gerando um clima de tensão social e desequilibra a
economia da região". O que não deixa de ser verdade. Uma dúzia de ovos chegou
a Cr$ 35,00, um quilo d·e farinha de mandioca, Cr$ 8,00, uma galinha, Cr$ 55,00.
O Presidente da Comissão de Discriminação de Terras Devolutas Acre-Rondõnia <INCRA), Sr. Amir Lando, registr.a que esta ateração brusca da economia
é desastrosa "não porque o colono ou seringueiro apresentasse um grande excedente de produção, mas porque produzia para si e sempre sobrava alguma coisa,
vendida à margem das estradas e rios".
Preço Baixo

O Acre tem, hoje, uma população de 280 mil habitantes; até há pouco, mais
da. metade vivia no interior dos seringais. !Expulsos das antigas terras, onde
produziam borracha ou extraíam castanha, só resta aos colonos a alternativa
das capitais, onde não têm vez no mercado de trabalho, há muito já saturado.
Ou a fixação em terras bolivianas, mesmo que ela lhes cmtem a cidadania de
origem.
Há pouco mais de três anos as terras do Acre e Rondônia não despertavam
grande.> cobiças ·OU antagonismos. Isoladas, distantes dos perímetros urbanos, as
extensões acreanas e rond·onianas pouco ou quase nada valiam. Basta lembrar
que a população do Acre, em 1967, não ultrapassava os 130 mil habitantes.
Em menos de sete anos verificou-se um crescimento surpreendente e uma
imigração capaz de desarticular qualquer economia, por mais planejada que fosse.
No Acre, contudo, a imigração trouxe benefícios e de.lpertou o velho sonho de
quase toda a América do Sul: a abertura ao Pacífico, através da Bolívia e do Peru.
O preço da terra subiu, assustadoramente. Ao lado de uma especulação imobiliária sem precedente, a classe dos seringalistas, desde l!á muito, se encon~rava
endividada junto aos bancos, principalmente da Amazonia, como dec~rrencia
da queda de importância da produção de borracha na região.
Empresários do Sul, Já na década de 70, chegaram e encontraram as terras a
preço baixo, e compraram o que puderam. Muitos .seringalistas, sem negócio
ou perspectiva, venderam por tão pouco as terras, hoje valio:a'l, que ficaram ainda
mais insolventes, a maioria pobre e desiludida.
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empregados em regime de semi-escravidão, estão até mesmo sem alternativa de
sobrevivência. Para o Bispo Dom Moacir, o que ocorre é "uma violência contra
essa gent·e toda, que, entre outras coisas, anexou o Acre, no início do século".
Para ele, os s·eringueiros da região foram os últimos bandeirantes do continente americano.
Violências

Na verdade o seringueiro tem sido um forte nesta natureza hos·til, com uma
vivência pontilhada de febres, de lutas contra índios, de duro regime de trabalho, que terminou fazendo dele um pária. Muitos, sozinhos, abandonaram suas
famílias no Nordeste, e enfrentaram a selva sem qualquer assistência.
No seringal Catuaba, o seringueiro Joselito Cordeiro perdeu a casa, derrubada peios capatazes dos que se dizem novos proprietários. O responsável pela
violência é o Sr. Josué de Oliveira, do Sul contra quem o INCRA já move uma
ação judicial. O chefe do Grupamento Fundiário do INCRA, Sr. Juraci Magalhães, acha que se não fosse a intervenção da Polícia Federal e a colaboração de
oficiais do Exército "essas violências estariam num nível insuportável".
O seringueiro Manuel de Oliveira, 14 filhos e multas queixas, diz que "o tempo agora, doutor, é de horror; parece até que Deus acabou. Mas não escreva isso,
porque é mais uma heresia nossa".
O Estatuto da Terra, agora mais conhecido na região, evita o pior. Segundo
Padre Paul!no, o documento pos"ibilitou a redução das arbitrariedades e passa de
colocação (casa rústica) em colocação; embora os colonos não saibam ler, o
padre e seus auxiliares explicam o que significa o Artig·o 93: "Todo aquele que,
não sendo proprietário rural, nem urbano, ocupar por 10 anos ininterruptas, sem
oposição nem reconhecimento de direito alheio, tornando-o produtivo por seu
trabalho, e tendo nele sua morada, trecho de terra com área caracterizada como
suficiente para, por seu cultivo direto pelo lavrador e sua família, garantir-lhes
a subsistência, o progresso social e económico, adquirir-lhe-á o domínio, mediante sentença declaratórla devidamente transcrita".
Quando o Padre Paulino descobriu o Estatuto da Terra e tomou conhecimento de seus dllpositivos - há pouca tempo - a maioria dos colonos já havia
sido forçada a cruzar as fronteiras.
Venda Leviana

Só no Município de Rio Branco existiam 85 seringais transcritos, segundo o
Sr. Amir Lando, do INCRA. Quase todos - com uma população de 35 mil seringueiros - já estão vendidos. O INCRA só reconhece três origens de propriedade
de terras no Acre: título do Eotado do Amazonas, da Bolívia, ou do Estado do
Acre.
o INCRA já entrou na Justiça Federal com duas ações para anular a transcrição da venda dos seringais Catuaba e Riozinho, depois de recusar-lhes a
documentação por considerá-la ilegítima. Este é apenas um pequeno exemplo de
uma ocorrência comum em todo o Estado.
O SR. PRESIDENTE (Antônio CarlOs) - Concedo a palavra, para uma comunicação, ao nobre Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEIRO (Para uma comunicaçãO.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, 18 de maio é o dia do aniversário de uma da.s maiores personalidades
deste País: o ex-Presidente Marechal Eurico Gaspar Dutra.
Esta efeméride não podia, absolutamente, deixar de ter um registro nesta
Casa respeitável que é o Senado da Repúbllca, embora modesto, como o que <lra
faço.
o Marechal Eurico G:1spar Dutra que, como Presidente da República. deu
tranqüllidade a esta Nação de 1946 a 1950, governou com austeridade e força.
Não, com a força bruta, mas com a força do Direito, do respeito à Constituição,
à Carta Magna, que é a nos.:a Bíb!la.
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18 de maio, qu.e nessa data proferiam brilhantes orações sobre a vida e a obra
de Governo do Marechal Eurico Gaspar Dutra: os Srs. Senadores Victorino Freire
·e Gilberto Marinho, um do Maranhão e outro da Guanabara. Por um equivoco,
por uma situação ·especial, esses dois eminentes Companheiros deixaram o nosso
convívio, deixaram esta Casa e, no primeiro ano, tive a sorte, o prazer e a honra
de substituir aqueles dois Senadores.
Hoje, porém, faço aj}enas um ligeiro registro. No último sábado, encontrando~
se em Brasília dois ilustres J}aralbanos, um que foi auxiliar direto do Presidente
Eurico Gaspar Dutra - o Ministro José Pereira Lira, do Tribunal de Contas, e
o outro, o Ministro Alcldes Carneiro, do Superior Tribunal Militar, reunl~me a
eles numa homenagem, já que não estávamos na Guanabara, para, pessoalmente,
comparecermos, como os amigos do Presidente Dutra costumam fazer à sua
'
residência na Avenida Rui Barbosa.
O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO- Com prazer, nobre Senador José Llndoso, Ilustre
Vice-Líder e representante do glorioso Estado do Amazonas.
O Sr. José Lindoso - Nobre Senador, V. Ex.a fala, neste instante, evocando
a figura singular do Presidente Dutra, cujo aniversário está a registrar entre
palavras de saudade e de reconhecimento. Quero, em nome da Liderança do
nosso Partido, fazer duas confissões: primeira, de que nos associamos, com o
maior entusiasmo e a maior alegria, às palavras que V. Ex.a profere no Senado,
em homenagem a esse cidadão, relembrando que um sociólogo, certa vez, assl~
nalou qu·e nas sociedades por mais que choquem os movimentos de rebeldia elas
nunca prescindem dos mitos e da liturgia. A grandeza cívica do Presidente Dutra,
aquele homem que na singeleza de sua vida, como Presidente da República, tinha
como livro maior aquele pequenino livro, como ele chamava, a Constituição
Fed·eral, representa hoje, para nós, !}ela força do seu exemplo de dignidade e
do seu civismo, algo de uma força de mito, a guiar a nossa sociedade como um
luzelro, como uma força maior, como uma expressão de magnitude singular. E
a liturgia da saudade V. Ex.a celebra, neste instante, a saudade com reconhe~
cimento, num misto de gratidão, falando em nome não só do Partido, mas em
nome da Nação porque, realmente, somos um povo afortunado, somos um povo
singularmente feliz, porque temos a quem apontar perante a História. Aí está
um homem que pela espada defendeu a Pátria, pela lei a dignificou, e é um
exemplo para as novas gerações, exemplo alto, exemplo extraordinário porque a
espada e a lei constroem o futuro da Pátria, a dignificam e a eternizam.
O SR. RUY CARNEmO - Agradeço o aparte do preclaro representante da
Maioria, Senador José L!ndoso, que vem ilustrar as singelas palavras repassadas
da mais pura sinceridade que, nesta tarde, aqui pronuncio, para que esta Casa
augusta não deixasse passar s·em registro a comemoração dos noventa e um anos
de vida do grande filho do Estado de Mato Grosso.
O Presidente Dutra nasceu em Cuiabá e, certamente, o grande Estado do
Oeste tem singular orgulho pelo filho extraordinário que cedeu ao Brasil, para
que servisse à nossa Pátria, como o fez, realizando um Governo fecundo e da
maior austeridade. Hoje, envelhecido, é uma relíquia do Brasil.
Na História da nossa Pátria, o Presidente Eurico Gaspar Dutra figura,
merecidamente, como acaba de situar o brilhante representante do Estado do
Amazonas, com a sua intellgéncia privilegiada e a sua cultura, entre os maiores
vultos da nossa Pátria.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. RUY CARNEJRO- Com muito prazer.
O Sr. Jarbas Passarinho - Presente a esta Sessão, seria uma falta Imperdoável se eu que iniciei minha vida na Escola Preparatória de Cad·etes de Porto
Alegre e por vinte e nove anos servi ao Exército Brasileiro, não tivesse uma
palavra. de apoio e solldariedade ao gesto dignificante de V. Ex." Conheci o
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Escola Preparatória de Cadetes de Porto Alegre; apresentados pelo meu Comandante com mais dez dos meus colegas - éramos onze que possuíamos médias
acima de seis - apresentados pelo Comandante, a S. Ex." o Sr. Ministro da
Guerra, el·e nos perguntou a cada um, com carinho, qual o nosso resultado em
cada matéria, e quando se esperava que S. Ex.a decidisse pela não realização
do exame Intelectual dos alunos de média seis, ele nos disse: "Estud·em para
fazer o exame". E nós saímos do gabinete do então Ministro Eurico Dutra convenvidos de que para entrar para a Escola Militar do Rea1engo só havia uma porta:
a porta do mérito, através do concurso vestibular que lá fizemos, disputando com
três mil candidatos duzentas vagas. Mais tarde, candidato à Escola de Estado
Maior do Exército Brasileiro, tive oportunidade de fazer aquilo que eu chamo
"o estudo de bras!liana", quando os oficiais do Exército se preparam para fazer
esse concurso. Ai eu pude dar valor ao Governo frutuoso do eminente Presidente
Eurico Dutra. Pode-se dizer que, na História Contemporânea Brasileira, foi o
primeiro Governo que se lançou a uma técnica de planejamento: o plano SALTE,
que era Sa.úde, Alimentação, Transporte e Educação; o avanço que esse Plano
trouxe à nossa técnica de administrar, trai bem a meticulosidade de um espírito treinado em Estado Maior, como era o do Presid·ente da República de então.
A figura de sua Excelência - sabe a Nação e não há nenhum desdouro em dizerse isto neste !Plenário - foi muito atingida pelas críticas, pelos falsos humaristas
brasileiros, por aqueles que lhe queriam dar uma conotação de inteligência curta.
E entretanto foi esse homem que recebeu da Missão Francesa um dos mais altos
conceitos jamais dados pela Missão, que tinha como seu Presidente ninguém
menos que o General Gamelin. Associo-me, portanto, nobre Senador Ruy Carneiro,
à homenagem que V. Ex.a presta - V. Ex.a que nós todos, aqui, admiramos tanto
por essa tônica de lealdade permanente, que é como que o apanágio da personalidade de V. Ex.a - para dizer, repetindo a origem do meu aparte, que seria
profundamente lastimável que, presente como estou, eu silenciasse diante do
nobre exemplo de V. Ex."
SR. RUY CARNEIRO - Muito reconhecido estou, Senador Jarbas Passarinho, pela intervenção preciosa de ·V. Ex.a !Digo preciosa, porque V. Ex.11 é m!l!tar,
hoje, honra o Senado da República como Senador, pelo glorioso Estado do Pará
Sabia que V. Ex.a faria essa intervenção e viria jogar um punhado de flores, com
a inteligência privilegiada que Deus lhe deu, sobre o nosso homenageado do dia
18 de maio. Como o aniversário se registrou no último sábado, o Senado da República não teve, no dia, a oportunidade de prestar a justa, a legitima, a necessária
homenagem ao grande Cabo de Guerra, ao grande Presidente que foi Eurico
Gaspar Dutra e a quem hoje, Deus, na sua infinita bondade, conserva a vida.
Ontem, todos os jornais registraram o evento, com fartos e justos elogios
à. figura do Presidente Eurico Dutra. O Globo publicou singular reportagem,
Ilustrada com a fotografia de uma jovem ginasiana, aluna do Ginásio Carmela
Outra, segurando um punhado de rosas vermelhas, com que homenagearia o
aniversariante. Era o preito de gratidão, não apenas das alunas do Educandário
que eva o nome de sua saudosa e extremosa companheira; era o reconhecimento
de toda a mocidade brasileira.
Sr. Presidente, o eminente representante dO Pará, Senador Jarbas Passarinho, falou sobre um dos principais pontos do Governo do Marechal Eurico
Ga.spar Dutra: o Plano SALTE. Sobre o assunto fiz um discurso neste Plenário,
comentand•() este programa admirável do Governo marcante do grande estadista.
Ao encerrar estas pa:lav·ras, em nome da Paraíba, mais do que no do meu
próprio Partido - porque a Paraíba recebeu do Marechal Dutra homenagens
que a sensibilizaram e que não preciso dizer quais f·oram - quero trazer aqui
as homenagens da: Paraíba, do Movimento Democrático Brasileiro e já agora as
de todo o Senado, pe:as palavras dos nobres Senadores José Lindoso e Jarbas
Passarinho, que representam a Maioria.
Sr. Pr·esidente, está feita a homenagem, modesta homena:gem, que esta
Cãma.ra Alta jamais poderia deixar de prestar ao grande 110m•em que completou
noventa e um anos no d·ia 18 último. (Muito bem! Palmas.)
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em nome da. Me~a. às palavras que acabam de .ser prof.eridas pelo nobre sr.
Sena.dor Ruy Carneiro, registrando, com a s·olidarledade do eminente Líder
Senador José Lindoso e do nobre Sr. Senador Jarbas Passarinho, a passagem do
nonagésimo prime·iro anivers:íri·o natalício do eminente brasileiro Marechal
Eurico Gaspar Dutra, ex-Presidente da: República, figura excepcional de cidadão
e militllll'. O Marec1Jal Dutra é, pela sua vida e pe·a sua obra, patrimônio moral
desta !Nação.
O SR. PRESIDEN'l1E (Antônio Carlos) - Comunico 2.0 Plenário que esta
Presidência:, no.s te·rmos do art. 279 do Regime·nto Interno, determinou o al1quivamento do Pro~·eto de Lei .cta Câmara n. 0 2·3, de 1971 (n. 0 1--B/71, na C'a>a de
origem), que modifica o art. 2.0 , item Eii d-o Decr•eto-Let n.0 830, de 8 de setembro
de 1969, que altera a Lei n.O 5.414, de 10 de abril de lo9f58, que altera o Quadro
d•e Pessoal da Secreta.ria do Tribuna:l Federal de Recursos, e dá outras providências, e o art. 1,0 do De·creto-Lei n.o 964, de 13 de o-utubro de 1S69, que altera
o Decreto-Lei n.0 830, de 8 de setembro de 1969, por ter recebido pareceres
C{)ntrários, quanto ao mérito, das Comissões a que foi distribuído.

Esta
minou o
de 1974,
Federal,

Presidência ainda comunica ao Plenário que na pr-esente Sessão, terprazo para apresentação de emendas ao ProjE·to C:·s ReJc.Jução n. 0 1'3,
que dá nova redação ao art. 363 do Regimento Interno d·o Senado
aprovado pela Resolução n. 0 93, de 1970.

Ao pl'O•jeto não fora,m apresentadas emendas.
Nos termos regimentais, a matéria será despachada: à Comissão de Constituição e Justiça.
•Esta Presidência ccnvoca o Congresso Naci{)nal, para a Sessão a r.eall~ar-.:e
dia 22 do corrente, às 19 horas, no plenário da: Câmara dos Deputad·os, destinada
à discussão e votação do Projeot de DecTeto Legisativo n.o 36, de 1974-CN, que
aprova o te-xto do D-ecreto-Lei n.o 1.21.24, de 16 de abril d·e 1974.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) -

Não h:í. mais ora:dor incrito.

•Nada mais havend{) que tratar, designo para a Sessã{) ordinária de amanhã
a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em primeiro turno, do Pro·Jeto de Lei do Senado n.O 30~ de 1972,
d·e autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que isenta ~a c·ontribuiçao para o
INPS a prestação de serviços não remunerad~s na c~nstrução de casas populares
pelo siStema. do mutirã·O, acrescentando pa.ragraf.o un!co ao nrt. 79, VI, da Lei
Orgânica da Previdência: Social, tendo
PARJEOERES, sob n.os 573, 574 e 57·5, de 197•2, -e 20. 21 e 22, de 1974, d?.s Comissões:
_ de Constituição e Justiça - 1,0 pl'onunciamento: pela c·onstit.ucionalidad:e e juridicidade, com Emenda que apresenta de n. 0 1-0CJ; 2. 0 pronunciamento: pela constitucionalidad·e e Juridicid'a:de da emenda de Plenário;
_ de Legislação Social - 1.0 pronunciamento: fav·crável ao projeto e à
e da emenda de iPlenário;
_ de Finanças - 1.0 pronunciamento: (após diligência solicitada) contrario ao projeto e á Emenda n. 0 1-CCJ; 2. 0 pronunciamento: pelo arquivamento.
2
Votação, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade e
juridicidade, nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do
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PM?JEJCER, sob o n. 0 139, de 1974, da Comissão:
- de Consituição e Justiça, pela: lnc·onstltucionalldade e lnjurlcHcldade.
3

iD!scussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado Federal n.o 40,
de 1972, de autoria do S·r. Senador José Lindoso, qu·e dispõe sobre a propaganda
comercial de produtos de consumo público, estabelece obrigatoried'ade de d·escr!ção de qualidades nas respectivas embalagens e determin~:t outras providências, tendo
P.AR!EOERIES, sob n.os 3G8, 309, 310 e 311, de 1973, das Comissões:
- de Constituição e Justiça. pela constitucionalidade e juridicldade, nos
termos do Substitutivo que oferece;
- de Economia, favorável ao Substitutivo da Comissão de constituição e
Justiça, com subemenda que apresenta: (voto em separado do sr. Senador
Lulz Cavalcante);
- .de Saúde, favorável ao Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça,
com subemenda que oferece; e
- de Finanças, fav<Jrável ao Substitutivo da Comissão de constituição e
Justiça com a subemenda da: Oomissão de Economia e pela rejeição da
subemenda da Comissão de Saúde (voto vencido do Sr. Senador Cattete
Pinheiro).
4

Discussão, em primeiro turno, do Pr·oj.eto de Lei do Senado n. 0 109, de 1973,
de autoria do Sr. Senador Paulo Torres, que acrescenta parágrafo ao art. 16
da Lei n.0 1. 060, de 5 de fevereiro de 1950, que esta:l:·elece normas para a concessão de as~lstêncla judiciária aos necessitados, tendo
PAIRlEOER, sob n.0 140, &e 1974, da Comissã·o:
- de Constituição e Justiça, favorável a1J projeto, no.s termos do Substitutivo
que apresenta.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 10 minutos.)

---··

--·

72.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 21 de maio de 1974
PRESIDtNCIA DO SR. PAUJ,O TORRES

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Geraldo Mesquitr, - Flávio Britto - José Lindoso
- Cattete Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco- Alexandre
Costa - Fausto castelo-Branco - Helvídlo Nunes - VirgWo Távora Waldemar Alcântara - Wllson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de
Barros - Domicio Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - João
Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos - Luiz Cavalcante - Augusto
Franco - Leandro Maciel - Louríval Baptista - Antônio Fernandes ·Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende Amaral Peixoto- Paulo Torres-- Vasconcelos Torres- Danton Jobi'mNelson Carneiro- Gustavo Capanema- Franco Montoro- Emival Calado - Fernando corrêa - Italívlo Coelho - Saldanha Derzl - Accioly
Filho - Otávio Cesário - Antônio Carlos - Celso Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 45 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0-Secretário.
l!: lfdo o seguinte

REQUERIMENTO N. 0 75, de 1974
Requeiro, nos termos do art. 196, I, do !Regimento Interno, a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n. 0 62, de 1973, de minha autoria,
que se encontra na Comissão de Finanças, última Comissão a que foi distribuído,
desde 19 de setembro de 1973, sem parecer.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1974. - Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Tones) - O requerimento que acaba de ser lido
pelo Sr. Lo-secretário será publicado e incluído em Ordem do Dia, nos termos do
disposto no art. 280, II, a do Regimento Interno.
concedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Como Líder) - Sr. Presidente, no Sermão da
Sexta-Feira Santa, de todos conhecido, o Padre Antôuio VIeira disse estas palavras oraculares: "Cuidam os Ministros que feitos os Conselhos, feitas as consultas, feitos os decretos, está feito tudo; e ai'nda não se começou a fazer nada.
O principio dos negócios é a execução: enquanto se lhes não dão à execução, não
se lhes tem dado o princípio". Estas palavras do Padre Antônio Vieira, Sr. Presidente, se ajustam perfeitamente ao atual problema, angustioso e angustiante, da
anunciada fusão. dos Estados do Rio ·e da Guana.bar31. Por •enquanto, estão f.eitos
os conselhos, ao que se diz, feitas as consultas, ao que se espalha, feitos os de~:retos, ao que se di:vulga, mas nem por isso está feito tudo, porque tudo começará
no instante da execução.
Que resultará da fusão desses dois grandes Estados? Não quero examinar aqui
) aspecto marcadamente político, ou possivelmente politico, desse ato. vou ater-
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palavras que merecem ser reproduzidas:
"Dela não resulta a melhoria das terras, nem o aumento das safras, a
aceleração da produtividade, o surgimento de indústrias, a expansão do
comércio, 10 pleno emprego, o hem-·estar da população com a melhoria die
suas condições de saúd.e e d,e atendimento· médico e hospitalar, o aprimoramento do ensino, a elevação do nív·ei cultural. A fusão é medida exclusivamente política e ·.só efeitos políticos pod1e· produzir."
Sr. Presidente, a Carta Mensal da Confederação Nacional do Comércio, um
5rgão insuspeito a quantos estudam os problemas nacionais, traça o seguinte quairo da realidade do Estado da Guanabara:
EVOLUÇAO ECONOMICA DA GUANABARA
A indústrl'a de transformação na Guanabara vinha em crescendo constante até 1968, ano em que a sua produção ultrapassou cinco bilhões de
cruzeiros. Teve um grande retrocesso .em 1969 (-34%) e menor em 1970
(menos 18%) devido à grave crise política de 1968, a que nos referimos.
Em 1972 já havia recuperado, a preços correntes, cerca de 17% sobre o
ano de 1971. No primeiro sem·estre de 1973, cerca de 34% comparado ao
.primeiro semestve die 1972, a pveços c•orventes. Até s1etembro d•e 1973 cerca
de 48% a preços correntes, equivaJ.entes a + 34% a preços corrigidos, pelo
índice de inflação de 14%. Neste período foram investidos .......... .
Cr$ 246.383.000,00 por 64 empresas já existentes, para eXpansão de suas
indústrias. Nestes dois anos, 18 novas empresas vieram se instalar na Guanabara, investindo Cr$ 41.825.000,00 e utilizando-se de beneficias fiscais
(impostos suspensos) no valar de Cr$ 5. 437.000,00. VInte e seis na vos estabelecimentos •fabris mudavam de local, investindo Cr$ 255.598.000,00 e
utilizando-se dos beneficias fiscais de Cr$ 92.461.000,00 e sete novas unidades vieram investir Cr$ 67.807. 000,00, beneficiando-se de ........... .
Cr$ 29.330.000,00 de benefícios fiscais. A soma desses novos investimentos
e das expansões montam a 115 estabelecimentos, investindo ........... .
Cr$ 611.713.000,00 e recebendo i'ncentivas fiscais de Cr$ 228.577.000,00, até
31 de outubro de 1973. O PIB estimado em Cr$ 302 bilhões, em 1972, equivale, 'ao câmbio de Cr$ 6,00, para compm, a US$ 50,5 bilhões. A população
foi ·estimada em 98.183.600, para o Brasil nesse ano. TLnhamos, entãJo em
1972, a estimativa de cerca de US$ 534,00, "per capita', para o Brasil. No
mesmo ano de 1972, a papulação da Guanabara foi estimada em 4.550.000.
Sendo sua participação no PIB de Cr$ 11,5%, equivalia a , .......... .
US$ 5. 807.500.000,00. Assim, sua renda "per capita" era de US$ 1. 276,00, a
mai'or da Brasil. Estas rendas. bruta e "per capita', são superiores às de
Portugal, Irlanda, Islândia e Malta, palses cansiderados "desenvolvidos"
na Europa; e do Egito, Nigéria, Peru, Porta Rica, Taiwam, Vietnam do
Sul, Israel, Filipinas, Colômbia, Uruguai, Cuba, Equador e Paraguai. Outra
estimativa para 1972 dá para a Gu:mabara a participação de 13,9% da
indústri'a no Pffi. A participação da indústria foi de cerca de 30%, ou sejoam US$ ·1•5,150 milhões. A parte d·a Guanabara seria d·e ............... .
US$ 2.100. 000.000,00. Vimos que o crescimento da indústria em 1973 foi
bem superiar aa da ano anterior, ou s·ejam cerca de 34%, real, até setembro. A Guanabara, em síntese, ocupa as seguintes posições: é o menorEstado da Federação, em área territorial; é o 7. 0 ·entre os de maior população; é a capital da cultura do Brasil; é o to na alfabetização (85%
das maiores de 5 anos); é o maior centro turístico; é a que possui a maior
renda "per capita", superior à de Portugal e de outros países ......... .
(US$ 1.276,00); é o 2. 0 em em}ssões de capital; é o 2. 0 no movimento financeiro; é o 2. 0 na Industrialização; é o 2. 0 centro comercial do país; é
o 2.o em serviços de um moda geral; é o 2. 0 .em transportes e camunicações; é o 2. 0 no item "gov.erno" na Renda ~Interna; .é o 2.0 no item "aluguéis" na Renda Interna. Some.nte São Paulo O• supera na maior parte das
vezes. São Paula (46,86%) 1e Guanabara (24,33%) c·ontribuem com 71,1%
para a Receita da União. São Paulo ·(54%) e Guanabara (14%) sarnam
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do Par·aíba do· SUl ·e na Guanabara, partindo a evolução em ritmo ace1era;do do "Grande São P.aulo" d.e um lado, e do "grande Rio", do outro
1ado, estamos ce•rtos de que antes do ano 2.000 teremos a megalópole
maior da América Latina, S•e f·O•r também do mundo, com a LJg.ação
industrial ccmtínua "Rio-São Paulo", •tal como aconteceu no ABCD paulista. Carta Mensal da Oonfedel'ação Nacional do Comércio, n. 0 228, págs. 36,
37, 38, 39 e 40.
O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex." me permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEmO- Com muita honra.
O Sr. Vasconcelos Torres - A estatística, que V. Ex." acaba de ler é, na verdade, importante, mas não invalida ,de long.e ·sequer, os outros argumentos favoráveis que se alinham em torno da reunião do Estado do Rio de Janeiro com o
atual Estado da Guanabara. Tudo isso - se o segundo nisso, se o primeiro naquilo - é efetlvamente válido. Mas a incorporação das duas economl'as, no meu modesto modo de entender, criará um novo ~ólo de d•esenvolvimento •económico no
País. Tudo isso poderá agigantar-se ainda mais. De maneira que, data venia, é
llllla literatura contrária àquilo que, dentro em breve, será uma realidade políticojurídica, mas que, de certo modo, a mim, em particular, que já a conheci'a, não
me convence de que a fusão deve deixar de ser feita porque essa entidade de
~lasse emitiu esse boletim estatístico. Com o devido respeito, digo a v. Ex.n que
l. tese da fusão é oportuna. Estamos nos pródromos de um debate amplo, tal qual
l MDB solicitara, através das palavras dos seus eminentes lídere.s nesta e na outra
Dasa do Congresso Nacional. Os elementos chegarão aqui- aliás, já são do domínio públi'co - e teremos oportunidade de debater. V. Ex." está se fornindo, eu sei,
~stá com a sua patrona cheia de recortes, cheia de boletins, repleta de munições.
Por outro lado, teremos nós argumentos, também, para pelear com V. Ex." nessa
batalha no plenário do Congres·so, .seja na Câmal'a, seja no Senado, no sentido de
mostrar à Nação brasileira que é inteiramente oportuna, que é para o interesse
io Brasil que a fusão será realizada.
O SR. NELSON CARNEmO - Agradeço a V. Ex.a
Sr. Presidente, dizia-se e diz-se que a Associação Comercial do Rio de Janeiro é Interessada na aprovação do projeto de fusão. Não sei se é, mas quero
ler o depoimento do Presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, nosso
antigo colega, ex-Deputado RaUl de Góes. Declarou e estimou o seguinte - cOIIlO
se lê no Jornal do Commercio de 18 do corJJente mês ·
••que, logx> que esteja decidida a fusão dOs dois Estados, a União canalize
recursos substanciais para as obras necessárias ao fortalecimento da infra-estrutura do novo Estado. Acent.uou que essa participação do Governo Federal, que já era Imperiosa para as obms básicas da Guanabara como o metró e saneamento, é imprescindível para o desenvolvimento da nova unidade federativa. Para o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, o novo Estado, nem em 15 anos, teria condições de arcar, sozinho, com os investimentos necessários à execução daquelas duas obras. ·•o financiamento externo ou interno não é a solução
- frisou - pois o Estado teria que deslocar para o resgate e pagamento
de juros importâncias que iriam a 90o/o da aLuai receita. A solução a
participação direta do Poder Central, através da lnjeçii.o maciça de recursos."
De onde sairão esses recursos? - Sairão daquelas outras áreas; das áreas
menos desenvolvidas serão encaminhadas para a criação d·esse chamado novo
pólo económico do País.
O Sr. Vasconcelos Torres - Permita-me V. Ex.n novo aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO- Dentro de instantes, Excelência.
As verbas destinadas ao Nordeste, as verbas destinadas aos portos, aos rios,
às obras do sul do País, ao PIS, às obras de Mato Grosso serão necessariamente
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dois EstadOs.
Antes de dar o aparte ao nobre Sen'!l.dor Vasconcelos Torres, eu queria ainda
aduzir, Sr. Presidente, outras considerações, de um homem insuspeito ao Governo,
que é o Sr. Eugênio Gudin.
Diz <l Sr. Eugênio Gudin, num artigo publicado em O Globo, de 3 de mai<l
do corrente:
"Sem falar na questão preliminar da "oportunidade" ou antes da "prioridade" do problema. Um pa.ís que se debate nestes anos difíceis de 1974-75
com a perspectiva de um forte deficit do Balanço de Pagamentos em
Conta corrente, da ordem de 2 bilhões de dólares, a braços com um novo
surto de inflação, com os mais graves problemas sociais e sanitários,
como enta:-e outros; no período de 25 anos, a contar de 1942· até 1967, de
um total de 84.292.833 meninos que se matricularam na primeira série,
apenas 18.037.923 completaram o quarto ano, quer dizer que 70,6% abandonaram a educação, entre o primeiro e o quarto oanot
Por que não concentrar os recursos e as energias da Nação no ataque
a. esses problemas? E por que insistir no erro politico e econômico de
fundir dois Estados da Federação, antes de resolver os problemas prementes que os afligem?"
Sr. Presidente, há ainda um dado mais importante: O Globo, na sua primeira
página, divulga que o Sr. Ministro da Fazenda estima que, em maio próximo, a
inflação terá atingido a 27,5 ou 28%. Esta taxa de inflação deveria desestimular
iniciativas como estas, que iriam apenas agravar, sem nenhum resultado prático,
eficiente, real, a economia nacional.
Com multo prazer concedo o aparte ao Senador Vasconcelos Torres.
O Sr. Vasconcelos Torres - Senador Nelson carneiro, se recursos da União
são injetacl.os no poderoso Estado de São Paulo e no Nordeste, no Sul, por que
também não fazê-lo no novo Estado? Não vejo razões para temores. Estou entendendo que V. Ex.a está considerando a fusão como um empreendimento inflacionário. Parece-me que estou deduzindo certo, quando V. Ex.a procede à leitura d'!l. entrevista do Presidente da Associação comercial, nosso velho colega
Raul de Góes, e quando cita trechos de uma série de artigos do eminente Prof.
Eugênio Gudin, subordinados ao título: "A Guanabara não é um burgo podre",
como um burgo podre também não é o Estado do Rio de Janeiro. No alinhamento de dados 1 V. Ex.a conta com esses recortes, eu estou desprovido deles, mas
encontro no proprio O Globo uma contradita formal a esse colaborad.or ilustre.
Apesar de todo o respeito que S. s.a me merece - eu o acato - foi ele contra a
construção de Brasília, contra a construção da Rodovia Belém-Brasí!ia, contra
a Transamazônica, enfim, é uma cri'!l.tura de um conser\'adori.smo ilimitado, que
não tem mais lugar nos dias atuals. Como estilista, aprecio <l Sr. Eugênio Gudin.
sua argumentação, entretanto, é o próprio o Globo que destrói. Não tenho o editorial no momento, mas oportunamente procecJ.erei à sua leitura, mas é o próprio
!omal - que contradiz o escritor. Veia V. Ex.a que, nessa "guerra de recortes"
que será .travada aqui •breVlemente, no própr.lo O Globo as contradiçõ-es se amonioam. sob este ponto de vista, continuarei dizendo a V. Ex.a que as duas economias reunidas representarão uma situação melhor, quer pa:r:a a Guanabara,
quer par-a o Estado do Rio de Janeiro; diria, sintetizando, para o Brasil. Se
olharmos desses ângulos estritamente pessoais, regionalistas, jamais poderemos
encarar o Brasil no seu conjunto e a Guanabara ficará como uma espécie de
Mônaco, onde a geografi•a é fluminense, onà.e a História também é fluminense;
onde a cultura, aí eu poderia diz.er, é guanabarina, porque o atual Estado da
Guanabara. é, realmente, centro cultural senão o m-aior, um dos maiores da América Latina. De maneira que, com o devido respeito, contraditando V. Ex.a entendo que essa injeção de recursos também não será da maneira que o sr. Eugênio
Qudin e V. Ex.a temem, será feita de maneira moderada. V. Ex.n f.az justiça ao
Presidente Geisel, ao .Ministro da Fazenda. Ninguém vai, de um momento para
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Moeda do Brasil, para pagar a fusão. Eu diria, e ai peço a Deus que estej-a. certo,
se encal'amos por este lado financeiro, a fusão é um empreendimento altamente
a utofinanciá.vel.
O SR. NELSON CARNEIRO - Multo obrigado a V. Ex."
Eu apenas mostrei, Sr. Presidente, com a palavra insuspeita do presidente
da Associação Comercial do Rio de Janeiro, segundo se anuncia um dos partidários da fusão, que S. Ex.a mesmo acha que nem mesmo em 15 anos o novo
Estado teria condições de arcar sozinho com os Investimentos necessários a suas
obras; que não poderia nem sequer fazer empréstimos Internos e externos, porque pesaria 90% na sua receita; " a solução é a participação d!reta do poder
central a través da injoeção maciça de recursos".
O Sr. Vasconcelos TOrres - Perdoe-me aqui V. Ex.", acate apenas a opinião
do seu humllà.e colega. Se o Dr. Raul de Góis disse que nem em 15 anos o novo
Estado terá condições, queria reglst.rar nos Anais, pelo menos, não um11. profecia.
mas uma idéia. pois acho que, em menos de quatro anos, o novo Estado terá
condições absolutas de funcionamento, e não ficará assim endividado como pensa
o Sr. Raul de Góis ou na dependência da União para atender às exigências dOS
seus serviços, quer os de primeira necessidade, quer os outros não prioritários.
o SR. NELSON CARNEmo - Agradeço a v. Ex." e concedo o aparte com
que me quer distinguir o nobre Senador Amaral Peixoto.
O Sr. Amaral Peixoto - Sr. Senador, na semana passada, o nosso eminente
colega, Senador Danton J'Jblm, mostrou que a União não vem cumprindo as
suas obrigações assurmldas por ocasião da criação do Estado da Guanabara. Os
recursos necessários ao pagamento do pessoal federal que passou para. o Estado
- quer o pessoal ap"Jsent.ado, quer o pessoal em atlvldade - não vêm sendo
atendidos e o Estado da Guanabara está 11.rcando com todo esse ônus. como
vamos poder esperar que uma situação de inflação, como V. Ex." acaba de most.rar, a União possa reservar recursos maciços para efetuar, no novo Estado, as
obras necessárias ao seu desenvolvimento? É com apreensão que nós, fluminenses
e cariocas, de um modo geral, vemos essa fusão, sobretudo como vem sendo feita,
de modo precipitad,o, sem estudos até agora não publicados e que só chegarão
aqui, talvez, no momento em que o projeto houver sido çm"iado ao Congresso
Nacional. Tem toda razão V. Ex.a em mostrar a apreensão de cariocas e fluminenses, quando, à nossa revelia, decidem dos destinos de noss~s Estados.
O SR. NELSON CARNEmO - Multo obrigado pelo aparte de V. Ex."; com
a sua grande autoridade, Ilustra e exalta minhas mod.estas considerações.
Sr. Presidente, não descerei a outros aspectos, nem à confusão administrativa que se vai criar. Mas para que V. Ex." veja apenas um dado, no primeiro
momento, em vez de um Tribunal de Justiça, existirá um11. Assembléia Judiciária: serã·o 53 desembargadores declndlndo os feitos judlclãrios, 36 da Guanabara
somad.os a 17 do Estado do Rio. Não chega a ser um tribunal, é uma. assembléia
judiciária, maior do que 11. atual assembléia leglsla.Uva de quase todos os Estados do País. Quem vive no foro vê a impossibllldade do funcionamento de um
tribunal dessa extensão. E o que se fará, será com sacrifício dos novos, ou dos
velhos desembargadores? Será como o desestimulo para os que iniciam a carreira ou para os que estão na oorrelra? Estes e outros aspectos serão focalizados
em outra oportunidade.
o Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Pois não.
O Sr. Vasconcelos Torres - Quanto a esse detalhe ...
o SR. NELSON CARNEmO - Que é apenas um detalhe dentro do exame do
quadro administrativo que farei oportunamente.
O Sr. Vasconcelos Torres - Quanto a esse detalhe, tenho impressão que se
encontrará o remédio· necessário. No .primeiro momento, ach'O eu, e advogarei
esta tese, os dois tribunais darão conta do julgamento dos feitos pendentes. Terá
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Há que sacrificar alguns interesses pessoais, ter-se-á que prender um pouco a
nomeação de novos desembargadores até que se faça um tribunal, único, do
Estado. Esse d•etalhe, também, parece-me importante - re devo escla11ecer que
V. Ex.a debate com ,aJtlvez com •brilho - ma~s não me imp11essiona. Sem olharmos
as pessoas, não deverão existir promoções, não serão nomeados novos desembargadores. Não vamos deixar. principalmente nós que somos políticos, de olhar
aquilo que é maior, que é o interesse públ!co. O interesse público, evidentemente,
tem que p11edominar s10bre o inte:resse individual.
O SR. NELSON CARNEIRO- Muito obrigado a V. Ex.a
Vou conceder um •a;parte no nobre Senador Danton Jobim que me honrará
com a sua intervenção.
O Sr. Danton Jobim - Na realidade, o aparte que foi desferido pelo nobre
Senador Vasconcellos Torres- primeiro aparte, porque já se trata de uma reincidência - não colhe, porque S. Ex.a achou que o atual projeto de fusão dos
E:stados da Guanabara e do Rio de Janeiro não seria, de maneira nenhuma, uma
Iniciativa inflacionária. Na realidade, é o que é. É precisamente o que é neste
momento de inflação que está caminhando para o incontrolável.
O Sr. Vasconcellos Torres - Então V. Ex.a já conhece o projeto! Diz que
não conhece e sabe que é inflacionário! ...
O Sr. Danton Jobim - Não conheço o projeto, mas conheço suas linhas
gerais que estão sendo publicadas, diariamente, nos jamais, e objeto de declarações do líd·er Célia Borj a, por e~emplo. que é ·um dos detentores do se·gredo
desse projeto. Mas quero chamar a atenção, aqui, precisamente para esse aspecto
da questão. Niilo sou eu, evidentemente quem afirma que se trata d·e uma iniciativa
~emerária porque inflacionária. numa hora como esta. Quem o diz é um dos
maiores economistas brasileiros que não tem aqueles vicias, ou supostos vícios,
apontados aqui pelo Senador Vasconcellos Torres em relação ao grande economista
Eugênio Gudin. Trata-se de um homem dedlcado exclusivamente à Ciência Económica e que se tem revelado um administrador acima de quaisquer elogios;
trata-se do Prof. Octávio Gouvêa de Bulhões, que na realidade é o pai de toda a
política económico-financeira da Revolução. O Prof. Bulhões, no seu artigo
''Abertura de Flancos". diz claramente que este não é o momento de deixarmos
de concentrar todos os nossos esforços no combate a uma inflação que assume
caráter ameaçador. Aqui, por e~emplo, neste artigo do Jornal do Brasil, de 9 de
maio de 1974, muito recente pois, ele afirma, a certa altura:
"A, par das medidas monetárias, financeiras, tributárias. concatenadas e
explicadas à compreensão de todos, são Indispensáveis entendimentos freqüentes entre autoridades, empregadores e empregados. Há de haver
acentuada cooperação. Precisamos concentrar esforços em uma finalidade
imediata e única, em curto prazo, sem dispersões de atenção ou interfe. rências de problemas equacionáveis em outras oportunidades. É sob esse
ângulo de prioridade hierárquica na opções da política governamental
que parece desaconselhável levantar-se, agora; a unificação dos Estados
do Rio e da Guanabara. Inevitavelmente, na fase Inicial da operação,
surgem desajustamentos e incertezas, que são prejudiciais ao êxito da
aludida concentração de esforços, no combate à inflação e à preservação
do desenvolvimento."
Poderia ler aqui, Sr. Presidente e Sr. Senador Nelson Carneiro, este artigo
inteiro. que é uma verdadeira lição sobre o problema, mas não tenho, evidentemente o direito de fazê-lo, uma vez que o aparte deve, por natureza e definição,
ser breve. Mas, o que se diz neste artigo, na sua essência, é que esta não é a
hora de proceder-se à fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, uma
vez que esta é uma hora inflacionária, em que o fantasma da inflação cresce
cada vez mais e que deve atemorizar-nos, deve conduzir-nos a uma atitude de
prudência não de temeridade como a de lançarmos-nos numa verdadeir!l aventura, como é essa fusão.
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O SR. NELSON CARNEmO - Sr. Presidente, agradeço o aparte com que
ilustra a minha modesta oração o nobre Senador Danton Joblm, que focalizou
a contribuição valiosa do eminente financista e homem da Rev.olução, professor
Octávio Gouveia de Bulhões. Mas, voltarei a esta tribuna para examinar os
aspectos administrativos.
Queria concluir, Sr. Presidente, dizendo que a grande afirmação, o grande
motivo, a razão de ser de toda esta toada, é a criaçã.o de mais um pólo politicoeconómico no País.
Pólo económico para quê? Para competir com São Paulo? Mas São Paulo
será. acaso, um país estrangeiro? O Brasil está em guerra com São Paulo? Há
necessidad·e de se criar um adversário para competir com outro Estado? Por que
não se criam pólos nas regiões necessitadas, pólos de desenvolvimento no Nordeste,
no Sul, no Oeste do País? Aí, seria razoável, não para competir, mas para desenvolver. E quanto a pólo politico. sabemos que São Paulo perdeu o seu prestigio
na República, deixou de ser pólo político; as decisões não partem mais de São
Paulo; já desapareceram os Prudentes de Morais, os Campos Salles, os Rodrigues
Alves. Hoje, o qu.e se vê é São Paulo vir, através do seu ex-Governador Abreu
Sodré, pleitear a continuação, na Prefeitura d·e São P·aulo, do saudoso Brlgad•eiro
F'aria Lima, e o Pr·esidente da República nomear o Sr. Paulo Maluf. O que se vê
hoje. Sr. Presldente, no pólo político de São Paulo, é a imposição à força, naquele
Estado, do nome do Sr. Paulo Egydio, surpreendendo, inclusive. o Governador em
seu leito de enfermo. Portanto, não há mais pólo político. Para que se criou?
para, se opor ao pólo politico de São Paulo?
E quanto ao pólo económico, Sr. Presidente, não é possível que dentro de um
país se crie um polo económico apenas para competir com outro, resultado do
esforço. da colaboração de seus filhos, com a ajuda de todos os brasileiros. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Senador
Ruy Carneiro.
O SR. RUY OARNEmo - Sr. Pvesldente, Srs. Senadores, o -MOBRAL, que
tanto vem r·ealizando pelo futuro de nossa Pátria, alfabetizando milhões de brasileiros, propiciou uma série de· Iniciativas paralelas, todas· elas benfazejas e de
Indiscutível alcance, inclusive no tocante ao desenvolvimento e aprimoramento do
elevado espírito cívico de nossa gente.
Uma dessas inicia.tivas é aquela relativa .ao Concurso Sindical de Alfabetização, que agora será realizado pela quarta vez consecutiva. conforme decisão
adotada pelo ilustre Ministro Arnaldo Prleto, num ato de expressiva continuidad·e politico-administartiva.
Essa inlc'ativa posibllita a mobil112:ação de nossos sndicatos para a luta contra
o .aiDalf·ab~tlsmo, cujo alcance não é necessário saUentwr, tão evidente é ele. Simultaneamente. permite um desdobramento das atividades sindicais dos mais
salutares, tão grandes os benefícios resultantes e tão sadios e patrióticos os
objoet:vos visados. Finalmente, fortalecem os sindicatos, um dos grandes objetivos
governamentais e de todos aqueles que se preocupam com o bem-estar de nossa
gente.
· · · '· Bf.l:W~~1
:Co concurso podem participar todas as entidades sindicais, para isso bastando
que se inscrevam mediante requerimento dirigido ao Delegado Regional do Trabalho. E os sindicatos que alfabetizem maior número de pessoas recebem prêmios
de utilidade coletlva, além de medalha e diploma alusivos ao feito.
Sr. Presidente, no nr Concurso Sindical de Alfabetização foi vencedor o
Sindicato de Trabalhador.es Rurais de Patos. na Paraíba. Desse concurso participaram 154 entidades e o número d·e alfabetizados ultrapassou a 44 mil. Somente
na minha pequena e bela Paraíba foram alfabetizados 18.013 pessoas. Os três
primeiros colocados, que receberam oomo prêmios ambulância, gabinete odontológico e mim,eógrafo, foram: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Patos, com
9.122 alfabetizados; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Espe~ança, com 4.475;
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Pernambuco, com 4.208 alfabetizados. Verificamos, assim, que os dois primeiros
lugares foram conquistados por sindicatos Rurais da Paraíba que, além disso,
foi a unidade da Federação que mais trabalhadores alfabetizou dentro desse
salutar programa, com 18.013 pessoas alfabetizadas, seguida do Ceará com 5.129.
Ao focalizar os dois municípios paraibanos que mais se destacaram na alfabetização de trabalhadores sindical1zados, quero fazer referência especial a fllhos
Ilustres dessas duas comunas, que multo se distinguiram no mundo das letras.
Entre outros, Esperança. nos deu o grande poeta Sllvlno Olavo, de saudosa
memória e o notável jurista Samuel Victor Duarte, ex-Presidente da Câmara
Federal e um dos maiores advogados no Fórum do Rio d·e Jame~ro; Pa;tos, por seu
turno·. foi berço dos Inesquecíveis e consagrados escritores Alyrio Wanderley e
Coriolano de Medeiros, além do atual Governador da Paraíba, o eminente Ministro Ernani Satyro, escritor e poeta.
Faço essas alusões para mostrar a marcante tendência para as letras dos
f'Ihos da terra paraibana.
Estes res.ultados bem demonstram a cSJpacid•ade de iniciSJti'Val comunitária do
povo paraibano, merec·edor sempre de maio11es incentivos e mais efetiva ajuda
por parte dos órgãos tederais.
Sr. Presidente, congratulo-me, orgulhoso, com os sindicatos do meu Estado
pela patriótica: atuação que vêm tendo, num exemplo de ldeallsmo e civismo
para todo o Brasll. Exalto, sobret'l!'áo, os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de
Patos •e Esperança, que conquistaram os do~s 'Primeiros lugares no III COncurso
Sindical de Alfabetização, congr.a;tulando-me também com o Ministro Arnaldo
Prieto por ter, sábia e patrioticamente. mantido a iniciat~va, -bem como baixado instruções para a realização do IV Concurso •Sindical dle Alfabetização.
Sr. Presidente, deixo à Taquigrafia. para que constem de meu discurso,
essas niformações contidas no Boletim Informativo Especl!tl n.o 95, do Ministério
elo Trabalho e Previdência Social - "Sindicatos Paraibanos os que mais Alfabetizaram em 73".
Era o que tinha a dizer, .Sr. Presidente. (Multo bem!).

Documento a que se refere o Sr. Ruy Carneiro, em seu discurso:
SINDICATOS PAiRAI8.AINOS OS QUE MAIS ALFABETIZMt.AIM EM 73
o III C<mcurso Sindical de A.Jfa:betização foi vencido pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Patos/PB. Do Concurso, referente ao ano de 1·973,
segundo informação da Divisão de Atividades CUlturais e Assistenciais do DNT,
participaram 1.54 entidades e o número de aJ.f?,betlzados ultra:pas.sou a 44 mil.
Os três primeiros colocados, que receberão como prêmios, ambulância., gabinete odontológico e mlmeógrafo foram:
Alfabetizados
Entidade
9.122
Sindicatos dos Traba'hadores Rurais de Patos/PB ... .
4.475
Sindicato dos Trabalhadores Rura.ls de Esperança/PB .. .
Por Estados, a Paraiba além de obter as duas primekas colocações, foi
também a Unidade da· Federação que mais ·trabalhadores alfllibettzou, com 18.013,
seguido do Ceará, com 5.·1-29.
IV Concurso
iPara a rea!lzação do IV Concurso Sindical de âlf.abe-tização, que mais uma
vez será elf.etivado em consonância e com as normas estabelecld'as pelo :J\101BR;A!L,
o Ministro Arnaldo Prieto baixou a: seguinte portaria:
Portaria n. 0 3 .129, de 5 de abril de 1974:
o Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social, no us·o de suas
atribuições legais,
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Resol\'e:
Art. 1.0 Dar prosseguimento ao programa de iMentivo ao Movimento Brasileil'a de Alfabetização - MOBRAL, lançando o IV Concurso Sindical de Alfabetização, dele podendo particip·fiil" tod.as as entidades sindicais brasileiras.
Art. 2.o As Inscrições deve·rão ser feitas mediante requerimento dirigido
ao Delegado Regional do Trabalho.
Art. 3.0 O Sindicato que ao finaJ. do certame houver alcançado o maior
número de alfabetizaoos, receberá prêmio representado por objeto de utilidade
coletlva. além de m·ecfa!ha e diploma, alusivos ao feito.
O SR. PRIESJ!DEN'IIE (Paulo Torres} - Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente e Srs. Senado11es tivemos
oportunidade de apre·sentar à consideração do Senado projeto de lei qu~ submete
à fisca'ização financeira dos Tribunais de Contas as pessoas jurídicas de direito
privado de que o Poder Público participe como a'Cion!sta ex:clusivo ou majoritário, isto é, submete à apreciação dos Tribunais de Contas as empresas de
economia mista.
Como justlfic8itiva do projeto, lembrávamos que essas companhias se estão
multlpl!cando em atendimento ao interesse público. Lembrávamos também
que os recursos d·essas empresas na realldade são públicos. Lembrávamos finalmente, que os seus gestores, manipulando recursos públicos, estavam enquà&rados
no disposto no art. 7{}, da constituição, que submete "à fiscal!zação financeira"
- são termos da Constituição - ;•as contas dos administradores e demais responsávoeis por bens e valores públi-coo" (•§ 1.0 }.
Apesa.r desta situação j urídlca, ta:i.s empresas se consideram dispensadas da
prestação de contas. Inúmeros escândalos têm surgido, noticiados p·e a Imprensa,
e. muitas vezes, apontados na tomada de contas pelos Tribunais de Contas doo
Estados •OU d•a união.
Daí a. imperiosa necessidade, de regulamentação desta m-atéria.
A própria Constituição determina que, por lei ordinária, se estabeleça o
regime de contas de todos os ó~gãos Incumbidos da aplicação de recursos públicos.
Sr. Flresldente, apresentamos <> p·rojeto, que recebeu parecer unânime de
duas Comissões: a de COnstituição e Justiça, que o aprovou por unanimidade,
com fundamento e brilhante par.ecer d'O nobre Senador Wilson 'Gonçalves; e a de
Economia, que também o aprovou por unanimidade, com parecer do nobre
Senador José Augusto.
A matéria aJPresen ta evidente ln te·resse públ!co e é de urgente necessidade.
Entnetanto, distribuída à ComissãJo de F1!nanças, ·ali aguarda pronunciamento
desd·e o mê.s d·e setembro do ano findo. Não sabemos s·e se espera uma orientação
da Liderança ou se o relator está procurando novos dados. Mas, evidentemente,
Impõe-se uma a;preclação urgente da matéria pelo Plenário.
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.a me permite um aparte, nobre Senacl!or?
O SR. F11MNCO MONTORO - ('om praze·r, ouço o apa·rte de V. Ex."
O Sr. Luiz Cavalcante - A iniciativa de V. Ex.a teve o antecipado apoio do
Líder da Maioria na Câmara dos Deputados, vez que o Ilustre Deputado Cé'io
Borja, segundo o Jornal do Brasil do último dia 7, fez esta afirmação: '~A
separação dos Pod·eres, a Informação fa:ctual e a falta de controle d•a açao
governamental sã·o fatores principals do enfra•que'Cimento do ~oder Legisl~tlvo".
Então é nessa úitima: parte que o proj.eto de V. Ex." acode a preocupaçao do
Deputado Célio Borja. sociedades de economia mista são, na verdade, órgãos
do Governo, e a elas, portanto, não pode faltar a fiscalização do Poder Legislativo,
o qual, na opinião do !lustre Lider da Ma:!oria, multo se en1raquece em olvidar
suas atribuições. Grato a V. Ex."
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Seu aparte reforça a convicção de que a matéria é de releva:nte !nteress.e público
e não pode, por isso mesmo, continuar aguardand<>, sem prazo determinado, o
voto e a ap~eciação do Plenário, com as .eventuais emendas aditiva:3 ou substitutivas que forem apresentadas. Impõe-::e, portanto, o rápido exame e v<>tação da
matéria.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me permite um aparte?
O Slt. FRANCO MONTORO - Ouç<> V. Ex.a C·om prazer.
O Sr. José Lindoso - V. Ex." deve ter conhecimento d·e que <> Presidente
Ernesto Geisel, quando na direção da P!E'I1ROBRAS apresentava, religiosamente,
ao Tribunal de Contas as conta~ des.sa empresa. V. Ex." também tem conhecimento de qu.e o Che~e do P·oder Exe·cuth:•o reiteradas vezes, já manifestou o
seu desejo de que sejam ultimadas .as leis qu~ regulam ·O proae.s.:o de ff.ol•cal!zação
da administra-ção lndfreta. A palavra. do Uder Céllo Borja, citada pelo nosso
eminente colega doe Alag.oas, dá o te.stemunhoo oficial do nos.•o interesse em
torno de~.sa. matéria. Louvo a atftud.e de V. Ex.a aclonando. r·eclamando que se
ponha, mesmo, a matéria dentro da.s tra-mitacõe.s 'imitad'as dos prazos constltu·clon•ais, que foram s•emp11e objeto da revolta, da rebeldia d.e V. Ex.a, para
que tenhamos Jogo aprovadas as leis complementar.es de fl,~·calização. As.:eguro
a V. Ex." que é pensamento do Governo que é pensamento do nos:o Partido.
como é pensamento da Maioria dar realmente um Instrumento válld<>, uma lei
à altura das nos.sa.s responsabilldade.s; que não seja, simp}e:~mente, uma lei emoclonsl, mas um instrumento eficaz pa~a o problema- da fiscalização. O Estado
brasileiro, no de~dobramento que t·omou usando a ac:lmln!.~tração indireta como
instrumento para f·ecund.ar a acão admLnistrativa, ·exige 11ealmente. como
quer o Presidente O.eisel, como quer a Nação, que se u'time essa legislação, que
estamos dela cuidando com o m?.l<>r interes.se, ma,s, absolutament.e distanciados
de qualquer s·entimento de afogad!Iho para evitar erros. equívocos. e problemas
não satis<fatórios ao desempenho da nossa alta missão.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a colaboração de V. Ex.a que, como
vlce-líder, falando em nome da ARENA, reafirma disposiçã<> favorável à matéria. Vamos, então. votá-la. Este é o nosso pedido. Engana-se. 1ent11etanto, V. Ex."
quando diz que t•emos protestad-o contra a exigüidade d•estes prazos: contra
estes nunca protestamos, porque são razoáveis. Protestamos, sim, contra o envio
de um Código de Direitos Autortiís para ser examinado em 40 dias, ou de um
Código Penal para ser, também, aprovado em 40 dias. Aliás, agora é o Governo
que nos dâ 1·azão.
O SR. FRANCO MONTORO - Quer<>, também, retificar outro ponto do
aparte de V. Ex.a, ao dizer ...
Comunico a V. Ex." que está entrando nesta Casa, neste momento, um projeto de lei, de iniciativa do Executivo, dando, mais uma vez, razão fu; críticas
aqUi feitas contra os praz<>s exígu·os. Esse pr·Ojeto de lei fixa como data de vigência do próximo Código Penal não 1.0 de julho de 74, mas 1. 0 de julho de 1975,
juntamente com ·O Código de Processo Penal, exatamente nos termos de emenda
nossa que foi rejeitada pela Maioria, nesta Casa. O Governo, agora, apresenta,
com as mesmas razões que havíamos invocado, uma sugestão de que a matéria, o Código de Processo Penal, entre em vigor juntamente com o Código
Penal. Contra aqueles prazos protestamos e protestaremos, se houver reincidência.
Mas os prazos do nosso Regimento são suficl-entemente razoáveis para :permitir a aprovação da matéria. Esta, por exemplo, e.ltá na Comissão de Finanças
desde setembro do ano passado. Evidentemente, houve tempo de sobra :para
que essa Comissão, a úl·tima, ct.ess·e pB!recer sobre a matérl•a. De qualquer maneira os detalhes são acessórios. o importante é a declaração substancial de
V. Ex.", que, mals uma vez, citando ·o llder da ARENA na Câmara dos Deputados, reafirma o propósito de um pr{)nto exame da matéria pelo Plenário.
O Sr. José Lindoso -

V. Ex.n me permite um novo aparte?
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O Sr. José LindosG - V. Ex." me permite?
O SR. FRANCO MONTORO - Peço permissão para completar a resposta ao
aparte de v. Ex." Disse v. Ex." que votaria favoravelmente a quaisquer projetas
ou propostas "não emocionais". Ora, a proposta que apresentamos é fria, objetiva, e decorrente de suge.stão de um dos mais ilustres membros do Tribunal de
c-ontas do Estado de São Paulo, Professor de Direito Público da Universidade.
Trata-se de uma fórmula simpl-es que consiste na melhor solução encontrada
por aquele Tribunal. Essa wlução foi por nós adotada e transformada na proposição apresentada,
O projeto estabelece, na Lei Geral das Sociedad€3 Anónimas, que: aquelas
sociedades em que o capita1 majoritário ou exclusiv·o for de propriedade do
Poder Público estarão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas. Tomamos
a cautela, nobre Senador, de estabelecer, expr·essamente, no projeto, três condições que mostram a objetividade e o equilíbrio com que se pretende essa fiscalização. Para impedir excessos de fiscalização, dificultando a livre movimentação de uma empresa pública, que exige desembaraço de meios para a sua
atuação, estabelec·emos três restrições: primeiro, esse controle respeitará as peculiaridades do funcionamento da entidade; segundo, llmitar-se-á a verificar a
exatidão das contas e a legitimidade dos atas; e terceiro, o projeto veda a imposição de normas não previstas na legislação geral ou específica. Só aquelas
normas fundadas em lei é que poderão ser exigidas. Evitar-se-á, assim, uma
exorbitância do Tribunal, que venha dificultar a livre movimentaçã·o da empr.esa.
O cuidado na redação da lei foi ressaltado nos dois pa;recel."es, da Comissão
de Constituição e Justiça e da Comissão de Economia que, por unanimidade,
aprovaram a matéria. Tenho certeza que, vindo a plenário, as duas Comissões
terão seus parecer.es aprovados, talvez c.am emendas, que poderão aperfeiçoar o
projeto. Que a matéria é urgente, e de rigovoso interesse público, parece-me
patente, Sr. Presidente.
Quero destacar um aspecto constante do último relatório do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, que, solicito, s·eja considerado parte Integrante
deste discurso. O parecer do Mini.stro Nelson Marco·ndes do Amaral - que encaminharei à Taquigrafia - informa que as companhias de economia mista,
em São Paulo, manipulam quantias que equivalem a cinc<J vezes o orçamento
dD Estado, que é de aproXimadamente 14 bilhões de cruzeiros. Essas companhias
111/0Vimentam quase 70 bilhões de cruzeiros, sem nenhum contro!e de suas
contas. Contra isto tem protestado o Tribunal, no documento a que acabo de
me referir.
Contra essa situação protesta a doutrina jurid!ca. Um d<Js mais ilustres
mestres da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Professor Antônio Chaves, em estudo - que por seu valor e fundamentação, peço seja considerado parte integrante deste pronunciamento - se refere amplamente a
essa matéria. O títul<J desse estudo é o 8eguinte: "Da Necessidade da Fiscalização
do Poder Público Sobre os Recursos das Sociedades de Economia Mista". Esse
ilustre Professor cita valiosa documentaçã<J, demonstrando o vulto desses dinheiros públ!cos que estão entregues .sem controle à administração das empresas, ·e lembra um aspecto que é da mai-or importância.
Alguns que S·e têm oposto ao projeto dizem: as sociedades anónimas têm o
seu órgão próprio de fiscalização que é o Conselho Fiscal.
Ors., todos aqueles que conhecem a vida res.l das sociedades anónimas sabem
que os Conselhos Fiscais não fisca!!zam colsa nenhuma. Em regra, são nomeados membros .desses órgãos pes.s·oas de confin nça da D!retoria. Por isso, os pareceres são, sistematicamente, favoráv·eis e elogiosos à administração. Não há
fiscalização efetiva.
O Sr, Luiz Cavalcante - Permite-me V. Ex." um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer.
o Sr. Luiz Cavalcante - É só para acusar a coincidência no número que
V. Ex." revelou, i.sto é, que asc·ende a 70 bilhões de cruzeir·os o total da manipu-
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federal é também de 70 bilhões, sobre o qual nós nos debruçamos aqui meses
a fio ...
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a contribuição vallosa de v. Ex.a
O Sr. Luiz Cavalcante - E, para arrematar, me parece que, em vez de Conselho Fiscal, o nome mais adequado seria Conselho Convencional. Multo grato a
V, Ex. 6

O SR. FRANCO MONTORO -Agradeço a dupla contribuição.
Esse dado é impressionante, Sr. Presidente, pols se trata de um orçamento
igual ao da República, manipulado, só no Estado de São Paulo, por tais empresas. Não é razoável que esse capital, igual àquele orçamento que é aqui elaborado cuidadosamente, e fiscalizado pelo Tribunal de Contas, seja aplicado sem
qualquer controle.
Parece-nos Indispensável que o Congresso Nacional, cumprindo um imperativo
contsitucional, estabeleça eJsa norma, cuja moralidade e interesse público são
1.1econhecidos por todos.
Citei o parecer do Tribunal de Contas e um estudo do !lustre jurista Antônio Chaves.
O Sr. José Lindoso- Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o aparte de V. Ex.a
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me desculpe por atrapalhar o seu discurso.
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex. 6 não atrapalha, colabora.
O Sr. José Lindoso - Enquanto V. Ex.6 arruma os seus papéis, queria dizer
que acolheremos, com o maior respeito, a contribuição de V. Ex.a, que é válida
como aquela outra, qu•e deve ser também do conhecimento de V. Ex.a., a do
Congresso de titulares do Tribunal de Contas, realizado em Belém, onde o assunto foi igualmente objeto de debate. É importante verificar que esse conjunto de contribuições vai possibilitar, como resultado, uma lei amadurecida.
Agora, digo a V. Ex.a que o Governo não está preocupado somente com o problema das sociedades anónimas de que ele é participante. O Govemo se encontra preocupado - e V. Ex.a sabe disto através de nota do Ministro da Fazenda
- com a situação das minorias nas sociedades anônimas em que não é parte.
Daí verificarmos, de um ponto de vista global, o interesse, a seriedade, a grandeza, a ética, o escopo de atender realmente a essas aspirações, que não são somente da nobre Oposição, mas de toda a Nação. Quero esclarecer ainda a V. Ex.a
que, através de nossa modesta palavra, em nome da Liderança da casa. não
repetimos a ·palavra do Líder Célia Borja - repetimos, aqui, o pensamento do
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, cujo eco se fez pela palavra
autorizada do Sr. Deputado Célia Borja, ilustre e eminentíssimo Professor de
Direito Constitucional e tíder na Câmara dos Deputados.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço, mais uma vez, a contribuição de
V. Ex.8 Peço, apenas, que, pelo menos se aprove essa matéria, que já. está com
a sua tramitação quase completa; pois as duas Comissões que, fundamentalmente, deveriam manifestar-se, já. o fizeram. e por unanimidade. Vamos, então,
concretizar, naquilo que está ao nosso alcance, a medida, cuja importância e
interesse público são reconhecidos por todos.
Quero lembrar, Sr. Presidente, que, no estudo do Professor Antônio Chaves,
entre outras colsas, disse s. S.":
·•constituiria rematado absurdo que o Governo se preocupasse exclusivamente com o dinheiro que consegue arrecadar ou com o que aplica na
constituição das diferentes entidades das quais faça parte, e do qual, prestando contas, não faz mais do que cumprir clever elementar que incumbe a qualquer administrador dos bens alheios, e não manifestasse igual
culdo.d.o com relo.ção àqueles bens, àquele património não só pecuniário,
mas também moral, que nem por não ter entrado para os seus cofres,
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Se o Governo presta contas, deYem fazê-lo os administradores dos dinheiros públicos que 9.dmlnistram sociedades de eoonomla. m1sta.
Mas, Sr. Presidente, quero, complementando a série de referências que fazia
ao Tribunal de Contas, aos juristas, lembrar também que o Juiz Rolan Péres da
Justiça de São Paulo, referindo-se a a.ção verdadeiramente esc-andalosa, de Úma
dessas empresas - disse em sua sentença:
"Existe rigorosa necessidade de fiscalização das empresas de economia
mista pelos Tribunais de Contas. Aatualmente- são palavras deste !lustre magistrado -, as empresas públicas e as sociedades de economia
mista, não obstante a sua condição de pessoa jurídica de direito privado,
Integram a administração estadual indireta, e por conseguinte, estão de
certa forma subordinadas ao Governo, tornando-se inaceitável, no Direito Administrativo moderno, a idéia de que elas estejam tão-só sujeitas
à disciplina j uríd!ca das sociedades anónimas, sem qualquer fiscalização
pelos Tribunais de Contas."
E seguem-se outras citações.
Para complementar esta indicação, Sr. Presidente, quero fazer referência
à manifestação de alguns Tribunais de Contas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O tempo de V. Ex.", há quinze m!nurtos,
terminou.
O SR. FRANCO MONTORO- Concluo, Sr. Presidente:
"0 Tribunal de Contas de Minas Gerais saúda a oportunidade da iniciativa,
que é de absoluta necessidade neste setor."
O Tribunal do Espírito Santo declara:
"A fiscalização por parte dos Tribunais de Contas, das empresas de economia mista, é assunto de real importância na atualidade brasileira, razão
pe~a qual se toma sobremodo louvável a feliz iniciativa de V. Ex.""
E o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro afirma em ofício:
"Escusado será dizer-lhe da opor,t.unidade e necessidade de uma lei que
submeta à fiscalização dos Tribunais de Contas as empresas de que o
Poder Público participe como acionlsta exclusivo ou majoritário."
Acrescenta:
"Já se faz tardia, Senhor Senador, a hora de tais entidades serem contidas em sua permanente fuga à fiScalização financeira dos Tribunais
de Contas.
Auguro, sinceramente, que seu Projeto se transforme em lei, para que
não mais se assiSta à mantença de uma situação que, antes de ser esdrúxula, haverá de ser tida como marcadamente constitucional.
Para que minha adesão não seja arrolada como circunstancial ou meramente festiva, recordo que no Relatório de 623 laudas que fiz para o
Parecer Prévio deste Tribunal às Contas do Governador, referentes ao
exercício de 1972, verberei contra a falta de fiscalização daquelas entidades, respigando, Inclusive, a não Inclusão no Balanço Geral dos resul·
tados pela maioria doOs órgãos descentralizacl.os da Administração Direta
e Indireta."
É esta, Sr. Presidente, a exaustiva soma de razões que militam em favor
da aprovação do projeto pelo qual estão clamando as autoridades de todo o
BrasU.
Nos termos do Regimento Interno, acabamos de remeter à Mesa requerimento,
já lido, e que deverá entrar, para sua apr€ciação, numa das próximas sessões
cl.o Senado. Pedimos a rápida apreciação da matéria. Tenho certeza de contar
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Era o que eu hlnha a dizer, Sr. Pre~dente. (Muito bem! Palmas.)

Documentos a que se refere o Sr. Franco Montoro, em seu discurso:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA

Ausência de Controle pelos órgãos de Fiscalização
(II - Parte do Relatório do Conselheiro Nelson .Marcondes ·do Amaral nas
contas do Governador, relativas ao exercício de 197.2.)
Socieda.des de Economia Mista

Senhor Presidente
Senhores Conselheiros
18 - As considerações seguintes, relativas às sociedades de economia mista, de
que o Governo do Estado de São Paulo é acionista majoritário, não se vinculam, obviamente, ao exame das presentes contas, apresentadas pelo Ex.mo Sr. Governador do
Estado, e referentes ao exercício de 1972. Quando determine!, na Instrução dos autos,
ao Sr. Diretor-Técn!co de GTC-4, que se levantassem todos os dados disponíveis sobre
as sociedades de economia mista, sob controle aclonãr!o do Estado de São Paulo, e
lgu~lmente a situação, na área da União, fi-lo com o propósito de reavivar, na oportunidade do exame das contas do Governo do Estado, toda a atualíssima problemática
que envolve a fiscalização de tais entidades. É o próprio Sr. Governador do Estado, em
sua Mensagem à Augusta Assembléia Legislativa do Estado, a 31 de março p.p., que
destaca, não sem justificado desv~mec!mento, a fi. VIII, do referido documento, a
"ampliação dos Investimentos, com recursos de origem tributária, da ordem de 36%,
sem aumento de carga para os contribuintes, jã que a a!íquota do ICM se reduziu de
3%, ao passar de 16,5 para 16%". A esses recursos, prossegue o Sr. Governador Laudo
Natel, "foram adicionados os provenientes das receitas próprias das companhias dns
quais o Estado é aclonlsta majoritário, além de substanciais recursos de financiamentos
Internos e externos, e que atingiram, em 1972, níveis superiores a um bilhão de cruzeiros".
Com isso - conclui Sua Excelência - "o setor público estadual Investiu (através das empresas estatais como se vêl mais de Cr$ 41 bilhões, o que representou mais um dos fatores
dinâmicos da economia paulista" (fi. vrm.
19 - Não é outra a Informação do senhor Secretário da Farenda, o eminente Prof.
Carlos Antonio Rocca, em seu relatório anexo às contas do Governo do Estado, a fls. 11/12,
de que os recursos destinados a Investimentos foram 54,9% superiores à previsão, e
36,78% a mais do dispêndio em 1971. 181% do total dos recursos investidos o foram em
obras de água e saneamento, energia, transportes, comunicações e construções escolares,
senclo que somente o último Item - construções escolares - estã a cargo de um fundo,
da administração d!reta, e os demais são de responsabilidade de empresas de que o
Estado tem o controle aclonãrio.
20 - Somente merecem louvores tais esforços do Governo do Estado, nas linhas
mestras de seus antecessores, pois a economia paulista reclama tais investimentos. E tão
pouco caberia qualificar de Imprópria ao Interesse público a forma por que se processam
os Investimentos efetuados, ou seja através das empresas especializadas de que o Estado
tem o domínio aclonãr!o. O Estado-empresário é !nafastáve! realidade dos tempos
zontemporâneos. Procurar assemelhar, em setores vitais, a nção do E:otado à ntlvldade
empresarial privrud'a é conveniência de ordem econômica c operacional. Não se censura,
pois, esta tendência, de resto universal. Registra-se, contudo, o volume de bens e recUTsos
públicos que se evadem, por via de constituição de empresas, sob mera forma privada,
ao controle externo a que se submete,, em obediência a princípios constltuclonnls, n
admin!strnção pública.
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cada administraçao transcorrida, é a eficácia, a legitimidade e o alcance da fiscalização
a que devem estar sujeitas tais entidades. Por isso - mais uma vez advirta-se _ estas
considerações finais ·do relatório não se restringem à presente administração, ~enos
ainda ao exercício orçamentário em exame, mas a toda a situação do passado, desde que
foi lnstltuldo este Tribunal, até os presentes dias.

22 - A realidade é, pois, de extrema crueza e simplicidade; vultoslssimos bens e
recursos públicos, diretamente transferidos, por via de subscrição de ações ou mediante
empréstimos e financiamentos com garantias de aval, do Tesouro Público Éstadua! para
sociedades de economia mista,, de que o Estado é o maior aclonlsta, estão sem cdntrole
externo. Tudo transcorre nas lides do Executivo; é ao Executivo que compete a decisão
dos investimentos; é o Executivo que transfere os recursos do Tesouro às empresas; é o
Executivo que fixa as prloridaides de despesas; é só o Executivo que se faz presente, nas
assembléias gerais das empresas; é o Executivo que lhes dita diretrizes, dispensa licitações
ou convalida decisões; é o Executivo, por fim, que os fiscaliza, de forma inadequada através de seus funcionários, nos Conselhos Fiscais, que, veremos a seu tempo, são
coleglados sem os requisitos de independência para tão delicada função, isto é, continua,
por seu intermédio, o Executivo a atuar. De outro lado, no santuário resguarda.do das
empresas do Estado, em razão da inexistência de controle externo exercido pelo Tribunal
de Contas, da precária implementação dos controles internos, exercidos pelo Executivo,
e ainda em conseqüência da chancela meramente homologatória dos conselhos fiscais,
ocorrerão, por certo, ao longo do florescimento deESas entidades, os desvios que foram,
nas últimas constituições da Rlepúb!ica, devidamente corrigidos na administração direta
do Estado. E incidentes judiciais, em nosso Estado, já revelam - de modo a inquietar
os que se preocupam com o bem público - a intervenção saneadora do Ju:liciário. Riscos, que independem da boa-vontade, ou intenções de governos, ou de co!egiados administradores das empresas, mas que são inexoravelmente inerentes às instituições
económicas não fiscalizadas.. por mecanismos autónomos e independentes, virão comprometer a eficiência e a razão de ser de tais entidades. São facilmente previsíveis estes
riscos entre outros: empreguismo, salários inflacionários, liberalidrudes e discricionariedade
como se fossem gestores de negócios particulares, descumprimento dos principios da
licitação, e indiferença a custos e preços reallsticos.
23 - Não negamos os esforços do Executivo em instituir, de modo eficaz o controle
interno das empresas do Estado. A fi. 237 encontrar-se-á a sinopse da legislação estadual,
desde o Decreto n.• 12.328, de 12 de agosto de 1963, com trân.~ito pelo descumprido
Decreto-lei Complementar n.• 7, de 19E9, até o Decreto n.• 939, de 10 de janeiro do
corrente ano e que instituiu o Programa Estadual de Controle de Preços e Custos. A
Secretaria da Fazenda - é justo que se lhe atribua este mérito - vem des3nvolvendo,
com percalços, etapas para alcançar C> desejável controle interno da gestão económicofinanceira das empresas do Estado. Mas o controle interno - reza ditame constitucional
- é criar condições para o controle externD; e este é inoperante em razão de cerrado
bloqueio que se lhe opõem,. abrigadas sob o Decreto-lei Federal n.• 2.627;40 (Lei das
Sociedades por Ações) as próprias empresas em que o Estado figura como acionista
majoritário.
24 - Uma breve recapitulação histórica seria oportuna para assinalar a obsolência
em se tratando de empresas públicas e sociedades de economia mista, do Decreto-let
n.• 2.627, de 26-9-1940. A época- setembro de 1940- havia, na Administração Federal,
apenas 2 (duas) empresas: o Banco do Brasil (Lei n.• 59, de 3-10-1833), e Instituto de
Resseguros do Brasil (Decreto-lei n.' 1.186, de 3-4-1939). Atualmente, na Administração
Federal, através de ampla descentralização de fins económicos, financeiros e sociais,
relacionam-se nada menos do que 34 <trinta e quatro) socieda:les de economia mista e 4
(quatro) empresas públicas (Parecer sobre as contas Gerais da República de 19681- TCU).
Relativamente ao Estado de São Paulo, em setembro de 1940 - (data do advento do
Decreto-lei n.• 2. 627, de 26-9-1940) - somente havia 2 (duas) sociedades, isto é, o
Banco do Estado de São Paulo S.A., que sucedeu ao Banco de Crédito Hipotecário e
Agrícola do Estado de São Paulo, e a VASP - Viação Aérea São PaUlo S.A., esta empresa
constituída e instalada em 4-10-1933, por particulares, e posteriormente absorvida pelo
Governo do Estado. E hoje - em julho de 1973.- o elenco de socLedades de economia
mista, de que o Estado é acionista majoritário, é de 17 (dczesscte) empresas, (desprezada
a participação minorit!tria em 3 (três) sociedades de economia mista). E, ultimada a
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30-6-73), reduzem-se, nwnericamente, as empresas do Estado. Entretanto, com incorporação de 2 (duas) autarquias, que se extinguem - o FESB e a SATEC - elevam-se,
substancialmente, os recursos, bens e valores públicos que são subtraídos, e a. exPressão,
aqui, tem estrito sentido aritmético - do controle do externo Tribunal de Contas.
25 - De outro lado, Sr. Presidente, srs. ConselheirO!\, é preciso ser dotado de
generoso senso de humor para, com prevalência apenas de forma, qualificar como privadas as sociedades de economia. mista de que o Estado é fornecedor, senão exclusivo, de
seus capitais e recursos operacionais. Vejamos que estranha semântica. impera. para. que se
afirme que são mistos tais capitais e, por conseqüência, essas entidades são consideradas
privadas, geridas como negócios privados, e sem observância. dos princípios que informam, por disposição constitucional, a guarda e gestão de bens e valores públlcos. Com
efeito, a fi. 248 e segts., do relatório do Sr. Diretor-Técn!co de GTC, pode-se, em quadros sucessivos conhecer a. real participação privada. na formação do capital das empresas do Estado. Observe-se que, em muitas, figuram apenas como acionista.s privados
tomadores de ações que, à época de constituição da. empr.esa, foram subscritas apenas
para que fosse alcançado o quorum mínimo, exigido por lei, para o corpo a.cioná.rio.
A.ssim, - somente para. ilustração - a DERSA "Desenvolvimento Rodoviário S.A." com o capital autorizado de Cr$ 500.000.000,00, figuram acionistas privados de Cr$ 600,00
(seiscentos cruzeiros) . Ao final, de conformidade com os balanços gerais encerrados
em 31-12-72, os capitais privados das atuais empresas do Estado somam a. Irrisória
percentagem de 2,8148%, sobre o capital público, ainda assim com a inclusão do lançamento, no mercado de ações, de Cr$ 200.000.000,00 pela CESP - Centrais Elétricas do
Estado de São Paulo.
26 - De outro lado - apenas para. illll'trar, - nos últimos 6 anos - de 31·-12-1966
a. 30·12-197.2, - somente no Estado de São Paulo - as sociedades de economia. mista.,
com recursos do Tesouro, tiveram o seu capital social eleva.do em 1.000%1 Curiosa
semântica da palavra mista ..•
27 - Objetar-se-á, com apoio na Lei do Anonimato, que tais entidades são fiscalizadas, à saciedade, pelos respectivos Conselhos Fiscais. Ora, relativamente, aos Conselhos
Fiscais das socledad.es de economia mista, de que o Estado é a.cionista majoritá.rio, e desnecessário - por ser óbvio % acentuar a sua condição de colegiado, em regra, meramente
referendatá.rio dos Relatórios de Diretorias, suas peças contábeis, e laudos de auditoriats
particulares. Nem se refira à circunstância de que, em geral, com as raras exceções de
e stl!o, tais Conselhos Fiscais são constituidos de funcionários da a.dministração direta.,
sem desvinculação de suas atribuições normais, sem a necessária independência. e
que, com freqUência, participam simtt!taneamente de até 5 (cinco) Conselhos Fiscais.
28 - Finalmente, o agrupamento dos Balanços Gerais encerrados a 31-12-72, das
empresas do Estado, alcançam Cr$ 61.5'M:.861.812,64 e acrescidos dos bens e va.Iores
das 2 (duas) autarquias a serem incorporadas a SABESB - Cr$ ) .874.875.828,27 <FESB
e SAECJ totalizam Cr$ 65.449.737. 640,91, e que, comparados com o orçamento do
exercício em causa - 1972 - significam, em números gritantes, que cerca de 4,7 vezes o
orçamento em curso do Estado está sem fiscalização adequada, sem controle externo.
Não se argumente que o controle externo se exerce nos termos do art. 132 e parágrafo da
Lei n.0 10.319/68. É mero exame formal, sem perqu!rições, sem exames in loco, sem
verificação efetiva de despesas e gastos. O Tribunal de Contas, ao suspender tais exames,
efetuados de forma lnconclusa, quis testemunhar seu lnconformismo, de wn la.do, e
retirar sua responsabilidade, de outro, pois não podia apreciar o que Ignora e tão pouco
aprovar o que lhe é vedado conhecer.

confiamos, todos, pois, os Tribunais de Contas do Brasil, que o Governo da Repúbl!ca
acolha, como já o fez em relação às suas próprias empresas <vide fi. 236), o controle
externo de tais entidades estaduais, sem sacrifício de sua flexibilidade, que poderá ensejar
liberalidades de gestor privado, nem afetar o seu dinamismo empr·esarlal, qU'C poderá
Incitar audaciosas iniciativas cujo desconcerto será pago pelo contribuinte.

os congressos dos Tribunais de Contas do Brasil, nesse senttdo, oferecerão a sua
contribuição legislativa por ocasião do VII Congresso a realizar-se em outubro p. futuro
em Belém do Pará.

r

-529DA NEC'.&SSIDADE DA FISCALIZAÇAO DO PODER. Pú'BLICO
SOBRE OS RECURSOS DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Prof. Antônio Chaves,
da. Faculdade de Direito da
Unlverslde.de de são Paulo.
Por demais ambieloso para contentar-se em real:lzar apenas tarefas compatíveis
com as suas próprias energias, associa o homem suas forças ffslcas, esplritua.ls ou econômicas às de outros homens, dando margem, muitas vezes, ao surto de pessoas juridlcas, distintas dos elementos que as compõem, às quais atribui personalidade própria.
Nascem, então, para o mundo dos negócios, ou das ciênelas, ou das artes, ou dos
desportos, ou .da recreação, ou da beneficência, toda sorte de empresas, ll:lstltuições,
corporações, cooperativas, fundações, sociedades, associações, até mesmo entidades formadas por outras entidades sindicais, federações, confederações, que como seres llumanos,
têm capacidade, compram, vendem, alugam, transacionam, tornam-se credores, devedores,
proprietários, usuários, imiscuem-se Intimamente na vida dos Indivíduos, fornecendo-lhes
alimentos, instrução, eletriclde.de, gás, vendendo-lhes bens móveis e Imóveis de toda espécie, desenvolvem seu ciclo vital, e acabam desaparecendo.
O próprio Estado, pessoa jurídica por excelência, e uma das primeiras a se constituir, uno no decurso da história, sentiu em nossa época necessidade de desdobrar-se,
atribuindo empreitadas especificas a autarquias, entidades estatais, sociedades de economia mista, fundações, institutos, etc.
Já chegamos a um ponto em que, apenas no Estado de São Pauio, as sociedades de
economia mista manipulam quantias que ultrapassam mais de cinco orçamentos de
Estado.
Mas essa multiplicação e esse potenciamento, por alvlssareiros que sejam, estão
a exigir por parte do legislador wtenção e cuidados especiais, a se revelarem não em
providências de ordem imediata, peculiares a cada uma das espécies, ou ao sabor de contingências do momento, mas numa visão de conjunto que permita uma politica. mais
abrangedora e mais uniforme.
Os raros princípios traçados pelo Código Civil, completamente superado quanto
a essa parte no decurso de sessenta anos, já se revelam há muito absolutamente insuficientes, exigindo um remanejamento completo de seus pr!nc!p!os, um Estatuto Geral
das pessoas jurídicas.
Dos vários aspectos que poderiam ser aqui abordados, foca.!lzam.os um que mais
in.S!Dtentemente tem cbame.do a atenção dos estudiosos e do homem do povo a fiscalização dos atos de gestão, a averiguação da correta aplicação dos princípios atin.entes à
administração da coisa pública.
Detenhamos um pouco nossa atenção sobre esta expressão: recursos ou dinheiros
públicos.
Por que é que é necessário fiscalizá-los e defendê-los: por serem públicos, ou por
serem recursos?
A mentalidade corrente é que devem ser defendidos por serem públicos.
Achamos, ao contrário, que devem ser defendidos por serem recursos, dinheiro. Não
no sentido !mediato, material, de notas empilhadas ou de saldos bancários, mas sim
como elemento vivo, atuante, representativo do progresso econômico Individual e da
pujança coletiva: produto e índice de esforço, da determinação, da diligência de um povo,
medida do seu próprio progresso.
Constituiria rematado absurdo que o Governo se preocupasse exclusivamente com o
dinheiro que consegue arrecard:ar ou com o que aplica na constituição das diferentes
entidades das quais faça parte, e do qual, prestando contas, não faz mais do que
cumprir dever elementar que Incumbe a qualquer administrador dos bens alheios, e
não manifestasse igual cuidado com relação àqueles bens, àquele patr!mOnio n!i.o só
pecuniário, mas também moral, que nem por ntio ter entrado para os seus cofres, deixa
de contribuir, talvez mrus expressivamente ainda, para a prosperidade coletlva.
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aberto, fonnada com a captaçãO de recurso de milhares anônlmos, que elas já. têm seus
próPI'ios órgãos flscalizadOl'les: o seu Conselho Fiscal.
O papel que em geral desempenha foi quall!icado pelo Senador Vasconcelos Torres,
em sua justlficagão do Projeto de Lei n. 0 103, de 1973, Diário do Congresso Nacional
(Seção II) de 15-9-1973, pág. 3482, de pura farsa: nada examina, pela simples razão,
via de regra, de não estar capacitado para realizar o exame de livros e documentos.
"Os pareceres do Conselho Fiscal, normalmente, consubstanciam uma pantomina.
ll: um jogo mentiroso da Dlretoria, cujo intuito é ludibriar acionistas e público."
Realça as danosas conseqüências dos balanços e balancetes "encomendados": se a
empresa progride, se expa.nde e amealha lucros, através de "Jeitinhos", "válvulas de
escape", jogadas e manobras diversas, escamoteando os dados certos, o lesado é o
governo, com a mutUação dos impostos, e, pois, a sociedade, o povo.
"Se a empresa cal em dificuldades, cam baixos lucros ou, mesmo, com prejuizos, o ba:lanço não reflete, também, tal realidade, mas sua preparação é "encomedada" e os resultados recebem pinceladas que lhes modificam os números.
Ludibriam-se os aclonistas e se montam as mazelas para tapear as fontes de
crédito, de financiamento.
Não há. de ser, pois, nesse sentido que deve se orientar a solução do legislador.
ll: verdade que vários ensaios existem procurando atender alguns casos de particular
gravidade.
.Assim, no que diz respeito às sociedades de crédito imobiliário, a. Lei n.o 4.380,
de 21-8·1964, enumera uma série de providências, outorgando ao Banco Nacional da Habitação e à SUMOC poderes para. manterem fiscalização permanente e ampla das mesmas,
podendo, para Isso, a qualquer tempo,, examinar os livros de registras, papéis e documentação de qualquer natureza, atos e contratos.
Ficam as sociedades obrigadas a prestar toda e qualquer informação que lhes for
solicitada pelo referido Banco e pela SUMOC, sob as penas da. lei; a observar o plano
de contas e as normas de contabilização por aquele aprovadas, e a divulgar, em seus
relatórios semestrais, as informações minlmas exigidas, quanto às suas condições financeiras.
Devem ainda enviar mensalmente ao Banco Naclonal da Habltção cópia do balancete do mês anterior, bem como, semestra.Imente, o balanço e a demonstração de lucros
e perdas e ainda prova. de envio para publicação das atas das assembléias geral~,. dentro
de 30 dias da realização destas.
O BNH poderá. exigir que as Sociedades de Crédito Imobi!lá.rio se sujeitem à auditoria externa por empresas especializadas, devendo as mesmas mencionarem em sua.
publicidade os respectivos mutuados aplicados, constantes de seu últlmo balancete
mensal.
No caso de in!ra.ção dos preceitos legais ou regulamentares, ficarão as sociedades
sujeitas às penalidades indicadas no art. 43:
a) multas, até 5% do capital social e de reservas especificadas, para cada infração
de dlsposltivoo da mesma lei;
b) suspensão da autorização para funcionar pelo prazo de seis meses;
e) cassação da autorização para funcionar.
Também no que diz respeito às empresas que tenham por objeto a. industrlallzaçã~J
dos produtos básicos e que se dediquem à indústr:la química, e que utilizem como matéria-prima subprodutos de refinação do petróleo, mas que não visem a obtenção de produtos básicos, determina o Decreto n.• 56.571, de 9-7-1965, expressivo exemplo de
fiscalização a ser exercida pelo Conselho Nacional do Petróleo, ao qual o art. 5.0 reserva
ainda a flscalização da execução do projeto de autorização de fabricação doo produtos
bá.sicoo, nos termos outorgados, bem como qualquer modificação que deverá ser objeto
de aprovação desse órgão,
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de natureza privada.
Assim, com relação aos bancos e casas bancárias, antigo Decreto n.• 14.728, de
16·3-1921, aprovou minucioso regulamento da sua fiscalização, a ser executado pela

Inspetoria Geral dos Bancos, sob a superintendência do Minlstério da Fazenda.
Também as sociedades de capitallzação são objeto de cuidadosa verificação determinada pelo Decreto n.• 22.456, de 10-2-1923.
O fabrico de armas e munições de guerra só pode correr exclusivamente mediante
autorização governamental, que o Decreto n.• 24.602, de 6-7-1934 só admite ocorra, mediante, entre outras, a condição de ser aceita uma fiscallzação permanente nas suas
dlreções administrativas, técnica e industrial, por oficiais do Exército, nomeados pelo
Ministro da Guerra, sem õnus para a. fábrica.

São ma.nif~ esporádicas, invoca.das a titulo de exemplo, que atendem a circunstâncias e atividades particulares, próprias a. determinadoa setores.
Não será tempo de reunir esses fios esparsos, para, mediante observação atenta,
reconduzi-los a um principio geral, válido para todos os casos em que é manifesto o
interesse de grande número de sócios, aclonlstas, e até mesmo de pessoas que, não
tendo essa qualidade, são atlngidas pelos reflexos da administração dessas entidades?
Não pode ser atenuada a importância da vigilância do Estado no que diz respeito
ao fornecimento de energia elétrica, de gás, de carne, de leite, de óleo, de cereais,
de gasolina, de mil e um outros prOdutos.

se a prOdução dos mesmos está em grande parte areta às sociedades anOnimas,
bem se vê, como teve oportunidade de sallentar A. Berle Jr, "Poder sem Propriedade",
que já não é do interesse exclusivo dos a.c!onistas a conservação, desenvolvimento e
expansão das sociedades anOnimas, mas que tal Interesse é o da comunidade em cujo selo
se desenvolvem.
"!!: concebível que o pOder econOm!co suficientemente concentrado possa pro-

vocar a derrubada. de um sistema polltico de governo; mas até mesmo Lenin
assegurava que isto não poderia ocorrer se o govemo mantivesse o controle
sobre o poder militar efetlvo."
O prof. Juan M Farlna, que o cita em seu oport..missimo Soclei!ades ADônlmas,
Córdoba, Zeus, 1973, complementa que a tendência atual é outorgar ao Estado uma
cada vez maior fisca.llzllçAo da. atividade das grandes empresas, sobretudo quando semelhante atividade compromete a estabilidade geral do pais, os planos de govemo, a
expansão econômlca e até a segurança da NaçfiD.
RENZO BOLAF.FI, La Socletà SempUce, Milão, Giuffrê, 1947, pág. 8, reconhece que
as exigências e os costumes da vida mOdema deram lugar a um desenvolvimento cada
vez maior e a. uma importância sempre mais ccnsiderá~l dos agrupamentos sociais:
"O número de sociedades multiplicou-se; relações duradouras surgiram entre
sociedades e sociedades; novos problemas impuseram-se à atenção dos juristas.
Surgiu, portanto, uma ampla. literatura jurídica, tendo por objeto o estudo das
novas formas sociais, de novas questões que, na vida econômica, conquistam o
mais alto interesse; e, ao lado do estudo de direito po·sltivo, não faltaram propostas ou reformas legislativas a fim de colocar as normas da lei em harmonia
com a nova realidade."
Reconhece que o fato do direito das sociedades ter sido estudado mais nas suas
derivações do que nas suas origens não ocorreu sem razão, uma vez que os problemas
que se apresentavam ao jurista no seu aspecto concreto, Induziam a examinar as manifestações rele'l'antes da relação social, antes que a Indagar a natureza e a estrutura.
desta relação·, mas ao mesmo passo aponta os inconvenientes dai decon"entes, pela.
própria solução dos casos práticos:
"Os problemas Isolados podem vir a ser exatamente avaliados somente se são
colocados em relação ao mais amplo quadro ao qual pertencem, uma vez que
os institutos jurídicos são devidamente compreendidos não sendo Isolados, mas
estudando-se suns influênclns e ns relações recíprocas.
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quando não se descuidem a Indagações relativas as pressupostas dos vários
problemas: o exame da natureza. das relações jurídicas que lntercorrem entre
pessoas que têm interesses comuns, pressupõe uma exata determinação dos con•
ceitos de sociedade, de associação, de condomfnlo."
:S: sem dúvida no setor das entidades de admini.stn1ação indireta do Estado que se
taz notar, com prurticular intensidade, a urgência de dlretrlzes mais consentâneas à.S
atualmente em vigor entre nós.

Já. teve oportunidade o prof. OSCAR BARRETO FILHO de mostrar os inconveDientes
decorrentes da Inexistência, em nosso País, de um estatuto genérico das entidades de
admlnl.straçã.o indlreta, aplicá.vel não só às empresas públicas, como às autarquias, so•
ciedades de economia mista e fundações públicas,
"Sem esta lei geral, as soluções dadas aos casos ocorrentes têm sido Inspiradas
por motivações esseilCil.almente pragmáticas, que não se COadunam com os princípios bá.sicos do ordenamento jurídico."
Não constituindo uma fonna jurídica prevista no Código Clvü ou nas leis comerciais, nem sendo um tipo de entidade sujeita a nll!"'llatlvldade própria regulada por lei
federal, sua. crl.açã.o pelo Estado deve ser moldada. nas categorias já. existentes do
direito privado, que só admite a personalidade jurídica de empresas que se revistam
de fOI'Illa socletá.ria.

se um dos principais motivos determinantes da criação da empresa pública é con·
ferir-lhe autonomia, deve a a.ssunçã.o, pelo Estado, da responsabilidade subsldiá.ria pelas
suas o~ações ser deterrn.ina.da de modo preciso e concreto, o que SO!Ilellte poderá. ser
posslvel, na falta de lei federal orgânica, mediante a aplicação da legislação pertinente
às sociedades comerciais, de manifesta insuficiência para atender as peculiaridades do
regime jurídico das empresas públicas, no tocante à sua constituição, ao financiamento,
ao controle, finalldade, órgãos de gestão, assembléias gerais, etc.
As poucas tentativas que entre nós têm sido ensaiadas para regulamentar pelo
menos alguns aspectos pa.rticulannente graves do problema não têm sido bem sucedidas:
Assim, a do deputado AROLDO CARVALHO, que em data de 3-10-1967, apresentou
um projeto, que tomou o número 676-A, limitando a remuneração mensal má.xlma dos
diretores das empresas de economia mista, das pail'la.Cstata.i.s, e de todas as que, a qualquer
título, sejam contempladas no Orçamento da República, equiparando-a aos vencimentos
mensais de Ministro de Estado.
Proibia a participação dos Dtretores nos lucros anuais das respectivas empresas, e
sujeitava o infrator, além da obrigação de devolver a diferença a mais recebida, a multa
igual a 30 vezes o maior sa.Jálrio mínimo vigente (Diário do Congresso Nacional, seção I,
de 6-4-1972, pág. 83,)
JUStificou que em virtude da falta de dispositivo legal limitador da remuneração
dos Diretores dessas empresas, cada dia mais se mostravam elas afoitas em enriquecer
os seus dirigentes, apontando o exemplo do Estatuto de uma conhecida Fábrica Nacional
que, além de reajutar a remuneração dos diretores ao fim de cada exercício, com base
nos indices de eventual desvalorização da moecla., fixava, ainda, quantia a título de
gratificação, para cada diretar, igual a cinco vezes o valor da respectiva remuneração
mensal.
O projeto foi considerado tnconstltuciona! e injurídica, sob alegação de que o Poder
Público não deve inbervi.r na estrutura econômica das empresas privadas, de acordo com
a nossa formação democrática e o principio constitucional de que todos são iguais perante a lei, ..
Reapresentado o projeto, limitou-se a COmissão de Constituição e Justiça da ca.ma.ra
dos Deputados a acolher parecer no sentido da inoonstltuclonalidade, porque violaria. o
Inciso IV do art. 57 da Constituição Federal, que reserva à competência exclusiva do
Presidente da República a Iniciativa de leis sobre organização admlnistratlva e judiciária,
matéria. tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração do Distrito Federal, etc.
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de cargos do serviço Civil da. União e das autarquias federa.ls, e o Decreto n.• 71.235,
de 10-10·1972, que distribui os cargos lntegra41tes do Grupo I, D!reção e Assessoramento
Superiores, na. conformidade do art. 5.0 da referida Lei n,9 5.645, em quatro níveis,
com as caracterí.st!ca.s que aponta.
No âmbito do Estado de São Paulo, vários diplomas lega.ls .11ecentes revelam a mesma
preocupação.
.Assim, o Decreto n.• 2.935, de 30-11·1973, criou a Inspetoria contábU-EconômlcoFinancelra, dlretamente subordinada ao Presidente do Conselho de Defesa. dos Capitais
do Estado (CODEC).

No campo de atuação da ICEF compreendem-se:
I. as empresas organizadas sob a forma de sOciedade anOnima, em cujo capital
o Estado, dlreta ou lndlreta.mente, tenha participação exclusiva ou majoritária;
II. as demais entidades descentralizadas do Estado, nos termos do que dlspóe o

art. 18 (art. 2.0 ).

1!: à. ICEF que Incumbem as tarefas fundamentais ne.sse setor, como se verifica pela
enumeração fleita pelo art. 3.0 :
I. verificação, na. esrera econõmico-!Jna.ncelra do cumprimento dos planos, projetos
·
e programas ligados à.s linhas de politica báSica;
II. controle de legitimidade;
III. avaliação de desempenho económico e financeiro quanto:
a. à receita operacional;
b. à despesa. operacional;
c. ao acompanhamento do cronograma econômlco e financeiro dos Investimentos;
d. ao estabelecimento, acompanhamento e avaliaÇão dos !nd!ces de produtividade;
e. ao cálculo e análise dos !ndioodores de desempenhO;
f. aos estudos de vlabU!dade económica e financeira;
g. à análise de preços e ts.rlfas, em conjugação com o Conselho Estadual de Preços
e Custos (SEPEC) ;
h. à execução orçamentária mensal das empresas;
IV. a elaboraÇão das programa.ções f!nancell'as das empresas;
V. à emissão de relatórios de avaliação de desempenho econOmlco e financeiro,
sugerindo quando couber, as medidas a serem tomadas· para correção dos desvios;
vr. à. colaboração com a Secretaria de Economia e Planejamento, no processo
decisório final para alocação, àS empresas, de reclll'SOS de capital por parte do Estado.
Indica o art. 4.0 ainda sete providências diferentes a serem tomadas pela ICEF,
para exercer tais funÇões, organizando e implantando:
I. orçamento das empresas, que englobará.;
a. a previsão plurlanual respectiva;
b. o detalhamento mensal da previsão relativa ao exerc!clo seguinte ao em execução;
c. a plena. identificação dos recursos como receita operacional, financiamentos,
empréstimos, dotações de custeio e de capital;
d. as aplicações perfeitamente dimensionadaS aos recursos;
II. relatórios de acompanhamento mensal de execução do orçamento empresarial;
IU. conceitos pnrn Indicadores de nvnllaçüo de desempenho;
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v. programas de auditoria a serem cumpridos pelo Deparllamento de Auditoria
do Estado (AUDI) ;
.
VI. pesquisas de salários no mercado, em conJugação com o Conselho Estadual de
Política Salarial CCEPSl;
VII. sistemas de acompanhamento e aná!lse de balancetes, balanços e outros
demonstrativos contábeis;
VIII. demonstrativos de apuração e apropriação de custos operacionais e de Investimentos;
IX. relatórios periódicos de ativ!dades das empresas, bem como projeções de expansão de atlv!dades e análise de viabilidade econômico-f!nanceira;
X. acompanhamento de mutações no capital e património liquido das empresas;
XI. relatórios e infOrmações não compreendidos nos incisos anteriores e necessários ao cumprimento das funções de avaliação econômlco e financeira previstas no Decreto-lei Complementar n.• 7, de 6-11-1969.
Indicam os dispositivos seguintes a estrutura básica da ICEF, seu relacionamento
com as Empresas e com os órgãos da secretaria da Fazenda.
O Decreto Estadual n.• 3.003, de 13-12-1973, dispõe sobre o Estado-Acloolista, determinando o art. 1.• que a atuação do Estado nas empresas organ:!za.das sob a fonna de
sociedade anónima, em cujo capital, direta ou indlretamente, tenha participação exclusiva ou majoritária se dê mediante:
I. fixação de políticas básicas de atuação das empresas relativamente às politicas
de: investimentos; prestação de serviços e produção ou fornecimento de bens e serviços;
preços públicos e tarifas; operações ativas e passivas de crédito, bem como níveiS de
endividamento; administração de pessoal; aquisição de material e contratação de serv!çoa
e obras; outras relacionadas com a atuação das empresas quanto às suas finalidades
e objetivos institucicma.!s, bem como à sua situação econõmico-flnanceira, de acordo com
as nonnas do Decreto-lei Complementar n.9 7, de 6-11-1969;
II. adequação dos estatutos sociais das empresas às leis, 1·egulamentos e no·nnas
que lhe são pertinentes;
III. participação em processos decisórios, a que ficam .sujeitos cada pla.no, pro,feto
ou programa destinado a atender a finalidades e objetivos institucionais, a serem elaborados pelas Di!retorias, em conformidade com as poltticas báSicas;
IV. fiscalização, controle e avaliação de desempenho, a serem exercidos: ·
I. no âmbito das finalidades institucionais, pelas secretarias a que estão vinculadas
as empresas;
II. no campo econõm!CO·finance!xo, bem como na área do contrOle de legitimidade,
pela Secretaria da Fazenda;
m. no que se refere ao atendimento dos objet!vos e metas da pOlítica global de
investimentos, pela secretaria de Economia e Planejamento.
Já o· De. n.• 2.936, de 30-11·1973, havia instituido o Orçamento Econômico-Financeiro nas Empresas o;rgaruzadas Sob a forma de sociedade anônima, em cujo capital o
Estado, direta ou !ndireta.mente, tenha participação exclusiva ou majOritária.
O deputado ALBERTO GOLDMAN apresentou em data de 10-4~1973 à Assembléia
Legislativa do Estado de S. Paulo projeto de lei estabelecendo que as nonnas que impõem
e d.lscipllnam as col1Cilll'l'ênc!as públicas na admin!st4'ação estadual direta, também se
aplicam às fundações mantidas pelo Estado, às sociedades com controle majoritário do
Estado. e às empresas públicas estaduais, para todas as suas obras, serviços, compras
e alienações.
ObJetlvo da proposição era garantir a melhor aplicação de recuxsos públlcos e a rigorosa. probidade na consecução de objetivos de interesse coletivo, imperativa em razão
de serem confiadas a tais entidades vultozas verbas provenientes de encargos suportados
pelo povo em geral.
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dPC!sões, em medidas judiciais propostas contra Desenvolvimento Rodoviário S.A., DERSA,
e contra a Companhia Agrícola Imobl!lárla e Colonizadora, CAIC, tem entendido que
sob controle majoritário do Estado, embora revestindo-se da forma de sociedade anOnima
e exercendo atl.vidades Industriais ou comerciais, não escapam à ação fiscalizadora
estadual, à justif:lcação de seus atos perante terceiros, e conclUI ser absolutamente
necessário e perfeitamente justo consagrar em !e! a obrigatoriedade das entidades em
questão prestarem estrita observância aos princípios da licitação para todas as suas obras,
serviços, compras e alienações.
Conclusões
Já é tempo dll irmos encerrando estas considerações, o que faremos procurando
determinar alguns pontos fundamentais, que talvez possam, no futuro, ser de alguma
utilidade.
1. 1!: neceEsárla não uma mera consol!dação dos dispositivos esparsos da legislação
federal relativa à fiscalização e defesa dos dinheiros públ!cos, mas a elaboração de um
novo diploma que trace as diretr!zes básicas de uma averiguação nesse sentido não apenas
do comportamento das autarqUias, das sociedades mistas, das fundações públicas, etc., mas
até mesmo de todas as lniciat!vas privadas, que possam revestir de interesse relevante,
direto ou lnd!reto, para grande número de pessoas ou afete a populaçoo em geral.
2. Fiscalização de todos os atos das entidades em que o poder público tenha participação: seus livros devem estar abertos à verificação de todos os verdadeiros Interessados.
Se nos termos do art. 81, XX da ConstitUição Federal deve o próprio Presidente
da República prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após
a abertura da sessão legislativa, as contas relativa ao ano anterior, não há justificativa
para quem quer que seja furtar-se a essa obrigação.
Teve oportunidade o conselheiro NELSON MARCONDES DO AMARAL de demonstrar que de sociedade anOnima multas institUições estatais só conservam o nome e a
estrutura, aditando:
"Se o próprio acionlsta majoritário - o governo do Estado - desnatura as
companhias de que faz parte, não se pode pretender continuem estas a ser tratadas como se fossem sociedades anónimas, lnsuscetíve!s de fiscalização pelo
Tribunal de contas."
No que diz respeito às entidades de Direito Privado, a evolução também deverá
processar-se no sentido de uma fiscalização cada vez maior do Poder Público, notadamente no que diz respeito àquelas entidades que mais de perto têm a ver com grande
número de consorciados.
A procura de· qual o órgão que possa desempenhar tão del!cada tarefa, tateia ainda
o legislador, que fatalmente terá, com o correr dos tempos, de dar uma estrutura
uniforme à atribuição que leis esparsas outorgam a um ou outro.
·
Merece, pois, não somente aprovação, como ampliação o Projeto de Lei do Senado
n.• 62, de 1973, que "submete à fiscalização financeira dos Tribunais de Contas as
pessoas jurídicas de direito privado de que o Poder Público participe como acion!sta
exclusivo ou majoritário", confessadamente inspirado em sugestão formUlada pelo Professor J. L. ANHAIA MELLO, Ministro do Tribunal de Contas de S. Paulo.
seus gestores estão abrangidos peio art. 70, § 1.0 da Constituição Federai, que submete à fiscalização financeira "as contas dos administradores e demais responsáveis par
bens e valores públicos", mas tais entidades consideram-se desobrigadas da prestação
de contas perante os órgãos co~tentes, sob alegação de mexistir lei reguladora dessa
fiscalização.
Foi o que salientou o Senador FRANCO MONTORO na Justificação publicada. no
Diário do Congresso Nacional, seção n de 2-6-1973, págs. 1725-1727, em que transcreve
a Declaração de 7-12-1972, do Primeiro Congresso dos Tribunais de Contas do País,
reunido em São PaUlo:
"1. Todo aquele que administra ou tem sob sua. guarda bens, valores ou dinheiros
públicos é obrigado a prestar contas.
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E!xerça por órgão extemo à Administração - o Tribunal de Contas -, instituição autónoma para aux!lio ao Poder Legislativo, estruturado e garantido como magistratura
superior.

3. A desei!ntralização administrativa e o desdobramento das atividades do Estado,
por Intermédio das empresas publicas, sociedades de economia mista e outras entidades
não devem constituir empecilho para a quebra do princípio universal de prestação de
contas dos dinheiros publicas, embora o controle se exerça SOb regime especial.
4. Nada impede que a fiscalização das empresas públicas, sociedades de economia
mista e demais entidades se realize sem prejuízo da dinA.mica que lhes é peculiwr".
Com CAIO TACITO demonstra não pOderem se compadecer a natureza pública
dos Investimentos das empresas públicas e sociedades de economia mista e a responsabilidade solidária do Estado em seus compromisSos flna.nceiros !nterna.clonals unicamente com o mecanismo Interno de !isca.Uzação financeira próprio das sociedades comerciais privadas, como conselhos Fiscais, Assembléias Gerais, ou órgãos de auditoria.
"eez,tamente não cabe prover formas de controle "a priori", Já abandona.daa até
meamo nas áreas da administração direta. Não é poesivel, todavia, prescindir
de instrumentos eficientes de controle "a pOSterior!", que possibilitem um ajuizamento adequado da gestão econômico-fln:anceira das sociedades comercJafs do
Estado, sem lhes tolher a indispensável margem discriminatória de operação tiexivel dos serviços descentralizados, que lhe estão afetos."
Em anexo foi publicado editorial de O Estado de S. Paulo de 30-5-73 aplaudindo

a notícia do projeto de lei e lembl'IUldo que a reconhecida eficiência dos métodos de administração empresarial, em relação aos processos trad1clona.Js da burocracia oficial,
levou nos últimos tempos o Poder Executivo de todas as esferas a. Incorporar numerosas
sociedades annimas, às quais se reserva a gestão de grandes obras ou serviços publlcos.

Embora. louvável o objetivo, na. prática. começaram logo a ma.nifestar-se os abusos
passando os dlretores dessas companhias a geri-las como se não devessem obrigações a
ninguém que não fosse o governante que os nomeara, sob Invocação de que 1!/J tinham
que obedecer em seus negócios ao que dispõe a Lei das Sociedades por AçóeB.
Mostra o articulista o absurdo da tese:
"Se o Estado nelas participa. com a maior parte ou o excluaivo do capital,
estamos em fase não de sOOiedades anOnimas tal como as define a Lei, mas
de empresas ele economia mista em que o Poder Público figuTa a título de mero
Intermediário dos verdadeirOs aclonistas, que são os contribUintes. Em tala
condições. a !Iscallza.ç!W elo seu exerciclo !inanceiro não pode competir exclusivamente ao Executivo. A coletlvidade, que as sustenta. com o pagamento ele Impostos e tributos vários deve ter o direito de n!W ser excluída deSse controle.
Algumas empresas do gênero chegam a movimentar recursos equivalentes à
receita orçamentária. de certos Estados e a possibilidade da Incidência de casos
ele corrupção torna-se proporcional ao VUlto de semelhantes recursos."
tnvoca o jornalist.a o escAndalo da CORAB da Guanabara, a. exigir remédio pronto
e radical e o abuso de poder da DERSA - Desenvolvimento Rodovlá.rio S.A. que, em
resposta a oficio de magistrado vlsa.ndo obter !nforma.ç!W em mandado de segurança,
protestou que não devia satisfação a. ninguém pois a. "concorrência entre amigos" seria
um direito que assiste a toda empresa de direito privado.
Mas o Juiz Roland Peres, em sentença de 2-1-72 não só obrigou a. DERSA a expedir as certidões, como firmou "doutrina sobre a. necessidade da :tlsca.l1zaç!W das empresas de economia mista pelos Tribunais de Contas":
"Atualmente as empresas públicas e as sociedades de economia mista., não obstante a. sua. condição de pessoas jurídicas de direito privado, Integram a Administração Estadual lndlreta e, por conseguinte, estão de alguma forma subordinadas ao gOverno, tornando-se Inaceitável, no Direito Administrativo moderno, a idéia. de que elas estejam, tão-só, sujeitas à d1sclpllna. juridlca das
sociedades por ações e dos estatutos sociais, em qualquer ato por elas praticado."
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Munno Corrêa à margem do mandado de segurança !mpetrado por uma corretora de
seguros que se julgara prejudicada pela FEPASA, com o ato Imoral - ainda que supostamente legal - da concessão do monopólio da corretagem do seguro de vida de
milhares de ferroviários a uma firma bafejada por favores tão poderosos como ocultos.

Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Esteves - Clodomir Milet - José Sarney - Petrônio Portella
- Jessé Freire - Arnon de Mello - Teotônio Vilela - João Calmon Benjamim Farah -Carvalho Pinto - Orlando Zancaner - Benedito
Ferreira - Mattos Leão - Daniel Krieger - Guida Mondin - Tarso
nutra.
O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - Esgotada a Hora do Expediente,
passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 30,
de 1972, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que isenta da
contribuição para o liNPS 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,
tendo
PARECERES, sob n.os 573, 574 e 575, de 1972, e 20, 21 e 22, de 1974,
das Comissões:
- de Constituição e Justiça - 1.0 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade, com emenda que apresenta de
n.o 1-CCJ; 2.0 pronunciamento: pela constitucionalldade e juridicidade da emenda de Plenário;
- de Legislação Social - 1.o pronunciamento: favorável ao projeto
e à emenda n.o 1-CCJ; 2.0 pronunciamento: pela prejudicialldade
do projeto e da emenda de Plenário;
- de Finanças - 1.0 pronunciamento: (após dlllgência solicitada)
contrário ao projeto e à emenda n.0 1-CCJ; 2.o pronunciamento:
pelo arquivamento.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão anterior, sendo a votação
adiada pela falta de quorum.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
O Sr. Franco Montoro - Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a
votação.
O ,sR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) .:_ Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montoro, para encaminhar a votação.
O SR. FRANCO MONTORO (Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente,
parece-me que se torna necessário um esclarecimento.
O projeto deve realmente ser arquivado, porque o seu objetivo foi expressamente atendido.
É oportuno lembrar, o projeto apresentado em 1972 estabelecia a isenção da
contribuição para o INPS, em relação a casas construídas pelo sistema do mutirão.
Nos termos expressos do projeto se dizia:
"Ficam isentos da contribuição para o INiPS o proprietário, e quantos
trabalharem eventualmente e sem remuneração na construção de casas
pelo sistema do mutirão."
A medida apresenta um evidente interesse públlco e social. O INPS estava
cobrando, daqueles que construíam casas pelo sistema de mutirão, a contribuição
devida por salários que nunca foram pagos. O trabalhador construía a sua casn
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exigia o pagamento de quantias muitas vezes elevadas, a pretexto de que não
havia sido recolhida a contribuição para o INPS, relativa aos salários pagos aos
empregados.
Para dar solução ao problema, apresentamos um projeto de lei. Foi uma luta,
Sr. Presidente. A Maioria, infelizmente, se opôs a ele, com pareceres negativos.
O nobre Senador Adalberto Sena, para salvar o projeto, apresentou emenda a
fim de tentar que a matéria voltasse às comissões e se fugisse àquele veto que
palrava sobre a proposição.
Entretanto, e isto é importante que se afirme, aquilo que proposto por um
Senador era rejeitado, um ano e meia depois, em setembro de 1966, quando o
Governo encaminhou ao Congresso Nacional a Reforma da Lei da Previdência e
incluiu a m·esma disposição, foi aprovado por unanimidade. A matéria, então, já
é lei, hoje iniciativa da Oposição, recusada sistematicamente pela Maioria, mas
aprovada quando o Executivo a apresentou. iÉ preciso dizer. Pode doer, mas é
necessário que se reafirme: este projeto, que vai ser arquivado, ele marca mais
uma vitória da luta do MDB, que apresentou o projeto há dois anos; fol recusado,
mas acabou sendo vitorioso e é, hoje, lei. J!: necessário mencionar estes fatos.
O Sr. Ministro da Justiça acaba de visitar o Congresso. Velo ao senado, prestando uma homenagem a esta Casa e demonstrando o estado de espirita do
Governo, que merece ser destacado pela Oposição. 1: do diálogo aberto; não
apenas tem abertas as portas do seu gabinete, como vem pessoalmente ao Congresso, à Câmara e ao Senado, demonstrando a necessidade de haver o diálogo
e o interesse que tem em mantê-lo com os parlamentares, porque os parlamentares
representam a Nação.
A Constituição legitima a autoridade no Brasil. o princípio da legitimidade
está firmado no art. 1.0, § 1.0 , da Constituição:
"Toda o poder emana do povo e em seu nome é exercido."
E o povo consultado mandou, aqui, Deputadas e Senadores.
Portanto, a visita é homenagem que o Governo presta e que deve ser destacada neste momento. Parabéns ao Ministro Armando Falcão pelo seu ato de
respeito ao povo brasileiro. Cada vez que S. Ex." vem ao Congresso dialogar com
os representantes do povo, ele presta homenagem à própria Nação; valoriza o
Congresso e nas faz uma lembrança: de que é preciso que o Congresso também
se valorize.
Infelizmente, estamos aqui diante de um fato em que o congresso não se
valorizou. Apresentado o projeto de um parlamentar, a Congresso o recusou;
apresentada a mesma medida pelo Executivo, a Congresso a aprovou.
1: preciso insistir, porque é preciso modificar, parque é precisa progredir;
é preciso caminhar no sentido de uma democracia verdadeira; é precisa fazer
aquilo que dizia. quando comemorãvamos o sesquicentenárlo do Congresso, falando
em nome da ARENA, o Deputado Djalma Marinho: Não é preciso que esperemos
que, por dâdiva, nas seja dada a Democracia. Utilizemos todas as possib1l!dades
de atuação que a atual Constituição nos oferece, para fortalecer o Congresso,
não por vaidade dos Congressistas, mas porque a congresso é a Casa do Povo.
é a Casa onde estão os homens que receberam o voto do povo e que prestam
contas periodicamente ao povo, nas suas reeleições.
J!: par isso, Sr. Presidente, que desejo destacar. mais uma vez, que a vinda
do Sr. Ministro da Justiça, honrosa a esta Casa, foi para trazer à deliberação,
agora em nome do Governo - e eu sei que com o voto da Maioria serâ aprovada
- uma medida que é exatamente aquela que nós apresentamos: a de que o
Código Penal entre em vigor junto com o Código de Processo Penal.
A matéria foi apresentada por nós, foi rejeitada pela Maioria, e agora vai
ser aceita porque o Executivo a apresenta. Deve ser aceita, porque a medida é
justa, mas precisamos destacar esses aspectos, Sr. Presidente.
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foi perseguido. Precisamos usar de todos os remédios regimentais. o senador
Adalberto Sena teve que fazer uma emenda de afogadilho, à última hora, para
evitar a condenação do projeto. E ele agora volta para ser arquivado, porque
já foi aprovada a mesma medida, e aprovada porque ela foi de iniciativa do
Executivo. Evidentemente, somos pelo arquivamento, mas com esta declaração
de que a matéria não é rejeitada, ela é considerada prejudicada.
A iniciatia do Congresso foi anterior e a do Executivo foi posterior. De qualquer maneira contará com o nosso voto. Aplaudimos o Governo pela iniciativa
que tomou, mas ressaltamos a necessidade de que se dêem maior atenção e
maior valor às iniciativas do Poder Legislativo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O Sr. Virgílio Távora - Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Senador
Virgílio Távora, para encaminhar a votação.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente.
ouVimos, com -a. atenção que merece, a peroração do ilustre representante de São
Paulo, quanto ao projeto em tele, que, como S. Ex.a, acha também a Maioria
deve ser arquivado. Apenas, no ardor da oração, S. Ex.a se esqueceu de esclarecer
à Casa que o nobre relator da matéria, nosso colega, representante pelo Pará,
Cattete Pinheiro, tanto quanto da ·apreciação do projeto quanto depois, no exame
da emenda do nobre Senador Adalberto Sena, deixou bem clara a questão, já
que as outras Comissões, quer a de Legislação Social, quer a de COnstituição e
Justiça, haviam, ambas, opinado favoravelmente à proposição. Quando da apreciação do projeto, a afirmativa é insofismável:
"A matéria já merecera disciplinamento através do Decreto-lei n.o 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."
Este o tópico do parecer do nobre Senador Cattete Pinheiro, em 30 de
novembro de 1972.
Vejamos o que di11: em 13 de maio de 1974. S. Ex.a afirma que o art. 79 da
Lei n.0 3 .807, de 1960, passou, de acordo com a Lei n.0 5.890, de 1973, a ter seu
§ 4.0 assim redigido:
"§ 4.0 - Não será devida contribuição previdenciária quando a construção
de tipo econômico for efetuada sem mão-de-obra assalariada, no regime
de mutirão, comprovada previamente perante o Instituto Nacional de
Previdência Social, na conformidade do que se dispuser em regulamento."
A Maioria, que tem sido pela nossa voz extraordinariamente, se permitida a
!modéstia, sempre desejosa de aproveitar as boas idéias do nobre Representante
por São Paulo, não pode ouvir calada as increpações que S. Ex.a faz.
O Sr. Franco Montoro - Dou testemunho favorável a V. Ex.a
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Na medida extrema das possibllldades, desde
quando essas idéias não se chocam com aquilo que se afigura não poder ser
atendido, por contrariar frontalmente disposições de leis, nós as adotamos e
forcejamos que sejam aproveitadas, justamente porque esta Casa é um foro de
debates. Gostamos sempre das iniciativas de V. Ex.o.s, e as aplaudimos, no
sentido de serem aflorados aqui os problemas mais importantes, seja no campo
social seja no campo econômico ou no puramente politico. No caso, achamos,
Sr. Presidente, que 0 projeto dev~ ser arquivado, com o que S. Ex." também está
de acordo, mas não concordamos com os considerandos de S. Ex."

..
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O Sr. Franco Montoro - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (Pela ordem.> - Sr. Presidente, ficou patente
por nossa exposição e pela confirmação, pelo menos neste ponto, do nobre Senador Vi11gíllo Távora, que se trata de lei posterior à de número 5.89,0, de 1973, que
dispõe sobre a matéria. Os pareceres concluem no sentido de que a matéria deve
ser considerada prejudicada.
Consulto à. Mesa qual seria a forma de tornar explícita essa circunstância no
arquivamento do projeto.
Não se trata de simples recusa, mas de arquivamento por prejudlcialldade.
Talvez a própria declaração da Presidência baste para caracterizar este fato:
não se trata de arquivamento de projeto por outra razão que não a de prejudlclalldade.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Vou colocar a matéria em votação,
e, depois, resolvere! a questão de ordem de V. Ex.a
Os Srs. Senadores que aprovam o arquivamento da matéria permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. AMARAL PEIXOTO (Para declaração de voto) - Sr. Presidente, a
Minoria vota pelo arquivamento da matéria com a ressalva apresentada pelo
nobre Senador Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - A Mesa acata a ressalva da Minoria.
Aliás, o nobre Líder da Maioria opinou no sentido do arquivamento e era este,
também, o entendimento da Mesa.
A matéria Irá ao arquivo.
É o seguinte o projeto a ser arquivado:
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 30, de 197~
Isenta da contribuição para o INPS a prestação de serviços não
remunerados na construção de casas populares pelo sistema. do :mutiriio,
acrescentando parágrafo único ao art. 79, VI, da Lei Orgânica da Previdência Social.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 -Acrescente-se ao art. 79, VI, da Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de
1960, um parágrafo único com a seguinte redação:
"Parágrafo único - Ficam isentas da contribuição para o INPS o proprietário, e quantos trabalharem eventualmente sem remuneração na
construção de casas populares pelo sistema do mutlrão."
Art. 2.o -Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) Item 2
Votação, em primeiro turno <apreciação preliminar da constitucionalidade e jurldicidade, nos termos do art. 297 do Regimento Interno),
do Projeto de I.iei do Senado n.0 13, de 1974, de autoria do Sr. Senador
Vasconcellos TOrres, que transfere embarcações da STBG para o Ministério da Marinha, tendo
PARECER, sob n. 0 139, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade e injuridlcldade.
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adiada por falta de quorum.
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade e juridicidade.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está rejeitado.
O projeto será arquivado.
li: o seguinte o projeto rejeitado:

PROJETO DE L'EI DO SiENADO N.0 13, de 1974
Transfere embarcações da STBG para o Ministério da Marinha.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - As embarcações pertencentes à Superintendência dos Transportes
na Bala da Guanabara (S'I'BG), órgão subordinado ao Ministério dos Transportes, serão transferidas para o Ministério da Marinha, à medida que forem
sendo retiradas do tráfego.
Art. 2.0 - Incorporadas ao patrimõnio da Marinha de Guerra constituirão
elas uma frota de reserva para atender a qualquer eventualidade no transporte
entre Niterói, capital do Estado do Rio, e o Estado da Guanabara.
Art. 3.0 - Esta Lei será regulamentada dentro de 60 (sessenta) dias, a partir
de sua publicação.
Art. 4. 0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições ao contrário.
O SR. PRESIDEN'l1E (Adalberto Sena) -

Item 3:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 40,
de 1972, de autoria do Sr Senador José Lindoso, que dispõe sobre a
propaganda comercial de produtos de consumo público, estabelece obrigatoriedade de descrição de qualidades nas respectivas embalagens, e
determina outras providências, tendo
P~CERES, sob n.os 308, 309, 310 e 311, de 1973, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade,
nos termos do substitutivo que oferece;
- de Economia, favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, com subemenda que apresenta (voto em separado
do Sr. Senador Luiz Cavalcante);
- de Saúde, favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição
e Justiça, com subemenda que oferece; e
- de Finanças, favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição
e Justiça com a subemenda da Comissão de Economia e pela
rejeição da subemenda da Comissão de Saúde (voto vencido do
Sr. Senador Cattete Plnhelrol.
o SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Sobre a mesa, emenda que vai ser
Ilda pelo Sr. 1.0 -Secretário.
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lida a seguinte
EMENDA N, 0 1

(De plenário Substitutivo)
Ao Projeto de Lei do Senado n.0 40, de 1972, que dispÕe sobre a propaganda comercial de produtos de consumo público, estabelece obrigatoriedade de descrição de qualidade nas respectivas embalagens, e determina outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - A propaganda comercial de qualquer produto de uso ou consumo
no PaíS, destinado à aUmentação, saúde, higiene, habitação, ut!lldoacle domés~
tlca e transporte, reger-se~á pelo disposto nesta Lei.
Parágrafo único - Entende-se por propaganda comercial, para os efeitos
desta Lei, a comunicação planejada visando atingir o público consumidor pela
persuação, mediant.e mensagens apresentadas na imprensa, no rádio, na televisão ou em qualquer outro meio de comunicação.
Art. 2.0 - É vedada a divulgação de anúncio relativo às qualidades e vantagens de produto de uso ou consumo públlco sem a referência do certificado de
inspeção de qualid•ade respectivo, ou, na falta deste, do atestado provisório expedido pela repartição competente ou, ainda, do autocertificado firmado pelo Técnico responsável pelo controle de qualidade da produção.
§ 1.0 - O autocertificado a que se refere este a11tlgo será permitido, apenas,
quando, por qualquer motiva, a certificação de qualidade para llberação de propaganda, mesma em caráter provisório, não tiYer sido considerada pela autoridade competente, após 60 (sessenta) dias da data de entrega do pedido de certificação.
§ 2. 0 - O técnico que firmar o autocertificado para efeito de propaganda
assumirá a sua responsabilidade, enviando à autoridade a quem está afeto o
estudo do pedido de certificação, além do laudo técnico, documentos que comprovem a sua identificação profissional e a demora na apreciação do pedido.
§ 3.0 - Satisfeitas as exigências referidas no parágrafo anterior, a, publicidade poderá ser divulgada.
Art. 3.0 - A propaganda conterá informações que tenham por base os elementos constantes do certificado de inspeção de qualidade ou do atestado provisório, conforme o caso, não se admitindo qualquer referência ou expressão que
possa, direta ou indiretamente, iludir o consumidor.
§ 1.0 - A propaganda que afirme condição de qualidade superior a outro produto concorrente deverá ter a sua veracidade comprovada no respectivo certificado ou atestado provisório.
§ 2. 0 - A propaganda alusiva a veiculo ou a utllldade doméstica, produzido no País ou importado, que ofereça assistência técnica ou prazo de garantia
de fábrica ou de revendedor autorizado, deverá mencionar o local ou os locais onde
é dada a assistência ou a garantia.
§ 3. 0 - A vantagem de preços nas chamadas liquidações será anunciada
com a revelação do estoque existente e a quantificação percentual do respectivo
desconto.
§ 4. 0 - Na hipótese do parágrafo anterior, o responsável deverá encaminhar à autoridade local controladora de preços, com antecedência mínima de
8 (oito) dias, a relação dos estoques em liquidação, bem assim, a quantificação
comproYada do respectivo desconto oferecido ao público.
§ s.o - Nas vendas a prazo, a prOP'aganda deverá, obrigatoriamente, mencionar além do preço à vista do produto, o seu preço a prazo, especlflcando o
número de prestações e a percentual de juros e acréscimos, a qualquer titulo,
que incidam sobre o objeto da venda.
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Regulamento, de atestado liberatório da propaganda, a ser instruido com os seguintes documentos:
I - comprovante da existência. da empresa responsável pelo prOduto anunciado;
II - identidade profissional do técnico ou dos técnicos responsáveis pelo
controle de qualidade;
III - plano de publicidade, contendo redação do texto, desenho, dístico e
outros elementos essenciais de acordo com o art. a. o;
LV- certificação, mesmo em caráter provisório, ou autocertificação de qualidade, passada por repartição pública ou organização privada oficialmente credenciada, ou por ;técnico responsável pelo produto, quando for o caso;
V - demonstração das vantagens de preços e do estoque, nas liquidações;
VI - outros elementos que venham a ser exigidos por autoridade competente.
Art. 5.0 - Os produtos destinados à alimentação, à saúde, à higiene, que
contenham aditivo químico, só serão colocados no varejo se acondicionados em
embalagem que especifique a composição e descreva as propriedades fa.voráYeis e
as contra-indicações.
Parágrafo único- Preparados químicos de uso domésticos e outros, em cuja
composição haja substância. que ponha em risco a vida ou a saúde, terão embalagem especial, alertando para. o perigo e indicando o meio de evitá-lo.
Art. 6.0 - A propaganda de produtos químicos farmacêuticos, de venda condicionada a prescrição médica, será feita direta. e exclusivamente ao médico ou
ao estabelecimento hospitalar ou congênere, por agente do fabricante ou revendedor, ou através de revistas ou publicações especializadas, técnico-cientificas e
de órgãos de classe, com circulação restrita.
Art. 7.0 -Ao infrator, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, se aplicará,
no que couber, as penalidades previstas no art. 3.0 e parágrafo' único da Lei n. 0
5. 966, de 11 de dezembro de 1973.
Art. 8.0 - Excluem-se das exigências desta. Lei os anúncios isolados de oferta
e procura. de serviços, de compra e venda ocasionais e todos os não considerados
de promoção publicitária a juízo do veículo divulgadOr.
Art. 9.0 - O Poder Executivo baixará, no prazo de 90 (noventa) dias, a regulamentação necessária à execução da presente Lei.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Em 1972, ofereci ao elCS.me do Senado Federal, Projeto de Lei que dispõe sobre
a propaganda comercial de produtos de consumo e estabelece a obrigatoriedade
de descrição de qual!dade nas respectivas embalagens, e dá outras providências.
Na Comissão de Constituição e Justiça, o nobre Senador José Sarney, como
Relator, opinou fa~·oravelmente à proposição, através de um Substitutivo aperfeiçoando-a.
Na Comissão de Economia coube relatá-lo o Sr. Senador Milton Cabral, que
contribuiu também, para aperfeiçoá-lo com a Subemend.a. n. 0 1, além de judiciosas considerações oferecidas num brilhante voto em separado pelo Sr. Senador
Luiz Cavalcante. O Sr. Senador Cattete Pinheiro emitiu o parecer na Comis~ão de
Saúde, onde revelou a sua singular experiência. como médico e homem publico.
coube ao dinâmico Senador Lourival Baptista dar parecer favorável, na comissão de Finanças.
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fecundo debate que sobre a matéria, na imprensa, nos órgãos técnicos, se desencadeou, ora critic-ando a proposição, ora levantando sugestões, algumas efetlvamente válidas.
3. Ante Isto, deliberei estudar as contribuições, no Intuito de incorpoorá-las, naquilo que fosse viável a minha proposição.
4. A matéria visa, essencialmente, defender o consumidor, que no caso não é
só o homem do povo, desprotegido e de boa fé, mas, a própria entidade pública
que compm grande quantidade, no sistema da clássica concorrência pública, sem
se preocupar com a inspeção da qualidade, porque prevalece o tabu do preço
mais barato.
Já se mostrou que não se está descobrindo nada. de novo. Nos Estados Unidos e em outros pa.ises há leis de defesa do consumidor, que enfrentam a General Motors, a Ford, a Crysler, a Volkswa.gen, a Renaut, como se pode verificar
pela notícia publicada no O Estado de S. Paulo de 23-3-1973 (Doe. n.o 1).
Foi impressionante o número de denúncias contra o abuso que sofre o conrecebida pelo Autor do Projeto.

~umldor,

A título de Ilustração enumera-se algumas das mais ,gritantes:
A carta do Professor Aldo Rangel de Carvalho, Professor-Adjunto da UFRRJ
(Doe. n.o 2), que aliás, escre;-eu uma conferência publicada na Revista de Iiaticínio Cândido Tostes, n. 0 170, mostrando o engodo que se faz na propaganda da
margarina, na perspectiva de ser produto saudável.
A carta do Dr. Geraldo A. de Medeiros Neto denuncia que o Laboratório
SASA emite na sua propaganda afirmações enganosas sobre o Lipenan, envolvendo o seu nome como pesquisador, dizendo que o mesmo promove redução
significativa na taxa de alfa-llpo-proteínas e que "favorece a normalização dos
níveis de colesterol", atribuindo tais efeitos como observados em experiência desse
renomado clínico que trabalha no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Doe. n.0 3).
No ano passado, a Câmara Municipal de São Paulo promoveu a "Semana
de debates sobre problemas do consumidor na Area Metropolitana de São Paulo•',
nos dias 14 a 24 de setembro de 1973, à qual comparecemos, como convidados, o
signatário e o nobre Senador Franco Montoro.
As conclusões são elucidativas e vão anexas (Doe. n.o 4) .
É de se assinalar que o próprio meio publicitário se tem preocupado com a
matéria, não só a Imprensa diária, como a especia.llzada, e consigna-se em homenagem a quantas revistas dele se ocuparam a edição que o "Dirigente Industrial" - dezembro de 1973 - dedicou ao problema de "normas técnicas, uma
questão de sobrevivência".
Em setembro de 1971, realizou-se por outro lado, o I Congresso Nacional de
Comunicação, na Associação Brasileira de Imprensa e nos Anais, destaca-se a MInuta do Anteprojeto que dispõe sobre a publicidade fraudUlenta e enganosa com
objetivo de salvaguardar o0 Interesse público e particularmente o consumidor (Doe:
n.o 5) e a Recomendação, objeto do Relatório Final, do Sr. :t!:nlo Mainardi (Doe.
n.o 6) e isto comprova que aos meios publicitários responsáveis repugna. o estilo
fraudulento, o que é ób\1o, considerando o nível Intelectual e moral da classe
e o respeito ao consumidor.
A Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado, antiga Diretorla de Informação Legislativa, com a sua equipe, liderada pela Dra. Leila castelo Branco, fez
editar a propósito do nosso Projeto e em face a larga discussão suscitada, um
Boletim Informa;tdvo com valiosos subsídios.
o congresso Nacional vem insistindo nesse tema, defendendo o interesse
popular, sob o ponto de vista da saúde, ou, de defesa da economia.
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Projeto n. 0 62, de 1971- "Dispõe sobre a propaganda e o comércio do fumo"
do Sr. Deputado Florim Coutinho.
'
0
Projeto n. 70, de 1971 - "Cria o Conselho de Defesa do Consumidor" do
Sr. Deputado Nina Ribeiro.
'
0
Projeto n. 229, de 1971 - "Proíbe em todo o território nacional a publicidade
de produtos farmacêuticos medicinais, e dá outras providências", do Sr. Deputado Anapolino E1a.rl.as.
Projeto n.0 513, de 1971 - "Estabelece normas sobre propaganda comercial"
do Sr. Deputado Mauricio Toledo.
Projeto n.0 522, de 1971 - "Inclui entre contravenções penais a publicidade
fraudulenta", dO Sr. Deputado Freitas Nobre.
Projeto de Lei do Senado n.0 78, de 1971 - "Dispõe sobre a propaganda de
fumo e de bebidas alcoólicas, e dá outras providências, do Sr. Senador Osires
Teixeira.
Projeto de Lei do Senado n.0 59, de 1971 - "Disciplina a venda d.e cigarros
a menores, limita a publlcidade sobre o fumo, toma obrigatória, nos invólucros
dos produtos e dísticos: "CUidado! Prejudicial à saúde", e dá outras providências".
do Senador José Lind.Oso.
O nosso Projeto, ora objeto do Substitutivo, em certos meios interessados,
foi inquinado de inconstitucional. Alegava-se ferir o § 8.0 do art. 153 da Constituição, que assegura a. livre manifestação de pensamento, de convicção religiosa ou filosófica, bem como a de prestação de informações independentemente
de censura, etc.
Essa liberdade, no direito, se consubstanciou nas chamadas "liberdades de
expressão".
O Projeto em estudo, e aliás a douta Comissão de Constituição e Justiça reconheceu a sua. constitucionalidade, não versa sobre liberdade de expressão.
Não há por que confundir, a "liberdade de expressão" com as chamadas "liberdades corporativas", previstas no § 23 do referido art. 153, que estabelece "ser
line o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas as condições
de capacidade que a lei estabelecer".
No curso do debate do Projeto, pela imprensa e através de carta receberamse denúncias, organizando-se um documentário que encaminhou-se aos senhores
MiniStros de Estado cujas pastas têm ligação com a matéria, inclusive para conhecerem as referidas denúncias e outros aspectos graves ali mencionados e tomarem providências administrativas que lhes aprouvessem.
Também, quero registrar que no presente Substitutivo de Plenário conSiderase como significativa a Lei n.0 5.966 - de 11 de dezembro de 1973 -que "institui o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e
dá outras providências", a qual representa medida de repercussão no comércio
internaciona.l, vai beneficiar o consumidor interno, quer seja pessoa humana,
quer seja o Estado. Aliás, isso mesmo foi observado em editorial do "Jornal do
Brasil", de 27-2-74 - quando afirma, ao apreciar as repercussões do Certificado
de Qualidade, que o mesmo tomou-se imperativo de economia popular.
O presente Substitutivo exonerou as Agências de Publicidade de maiores
responsabilidades penais, pois deverão se louvar nos dados que o anunciante
lhes entregar para, inspirados no próprio Código de li:tica que norteia suas attvidades, atenderem os seus clientes.
Procurou-se, por outro lado, estabelecer sistema prático que evitasse dificuldades às grandes indústrias ou lojas, inclusive com a adoção do chamado autocertificado e outros processos que, salvaguardando o espírito da Lei, não l1Storvasse a a.thidade empresarial.

,
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Sala das Sessões, 21 de maio de 1974. -José Lindoso.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) -Em discussão o projeto, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, as subemendas e emenda substltutlva,
ie Plenário, que acaba de ser lida.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a
iiscussão. (PalllSa.)
Está encerrada.
O projeto voltará às comissões competentes, com a emenda de plenário e os
:iocumentos a que se refere o seu autor em sua justificação, a fim de que opinem
sobre a mesma.

Item 4:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 109,
de 1973, de autoria do Sr. Senador Paulo Torres, que acrescenta parágrafo
ao art. 16 da Lei n. 0 1. 060, de 5 de fevereiro de 1950, que "estabelece
normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados", tendo
PARECER, sob n. 0 140, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, favorável ao projeto, nos termos do Substitutivo
que apresenta.
Em discussão o projeto e o substitutivo, em primeiro turno.
· · · Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Vota-se, preferencialmente, o substitutivo.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Fica prejudicado o projeto .
. A matéria. irá a Comissão de Redação, a. fim de ser redigido o venci'do para
o segundo turno regimental.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
EMENDA SUBSTITUTIVA N. 0 1-CCJ
"Art. 1.0 - O art. 16 da Lei n. 0 1. 060, de 5 de fevereiro de 1950, passa a vigorar acrescld<J do seguinte parágrafo ún!c<J:
Parágrafo único - Não se exigirá Instrumento de mandato quando a parte
for representada em juízo por advogado integrante de entidade de direito público
Incumbida, na forma da lei, de prestação de assistência judiciária gratuita, ressalvados os atas previstos no art. 38, do Código de Processo Civil ..
Art. 2.0 - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação."
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Há oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Li'ndoso.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, deseje! discutir a
matéria objeto do projeto substitutivo, que ora acaba de ser lida na Ordem do Dia,
durante o expediente normal, para ter a liberdade de fazer considerações mais
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graves, relativamente a e.ssa questão da propaganda comercial. Permitir-me-e!
Sr. Presidente fazer a.lgumas considerações de ordem geral, sobre a questão dá
responsabllldade do Estado Moderno em face do homem, ante, portante, a figura
do consumidor, desse homem comum e sem defesa.
Há poucos dias, detínhamo-nos no exame da obra de Glorglo La Pira no
seu esforço de alinhar considerações "Para a Estrutura Cristã do Estado" meditando sobre a límpida bravura de sua fé cristã, servida por lnteltgê~cla de
escol, ao enfrent~r a temática teológica, a problemática da metafísica, quando,
hoje, o comum e depararmo-nos com milltantes cristãos que não discutem a
graça com a sua função curativa e transfiguradora da natureza humana e ainda
racionalizam a fé, avermelhando o Evangelho, ante os problemas terrenos. Para
ele, não. A Fé ilumina o caminho da História. "A ativldade política é a atividade
arquitetónica destinada a coordenar e a dirigir a ação coletiva; essa, sob certos
aspectos, é o Instrumento mais poderoso do desenvolvimento histórico: poderia,
acaso, esta mesma atlvldade máxi'ma do homem ser subtraída à ação benéfica,
transfiguradora e orientadora da Graça de Cristo?".
E responde:
- "É do "gênio" do autêntico cristianismo esta irresistível tendência para
integrar a tota.lidade da ordem humana - e, portanto, a totalidade da
ordem social - para criar tipos de clv11!zação inspirados cristã.mente:
trata-se da Inserção no tempo daquele minimo de eternidade que o tempo
pode e deve suportar; trata-se, pois, do influxo dlreto da Encarnação;
trata-se daquela magna instauratio in Cbristo - que é o tema, sob certos
aspectos até tema central, do ensinamento de São Paulo. Arte, literatura,
poesia, metafísica, direito, polít:ca, economia, família, cidade, etc.: toda
a ordem da atlvidade humana deve "colorir-se" de graça e exprimir,
quando puder e como puder, o mistério da suprema vocação humana."
Com essa colocação, que nos assalta de perplexidade, como se já tivéssemos
a viver "uma nova Idade Média", objeto das reflexões, formuladas há cerca de
meio século, por Berdlaeff, o estatólogo italiano sustenta que, na base de todas as
ordenações jurídico-políticas, está implícita ou explícita uma determinada
Weltanchauung, ou visão do mundo. Perquire as estruturas das correntes polícicas inspiradas em iRousseau e, de um modo geral, no Iluminismo anglo-francês;
3m Hegel ou em Marx, que se projetaram em tipos de Estado, como o liberaldemocrata; o totalltâ.rlo racista, o comunista.
são sempre fascinantes, as indagações da Ciência Política. As nações, no
seu caminhar através dos tempos, vão formulando, no laboratório da História,
partindo de suas realidades ps!cossoc!ais, as soluções políticas próprias.
E o Brasil oferece exemplo eloqüente a esse respeito. Na busca da estruturação
do Estado braslleiro, pesando e m-edindo exper!ências de outros povos, experimentando e pelejando, almejamos sinceramente uma estrutura estatal que responda à nossa realidade física, às nossas aspirações eulturals, à nossa cosmovisão
cristã.
Se a Democracia está suj-eita a um processo de evolução social é, no entanto,
condição essencial à dignidade da pessoa humana. Inspirado nesse conceito, vamos construindo o nosso sistema, na base desses valores comuns à clv!llzação ocidental reava.Uando-os ante os choques de toda a natureza que nos oferece a realidade' de um mundo carregado de angústia, de uma era que parece engravidada
:ie desesperança e onde se assiste, sem a nitidez dos fatos simples, sem a percepção dos mistérios e no devassar de intermundlos o parturejamento de uma nova
idade.
Temos 0 nosso caminho. A Revolução de Março, que é um processo de mudança, abre, no tempo, esse. caminho sobre o qual o então Presidente Médlci, ao
Interpretar o sentir da nac1onalidade, falou:
"Voltando-me para o futuro, pressinto maior a contribuição· brasileira
para os destinos do mundo. Vejo a ampliação de nosso caminho de enten-
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de vida independente, a emancipação económica do sonho dos inconfidentes. Vejo o crescimento material irmanar-se com esse humanismo brasileiro, que nos distinguiu no mundo em século e meio de trajeto. Vejo o
homem como o princípio e o fim de nosso esforço."
E lá fora no cenário internacional perante a maior Nação do Mundo, repetiria:
"Essa a sociedade que estamos construindo, voltada para o homem, quP.
deve ser o princípio, o melo e o fim de toda a organização politica."
Esse humanismo brasileiro, que constitui o mesmo sentir e ~ intensa busca
do atual Governo do Presidente Geisel, e que está sendo vivido, portanto, pelo
regime vigente, que "modifica e corrige em permanente processo de institucionalização as linhas do nosso ordenamento jurídico para que se cumpram, fielmente, os objetivos da decisão política de 31 de março de 1964" peleja pelo desenvolvimento, visa:ndo ao bem-estar do homem e ~-ale lembrar Santo TOmás que
"o significado do mundo está no homem".
O mundo progrediu, embora a palavra progresso, que pressupõe a ordem,
como se dizia nos tempos da inauguração da República, hoje seja chamada de
desenvolvimento. O homem é proprietário da lua. A economia g~mhou em dimensões, mas, para a visão cristã, a nossa Weltanschauung, sem radicalismos,
afirmando, medindo, estimulando e corrigindo as contribuiçõe.s de todos os
setores, se desenha no quadrilátero que tem Deus como fonte suprema, o homem
como preocupação fundamental, tendo a natureza e a sociedade, a compor a
essenc!alidade da concepção.
E os temas e as preocupações são Família, Educação, Distribuição de Renda,
Urbanização, no clima moral da Democracia, no uso da Liberdade com responsab1lióade, na valorização do Trabalho, na busca permanente da Justiça. Busca,
conquista, porque isso exige dedsão, sofrimento, luta.
Nessa paisagem de fé, sentimos o Brasil próspero e o Brasil pobre e queremos corrigir esse.s desníveis, com o mesmo afá com que o Gov.erno promove, no
ritmo do possível, dentro das limitações evidentes, a distribuição de renda, para
que a Nação possa, efetivamente, melhorar.
Há, no Brasil uma: sociedade industrial e nos empenhamos para que ela se
robusteça. O Governo estimula o seu fortalecimento, na perspecti>·a de maior
número de empregos, pois, o preceito smitiano de que a riqueza de todos é
também a riqueza das nações continua válido.
O Brasil fez, no terreno económico, uma opção pelo regime capitalista, mas,
não pelo liberalismo económico, como na política, propugnamos pela liemocracia, mas, não pelo liberalismo po1ítico, pois reconhecemos que nesse mundo,
onde se defrontam economias nacionais e onde as massas pretendem, com procedência: indiscutível, participar do bem-estar, só um Estado g"erencial pode esta;bel'ecer o equilíbrio, vigiar as diStorções, promover esse bem-estar, que é um
dos fundamentos da Justiça Social tão falada, sonho e pesadelo dos dirigentes
políticos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, essas considerações são introdutórias e explicativas num plano, diríamos filosóficos do nosso propóSito de oferecer oo conhecimento da Nação e ao exame do Senado as inspirações do nosso trabalho
parlamentar em geral e em particular do móvel do Projeto de Lei n. 0 40/72,
sobre a propaganda comerci·al.
Na faixa de possibilidades constitucionais, apresentamos sem pretender fazer
levantamento estatistico, mas, a título de marcar um itinerário - projetas de
·lei sobre a profissionalização das domést!c~. matéria que preocupou outros parJ.amental'\es eminentes e hoje integra o nosso Direito Positivo, em conseqüência,
de iniciativa da Presidência d~ República, que ofereceu proposição sobre esse
assunto· lutamos pela regulamentação do principio constitucional da obrigatoriedade' do voto nas eleições sindicais, projeto que se encontra atualmente na
Câmara: dos Deputados, após ser aprovado no Senado Federal; propugnamos,
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do trabalho extraordinário, pelo reexame, num esquema racional,
da questao da remuneração dos vere!tdores; os diScursos fazendo colocação sobre
a_ economia seringalista; o estudo sobre munlclpal!smo, com vista à reformulaçao da estrutura juridlco-polítlca do Município; a advertência para o fumante,
a ser Inscrita nas carteiras de cigarros e, ultimamente, o já. referido Projeto
de Lei n.o 40/72, que objet!va disclpl!nar a propaganda comercial para que a
mesma se fundamente na autenticidade, correspondendo o anúncio ao objeto
anunciado, dizem do nosso esforço em ajudar a melhorar o nosso País da nossa
decisão de participar na obra revolucionária.
llberand~-o

Tudo isso se e~l!ca, no entanto, pela nossa preocupação de defesa do homem comum, da pessoa humana vista em circunstâncias diversas, mas "ameaçada e que necessita do auxílio do Estado para que tenha normalmente o seu
desempenho na sociedade, pois, para os hipossuf!c!entes socialmente falando só
o Estado pode suprir, através de esquema, as suas necessidades visando à Jwtiça e ao equilibr!o.
Não sou contra esta ou aquela a:tlvidade, especificamente, este ou aquele
grupo. Entendo que a Revolução modifica a fisionomia do País, e sem desapreço
a quem quer que seja que se engaje no processo do desenvolvimento, sou a favor
de que se harmonizem os !ntel.'esses, que Impere a ordem, que prevaleça a verdade,
que a Justiça seja o escudo, que os privilégios sejam d·eflnitivamente banidos.
Procuro ver o futuro na perspectiva da Revolução de Março, que a sinto p1ena
de força cívica, o que não a exime, naturalmente, de erros ou equívocos, o que
seria suposição puer!l ou de louvação Irritante não admiti-lo, porquanto padece
da contingência de ser obra: de homens. Mas, significa nO'iOS e definitivos caminhos do Bras!! na História, rumo a uma c!vil!zação onde a pessoa humana é
valor fundamental.
Assim, com essas indagações de pensamento político, dou Início ao meu depoimento sobre razões desse projeto que d!sc!pHna a propaganda comercial, valorizando os depoimentos favoráveis, por vezes Impressionantes a favor de uma
tese, pesando e examinando as criticas, que retratam os ângulos dos múltiplos
interesses ·em causa; algumas delas azinhavra:das pelo medo do desfalque ·de
receita de algum setor mais su·bstane!almente atingido peio corpo de normas objeto do debate. outras desesperançadas de sua eficácia:. Todas, no entanto, recebidas por mim democraticamente, com espírito de reflexão, ]lOis a lei não é
obra de capricho, porque deve refletir o Império do bom senso; não é fruto do
revide ou do ódio, ]lOrque é instrumento de Justiça; não deve ser contra ou a
favor deste ou daquele grupo, pomue se Impõe superiormente, para atender a:
necessidade social de organização ética da Nação e valorizar, .na urdidura perfeita do sistema jurídico do Pais relevando o gre:u de uma clvll1zação e a sabedoria de seus homens Por isso 'a lei não pode e não deve ser obra de um homem só e sim do Parlamento, onde a controvérsia a purifica e, superada esta,
pelo entendimento lúcido, lhe dá perenid111de. Não se ela;boram leis. no ímpeto
das emocões positivas ou negativas. São decantadas pelos entrechoques das opiniões, filtradas. purif!ca;das, nos laboratórios das comiSSões técnicas e nos gabinetes dos estudiosos, para que do povo mereçam o apoio consciente e dlgn!flcante e resistam ao tempo.
As criticas formulada:s ao meu projoeto se podem sumariar nos seguintes aspectos:
a) fere preceito de liberdade de Informação e é inconstitucional;
b) é inócuo ante o número de leis que regulam a matéria.
Esse Pro1·eto n.o 40/72, agora reapresentado com um subStitutivo que tanta
celeuma há causa:do e que tanta tranqüllldade de consciência me há proporcionado se pode concluir, Sr. Presidente, como um esforço naquilo que é hoje Imperativo para a economia neocap!talista, que é a revisão de seus valores e os
conceito para que se busque a qualidade da vida.
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Ele é de interesse público. Está dentro d·O ideal da Revolução de
.e valorizar o homem. E todos os que, eliminando laivos emocionais, c
narem, vão aprovar e aplaudir o mesmo, numa: atitude de colabOraçã(
seu 111perfeiçoamento.
Continuaremos, toda vez que se fizer necessário, no exame da matér
estamos a fazer na hora em que, entrando na Ordem do Dia:, damos-lh<
tutivo, a demonstrar que os debates honestos oferecidos multo o valoriz:
Esse substitutivo tem justificação e documentos importantes.
Vou ler essa justitkação e me reportar a esses documentos, pedind
presente discurso seja incorpora:do à jusUficação para efeito de aprecir
COmissões Técnicas.
Sr. Presidente, nessa justificação nós relacionamos todos os debates
as collliborações oferecidas, no curso do ano passado, ao documento. 1
algumas revelações a serem feita:s.
Primeiro, a carta do Professor Aldo Rangel de Carvalho, Adjunto da
(!Doe. n.o 2), que a:llás, escreveu uma conferência pub~icada na Revista '
cínio Cândido Tostes, n.o 170, mostrand'O o engodo que se fa:z na propag:
margax!na, na perspectiva de ser produto saudável.
A carta do dr. Geraldo A. de Medeiros Neto denuncia que o Lab
SARSA emite, na sua propaganda, afirmações enga:nosas sobre o Llpen
volv,endo o seu nome como pes,quisador, dizendo que o mesmo promove
significativa na taxa de alfa-Jipo-proteinas e que "favorece a normaliza
níveis de colesterol", a:tribuind'O tais efeitos como observados em exp
desse renomado clinico que trabalha no Hospital das Clínicas da Facul
Medicina da Universidllide de São Paulo (iDOC. n. 0 3).
Junto a esta carta, a reclama:ção do Dr. Medeiros, que não foi ouvi
laboratório, que de~a se utilizou e distorceu os l.'esultados de sua pesqu·
iNo ·ano passado, a Câmara Municipal de São Paulo promoveu a: "Serí
debates sobre problemas do consumidor na Area Metropolitana de São Pau
dias 14 a 24 de se.tembro de 1973, à qual comparecemos, como convidados
na:tãrio e o nobre Senador Franco Montoro.
As conclusões são elucidativas e vão anexas (Doe. n.0 4).
l!J de se assinalar que o próprio melo publicitário se tem preocupado
matéria, não só a imprensa diária, como a especializada:, e consigna-se •
men111gem a quantas revistas dele se ocuparam a edição que o "Dirigente
trial" - dezembro de 1973 - dedicou ao problema de "normas técnict
questão de sobrevivência".
Em setembro de l9'll1, realizou-se, por outro lado, o I Congresso Naci•
Comunicação, na Associação Brasileira de Imprensa e dos Anais destac
minuta do Anteprojeto que dispõe sobre a: publicidade fraudulenta e enf
com objet!vo de salvagual'dar o inte·resse público e particularmente o co
<lor (Doe. n.o 5) e a Recomendação, ob)'eto do Relllitório Flnal, do, Sr. :tnl
nardi (Doe. n.o 6) e isto comprova que aos melo.s publicitários responsãv
pugna o estilo fraudulento. o que é óbvio, considerando o nível intel'e'
moral da: classe e o respeito ao consumidor.
A Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado, antiga Dlretoria de
mação Leglslatl~~a. com a sua equipe, liderada pela Dra. Leylla Castelo ·
Ra:ngel, fez editar, a propósito do nosso Proj·eto e em face à larga dk
suscitada, um Boletim Informativo com valiosos subsidias.
o Congresso Nacional vem insistindo nesse tema, defendendo o ln
popular, sob o ponto de vista da sMlde, ou de defesa da economia.
E enumere-se, exemplificatlvamente:
o Projeto n.o 62, de 1971 - que "dispõe sobre a propaganda e o co
do fumo", do Sr. Deputado Florim Coutinho.
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O Projeto n. 0 70, de 1971 - que "cria o Conselho de Defesa do consumidor", do Sr. Deputado Nina Ribeiro.
O Projeto n. 0 229, de 1971 - que "proíbe em todo o território nacional a
publicidade de produtos farmacêuticos medicinais, e dá outras providências",
·
do Sr. Deputado Arapolino Farias.
0
O Projeto n. 513, de 1971 - que "estabelece normas sobre a propaganda
·
comercial'', do sr. Deputado Mauricio Toledo.
O Projeto n.o 522, de 1971 - que "inclui entre contravenções penais a publicidade fraudulenta", do Sr. Deputado Freitas Nobre.
O Projeto de Lei do Senado n.0 78, de 1971 - que "dispõe sobre a propaganda de frumo e de bebidas alcoólicas, e dá outras providências, do Sr. Senador Osires Teixeira.
O Projeto de Lei do Senado n.0 59, de 1971 - que "disciplina a venda de
cigarros a menores, limita a publicidade sobre o fumo, toma obrigatória, nos
invólucros dos produtos o dístico: "Cuidado! Prejudicial à saúde", e dá outras
providências", do autor do Projeto número 40, que ocupa a tribruna.
O nosso Projeto, ora objetivo de Substitutivo, em certos meios interessados,
inquinado de inconstitucional. Alegava-se ferir o § 8.0 do art. 153 da Constituição, que assegura a livre manifestação de pensamento, de convicção religiosa
e filosófica, bem como a de prestação de informações independentemente de
censura etc.
Essa liberdade, no direito, se consubstanciou nas chamadas "liberdades de
expressão".
·
O Projeto em estudo, Sr. Presidente, e aliás, a douta CamiSão de Constituição e Justiça reconheceu a sua constitucionalidade, não versa sobre liberdade
de expressão.
Não há por que confundir, a "liberdade de expressão" com as chamadas
"liberdades corporativas", previstas no § 23 do referido art. 153, que estabelece
"ser livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profisSão, observadas as
condições de capacidade que a lei estabelecer".
No curso do debate do Projeto, pela imprensa e através de carta receberamse denúncias, organizando-se um documentário que encaminhou-se aos Senhores Ministros .de Estado cujas pastas têm ligação com a matéria, inclusive para
conhecerem as referidas denúncias e outros aspectos graves ali mencionados e
tomarem providências administrativas que lhes aprouvessem.
Também quero registrar que o presente Substitutivo de Plenário considera
como significativa a Lei n.o 5.966, de 11 de dezembro de 1973, que "inStitui o
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, e dá outras providências", a qual representa medida de repercussão no comércio internacional, vai beneficiar o consumidor interno, quer seja pessoa humana, quer
·
·
seja o Estado.
. Esse projeto foi elaborado pelo Ministro Pratinl de Moraes, e foi objeto de
discussão num congresso, no fim do ano passado, em Porto Alegre. . .
Procurou, portanto, o Sr. Presidente, estabelecer um sistema prático que
evitasse dificuldades às grandes indústrias ou lojas, inclusive com a a.doção do
chamado autocertificado e outros processos que, salvaguardando o espírito da
Lei, não. estorvassem a at!vidade empresarial.
Acredita-se, sinceramente, com equilibrio, que se procurou dar uma contribuição séria a um problema que é de Interesse do Estado brasileiro, conforme
me referi ao Projeto Pratlni de Moraes e que requer a colaboração urgente do
Senado e do Congresso, a fim de que possamos dar um passo mais à frente, completando a série de leis já promulgadas pelo Governo em defesa do consumidor.
Eram essas considerações, Sr. Presidente, que desejava fazer nesta hora em
que apresento um substitutivo ao Projeto n.0 40/72 de minha autoria. (Muito
bem! Palmas.)
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DISCURSO
WASHINGTON INVESTIGA ANúNCIOS
Washington - A Comissão Federal de Comércio deu o pra:~:o de 60 dias a seis
indústrias automob11ist1cas que operam nos Estados Unidos para que comprovem as
vantagens que anunciam na publicklade de seus carros, sob pena de elas serem negadas
oficialmente.
As companhias que receberam a advertência da Comissão de Comércio são: a General Motors, a Ford, a Chrysler,, a Volkswagen; a Renault e a Nlssan. Entre as vantagens
anunciadas e das quais a Comissão de Comércio quer provas, estão: pouco consumo de
gasolina, rentabilidade, fácil manutenção, Isolamento acústico, resistência à neve e ao
gelo e aperfeiçoamento nos sistemas de freto e suspensão.
O Estado de S. Paulo

Rio de Janeiro--GB, 28 de setembro de 1973
Excelentíssimo senhor senador
José Lindoso
senhor senador:
Tive a honra de receber a carta de

v. Ex.• datada

de 21 de agostó último.
Enderaçada por equívoco a "Aldo Gurgel" em vez de Aldo Rangel, ela sofreu natural
demora para chegar às minhas mãos, daí o retardamento desta resposta.
Vossa Excelência nessa carta, certamente por cortesia, ine pede autoriZação para
fazer uso de minha missiva de 4 de agosto, por parecer "importante" para a defesa da
sua luta a favor do homem comum deste País. J!: claro, Senhor Senador, que com
bastante satisfação o autorizo a fazê-lo da forma que bem lhe aprouver, e esteja certo
de que o !aço na conVicção do cumprimento de um dever universitário, já que à
universidade compete colaborar não só com a empresa privada, mas, sobretudo, com
as autoridades federais constituídas, máxime com as da Revolução, de que honrosamente
v. Ex.• fa:ll parte integrante.
Pena é que a colaboração oferecida tenha sido deltmita.cla a um único problema,
já, que, possivelmente, poderia ter sido mais ampla, por exemplo, em torno de outros
problemas abordados pelo anteprojeto.
Suponho que V. Ex.• não tenha ligado o meu nome a um trabalho intitulado
"Aspectos Econômicos e Médico-Legais da Margarina como Imitação da Manteiga" de
minha autoria já há tempo em seu poder. Essa monografia foi totalmente reformulada
com maiores subsídios e apresentada. oficialmente à. XXIV Semana do Lactlc!nista do
Instituto de Lactfclnos Cândido Tostes, de Juiz de For~~r-MG, em julho deste ano, e que
deve estar sendo publicada este mês nos respectivos anais.
No momento acabo de receber uma monografia laureada, intitulada "H!perllpoproteinemlas" do Dr. Hélion Póvoa Filho (genro do Sr. Ministro Luis Galottl), professor
de Bioquímica Médica da UFRJ, em que o ilustre colega, estudando a atero e a arteriosclerose humanas, em suas relações patogénicas com o consumo alimentar de gorduras
saturadas animais, afirma categoricamente, com a autoridade que lhe é peculiar na
matéria, que a Margarina é equiparada. a tais saturados em seus perigos de determinar
ou de agravar a doença, uma vez que a hidrogenaçlio dos óleos vegetais de que o produto
se origina, transforma os poli-Insaturados em isOmeros dos saturados (página 36).
Com tal informação, tem agora V. Ex.a um prestigioso reforço às minhas afirmativas
anteriores, segundo as quais a margarina, seja qual !or, não pode ser anunciada com
as indicações de caráter médico de que il1cltamente vem se utilizando, que a caracterizam
como "portadores de poli-Insaturados redutores do colesterol e dos riscos da arteriosclerose", porque isto não é verdade e, por cima, contrariam antigas disposições lega.is ainda
em Vigor.
Eis que se trata do exemplo de uma propaganda da qual se destaca um flagrante
!laqueamento à fé pública, que o projeto de V. Ex.• visa, com sabedoria, sanear, por
certo em defesa do homem comum.
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Na atll1llldade tem V. Ex.• um novo exemplo a justificar uma vez mais o seu trabalho
no Senado Federa.!, com advento do sabonete chamado "Magr!pele", anunciado por toda
parte como substância que "faz o obeso emagrecer 300 gramas de peso a cada banho" ...
Sabonete algum faz emagrecer a ninguém porque a pele, em condições normais de
integridade fisl.ca, não absorve· quaisquer substâncias que com ela se ponha em contato
para que e!etiva.mente exerça os efeitos preconizados. Quando o público comprador
verificar que foi enganado, será tarde demais porque os donos da panacéla já ter-se-ão
enriquecido suficientemente à custa dos Incautos e da lnoperâ.ncla das autoridades de
saúde públlca.. Sugiro a V. Ex.• que comprove o que digo acompanhando o desenrolar
dos anúncios à noite pela televisão, pelo menos do Rio.
Reformulo a V. Ex." a sugestão de necessidade de renovarem-se as medidas executivas destinadas a fazer-se cumprir a lei e os regulamentos em toda a sua plenitude no
Pais, pois que não basta Inovar a legislação atual, quando a antiga ainda não foi
cumprida! Em quase nada Influiu em matéria de preservação da moral no serviço públloo, o próprio Código Penal com seu disposltlvo capitulando na "prevaricação" (art.
319) o descumprimento de deveres de oficio, se a lnoperâ.nc!a resulta não só da falta de
pessoal habilitado mas principalmente de lideranças competentes nas repartições públicas incumbidas de Impor os ditames legais.
Ninguém quer hoje "fazer" saúde pública porque a função é mal paga. O último
concurso do Ministério da Saúde para sanitaristas só teve dois candidatos que, aprovados, apenas um assumiu o cargo, assim mesmo para funções de gabinete, e o outro
a ele renunciou por ter :feito o concurso unicamente para fins de erudição e obtenção
de titulo ... As !unções sanitárias "de rua", isto é, do "terra a terra" com os problemas
externos, estão sendo exercidas, como no Estado da Guanabara, por funcionários subalternos sem habl!1tação técnlco-clentlflca legal consentâ.nea com a importâ.ncla das
tarefas que lhe são Irregularmente deferidas, por Isso não temos o funcionamento da
Saúde Pública, em termos de garantia real da defesa do consumidor.
Lembro ainda a V. Ex.• que os médicos não recebem no currlculum escolar universitário qualquer preparação sobre tecnologia e higiene dos alimentos, senão apenas
sobre nutrologla que é bem diferente, e que o aprendizado sobre tais matérias é especifico das profissões de médicos-veterinários e de agrônomos,. os primeiros para os
a.llmentos de origem animal e os segundos para os de origem vegetal, tanto que as
universidades deles exigem para sua aprovação final, o "crédito" de cerca de 24.0 horas
anuais.
Na Escola Nacional de Saúde Pública de que fui professor, os médicos são obrigados
a cumprirem o crédito de apenas 10 horas em todo o curso, ao passo que médicos
veterinários e agrônomos, já portadores de preparação anterior nas universidades de
origem são obrigados ao crédito de 60 horas sobre essas matérias, Isto é, tecnologia e
hlg!e!le dos a.llmentos.
Para. eficiência do controle dos a.llmentos no País, do ponto de vista sanitário,
faz-se necessária a urgente utilização destes profissionais, cada qual em sua especiall.dade,
o que não ocorre no Ministério da Saúde mas apenas no da Agricultura que não é órgão
de Saúde Pública. .Assegurando-lhe meu maior apreço . e admiração, subsecrevo-me,
Professor Dr. Aldo Rangel de carvalho da tr.FR.RJ.
HOSPITAL DAS CLíNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

8 de maio de 1973.
Ao
Senador José Lindoso
Senado Federal
Braslll.a, DF
Prezado Senador Lindoso:
LI nos jornais a noticia da aprovação pela Comissão de Saúde, de projeto de lei
de autoria de v. Ex.~. visando disciplinar a propagandn e venda de remédios.
o slgnntárlo desta, professor-assistente da Faculdade de Medicina da Universidade
de são Paulo, vem à presença de v. Ex.• para denunciar !ato que reputa multo grave
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clínica em nosso melo.
PUblicamos em Folha Médica.,·· abril de 19'72, um artigo sobre o uso de Llpenan em
pacientes obesos. Qual não foi a nossa surpresa ao verificar que as conclusões do mencionado artigo foram distorcidas, a verdade su:btra!da, os resultados finais omitidos pela
flnna fabricante do produto, SARSA, para que emitindo um folheto de propaganda,
induzisse a classe médica a clamoroso erro de julgamento quanto às qualidades do
Lipenan.
Em síntese:
1) O artigo menciona: não houve variação significativa do colesterol sérico (p, 706).
A propaganda afirma: Lipenan favorece a normalização dos níveis de colesterol.
2) O artigo conclui: "o planejamento experimental, não permite conclusão defl.nlda,
mas, indica a posslbllldade de redução de alfa-llpo-prote!nas". Não se afasta, contudo, a
açáo lnespec!flca da perda ponderai. . . O folheto é categórico: Llpenan promove redução
slgníflcativa na taxa de alfa-l!po-prote!nas.
3) Nunca fizemos testes eletroencefalográflco e apenas citamos trabalho da literatura,
mas o folheto atribui ao nosso trabalho a declaração de que o Llpenan não Induz alterações do EEG.
Estas e outras inverdades fazem com que o clínico menos avisado seja iludido em
sua boa-fé por uma propaganda tendenciosa. O fato é tanto mais grave porque o
Llpenan é do grupo químico das anfetaminas e sua propaganda deveria, por esta razão,
ser melhor planejada e certamente incluir todos os dados, negativos e positivos, de sua
admfnlstração prolongada.
Adiciono, a esta missiva, cópia de carta dirigida ao SARSA, do artigo e do folheto
distribuído à classe médica.
Na expectativa de estar contribuindo para uma pol!tica de saneamento, no setor
de propaganda comercial de produtos farmacêuticos. e aplaudindo o projeto de lei que
V. Ex.• vem de apresentar, queira aceitar, V. Ex.8 , meus protestos de estima e consideração, com que me subscrevo.
Atenciosamente, Dr. Geraldo A. de Medeiros Neto,
Brasfi!a, 17 de maio de 1973
8 de maio de 1973..
Prezado Dr. Geraldo Medeiros Neto
Recebi sua carta de 8 de maio com os documentos referentes ao procedimento do
laboratório SARSA.
Embora já tenha um dosslê bastante volumoso sobre os ll!citos da propaganda,
fiquei realmente perplexo do comportamento da SARSA e indago a V. 8.6 se essa denúncia pode ser divulgada não só em discurso, mas perante outras autoridades.
Agradeço sensiblllzado as suas expressões a respeito do meu Projeto e coloco-me
inteiramente ao seu dispOr. - Senador José Lindoso.
28 de setembro de 1972.
Ao
Departamento Científico
SARSA
Prezado Dr.-·Ratael:
Aturdido e surpreso com o folheto de propaganda que vem sendo distribuído pela
SARSA, referente ao produto LIPENAM, venho, par melo desta, EO!lcitar que este mesmo
folheto seja imediatamente retirado de distrlbtúção, pois contém inverdades, supostamente atribuídas ao nosso trabalho e que passo a enumerar:
1) Página 5: item 1 - O nível de colesterol não .diferencia significativamente no
nível sa.ngüineo. Não há tendência a queda do colesterol com o Lipenam, pois, no grupo
tratado com placebo, o fenômeno se repetiu (vide p, 6 do fOlheto). A 'l'abela XXI é bem
clara neste ponto e o resumo do trabalho categoricamente afirma isto,
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no Item 3 pág. 5, erroneamente atribuindo ao "Importante trabalho nacional".
3) Qualquer estudante de estatística sabe Interpretar a tabela v. O nível de significância a PO .10 é multo pouco significativo para a redução do alfa l!paprote!nas. Isto
apenas Indica uma tendência biológica mas não é absolutamente algo que se possa
alegar em propaganda ética. (O gr!!o é necessário.) Veja, também, a página 715 do
nosso trabalho, linhas 11 a 14, onde este fato é claramente discutido.
4) A conclusão quanto a perda de pêso <menor, quando comparada a outros amegóticos) não é citada no folheto.
5) Por último, nem sequer fui ouvido sobre este assunto, fato este que reputo
multo grave e desatenefOsO.
Na espectat!va de uma pronta resposta.- Dr. Geraldo A. de Medeiros Neto.
HOSPITAL DAS CLíNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERBIDADE
DE SAO PAULO
22 de mala, 1973.
Senador José Lindoso
senado Federal
1
70.000 Brasüia, DF
Prezado Senador Lindoso:
R.eceb! sua carta de 17 de mala e julgo multo oportuna a Intervenção de V. Ex.•,
divulgando a denúncia fetta por minha carta, junto à tribuna do Senado Federal ou
junto ao serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia, onde o processo se
acha em pendência. Gostaria, outrossim, que V. Ex.•, em Julgando oportuno, desse
ciência de alguma providência que venha a tomar a respeito deste assunto .
. Atenciosamente, Dr. Geraldo A. de Medeiros Neto.

MARGARINA VERSUS MANTEIGA
Margarine Versus Butter, a C.llllllparative Study

Aldo Rangel de Ca.rva.Iho,
Prof. Adjunto da UFR.R.J
Flávio Aurélio Wandeck,
Prof. Assistente da UFR.R.J
Pedro Ivo Ferreira de Carvalho,
Da disciplina de Medicina Interna da FFIEG
Senhoras e senhores:
A denominação "Margarina versus Manteiga" adotada em nosso trabalho, sugere um
·entrevera de Igual para Igual entre dois contendores.
.A realidade que vamos apresentar é entretanto bem diferente.
Com esse título chegaremos, sem dúvida, à síntese de que a matéria resume uma.
guerra desigual e injusta que beneficia uma l!m!tad!sslma minoria interessada, em
detrimento de toda uma comunidade no pla.no da produção, comercialização e consumo
de um aJimento essen~al, mas não uma luta normal, em tomo da qua.I aliás se descreve
inclusive uma Incrível imparcialidade geral dos que, assistindo-a, tinham ao contrário
a obrigação de Intervir para decidir a contenda em favor de quem mais tem razão.
De fato nos defrontamos com uma luta surda, incógnita para muitos, em que a
infiltração Inimiga foi aos poucos minando e destruindo o campo adversário até sua
completa derrota.
Este o nosso caso; este o caso da margarina contra a manteiga. Concretamente, ela
venceu a luta, uma luta fratricida, tendo por arma o fuzil da usurpação dos mercados,
conseguindo com ela um recorde de vendagem da ordem, de 65.000 toneladas num só
ano, contra escassas 15.000 do produto que grosseiramente tenta Imitar em qualidade.
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culpa, que trocando Intencionalmente alhos por bugalhos, desfavoreceu tanto o leiteiro
como o leite, cuja produção global acabou caindo, em redundância, para níveis que
não atendem na atualldade à demanda geral, para aflição e desagrado de quem a en~
sejou.
Claro que, quem de inicio a perdeu na frente de contenda, foi sem dúvida a indústria leiteira do Pais, por um mecanismo que as massas leigas e desinformadas, responsáveis pela derrota, desconhecem por inteiro. E desconhecem porque incrivelmente
ninguém do lado preJudicado se dispôs até aqui a dar um passo sequer à frente para
e'lClarecer a ninguém.
·
Supomos, entretanto, fazendo justiça, que esse mesmo povo, que hoje mais do que
ontem apela e se queixa contra a falta de leite, quando souber da verdade, de que
aquele que produz o leite, é o mesmo cidadão que em concOmitA.ncla com este, produz
a manteiga para viver, está perdendo todo o Interesse pelo trabalho que escolheu,
ante os prejuízos que há multo vêm acumulando cem a redução sucessiva dos proventos
que lhe advinham desse trabalho, por certo voltará atrás, como de sua estrita conveniência.
Mas, seguramente é preciso, com urgência, mostrar a essa coletividade, por meios
certos, o caminho errado que está sendo por ela trilhado, porque, a atingirmos um dia
ao descalabro de uma redução ainda maior do leite para o abastecimento geral, teremos o caos, allãs perfeitamente delineado aos olhos de observadores mais atentos.:
Se é público e notório que numerosos produtores já abandonaram suas atlvldades
leiteiras, vendendo inclusive suas vacas para o corte, conforme o noticiaram recentemente os mais diferentes órgãos de nossa. imprensa, não será Isso uma autêntica e
desalentadora perspectiva para as nossas futuras e mesmo atuals necessidades allmentares, em termos de leite e latlcinlos?
Se muitos como em São Paulo, Estado do Rio e de Minas Gerais tiveram tal pror.edimento, não terá sido por conseqüência de situações econOmicas dramáticas, precedentes, para cuja solução perderam de vez as esperanças? Não há, senhores, o que
dizer, senão que Isso é verdade.
Assl!n é que nos pareceu e de fato nos parece que a contribuição do estudo desta
luta injusta entre margarina e manteiga, viria, de certo modo, concorrer para que
o povo e o governo Irmanados, ajudem ao produtor de leite com as mais diversificadas
providências facilmente dedutiveis daquilo que ora vamos expor.
Baixa produção de leite : Populações eternamente desatendidas.
Numerosas circunstâncias em campasso de espera, ligadas à precariedade de abastecimento do grande alimento ao povo brasileiro de todos os tempos, Indicam-nos à
consciência que tudo se deveria fazer sem hesitações, mesmo à custa de Ingentes sacrifícios em prol de uma grande e autêntica indústria de leite para o País.
Por quê? Si!nplesmente para atender ao consumidor tradicional?
Certamente que não, senhoras e senhores.
l!: preciso saber, que por cima do atendimento aos consumidores desta faiXa, aliás já
perenemente sofrível, existe uma outra esquecida pelo resto do pa.fs ·a reclama.r a interferência das atenções gerais.
Referimo-nos a toda aquela gente dos mais longínquos rlncões do pais, pobre, desasslstlda de poderes econOmlcos adequados, que não tendo acesso às fontes de alimentos
protéicos de origem anl!nal como o leite, vive segregada na. .tristeza de problemas. com
saúde por desnutrição, por carências orgânicas, vitimadas assiduamente por cegueira,
raquitlmo, dlstroflas ósseas, por doenças Infecciosas de que são presas fáceis e inclusive
por debilidade mental que, Instituída na Infância, dela só se liberta com a morte. Estudaram esses problemas numeroso pesquisadores de nosso meio, principalmente Josué
de Castro e agora oportunamente levantados pela atual administração do Ministério da
saúde.
Para este enorme contingente de brasileiros é que devem, hoje, estar voltadas as
nossas atenções com vista a dar-lhe a oportunidade válida que lhe faltou dentro da atual
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deste pais, amparadas e tuteladas que são, não apenas pelos textos legais em. vigor,
mas também pelas leis de direito natural que lhes asseguram um min!mo de dignidade.
O aspecto macabro da falta de a.l!mentos dessa. ordem. em. mUitos setores da vida
brasileira, ressalta dos dados estatísticos oferecidos ao conhecimento geral pelas organizações laticinlstas nacionais e Internacionais. Aí encontramos elementos esta.rrecedores
para nós, como por exemplo nossos patrícios situados entre os povos que menos consomem. leite e laticln!os no mundo, com a Indicação de irrisórias cifras de 7,8 litros de
leite liqUido, 0,3 g de manteiga e 0,4 g de queijo, que nos são atríbU!dos "per caplta"-ano
enquanto um finlandês, um dlnama.rquês, um francês, um inglês, um holandês ou um
espanhol se situam num consumo da média de 150 litros "per capita"-ano e quilos, e
não gramas, de Iaticln!os. Ora, fazendo as contas a ponta de lápis, tiramos a conclusão
vexatória de que nada mais que uma colher das de sopa por dia é o leite que o brasileiro em geral vem utilizando em. sua a.llmenta.ção. Evidentemente há, no melo desses
números exíguos, beneficiários consumindo litros e litros de leite, em detrimento de
uma grande ma.!or1a que nem notícia tem seguer de sua cor! Esta grande maioria é
que rebaiXa os números da estatística; para esta maioria é que se impõe a providência
do atendimento com os a.llmentos obtidos através, é claro, do aumento da produção, de
uma produção somente possível, com o estímulo de uma justa rentabilidade, de uma
rentabilidade que, oriunda dos capacitados com adequado poder aquisitivo, podem e
devem colaborar compreensivamente no grande empreendimento que o governo sozinho
não pode assumir sem criar ônus colaterais, Inclusive políticos.
Esta é uma rea.I!da.de de que não mais se pode fugir com evasivas, e para cuja
correçlío os sociólogos e economistas do Governo hão de, certamente, encontrar os meios
mais adeqUados de saneá-la, dentro de correta filosofia administrativa.
Mas, para cOnferir embora desnecessariamente esta realidade, aqUi vai, senhoras e
senhores, o exemplo recentemente ocorrido no Nordeste do pais e noticiado por toda. a
sua Imprensa, da fuga de levas de famintos que, invadindo a cidade de Cariús no Ceará
com ameaças de saque ao seu comércio de alimentos, obrigou as autoridades locais a
determinarem o seu fechamento temporário e pedirem socorros policiais para garantia
das medidas &dotadas e f!na.lmente aplacarem a fúria farméllca. dos invasores com a
distríbul.çã.o do !eijlío, farinha e rapadura... ("Jornal do Brasil" de 18·2~73).
Se o problema é pelo visto, tão magno, não há dúvida de que é preciso mesmo conclama.r a todos - homem do povo, da lntelectualldade, da administração oficial, da empresa privada, do comércio e da indústria, inclusive de .marga.rina - para o patriotismo
de um trabalho de solidariedade, de consciência e de compreensão como de ajuda efetiva ao produtor de leite e ao próprio Governo para solucioná-lo.
Pr!mónlio da Crise. Manteip e seu Declínio

Dir-se-á que noventa e nove por cento do volume total do leite· consumido no país
corresponde ao ch•m•rlo "leite de abastecimento colet!vo" ou seja, o leite do tipo "C".
· Difere este, basicamente, dos leites ditos "especiais", Isto é, dos tipos "A" e "B", antes de mais nada pelo teor de gordura, por que lhe é retirada por padronização o!iclal,
uma parte substancial do creme, cujo teor é, assim, rebaixado legalmente para 3 por cento,
ao passo que nos demais, é mantido integralmente em sua composição.
Com a p~ão do leite de abastecimento, cerca de 2 a 3 gramas por cento
retirada.s, são creditadas a preços previamente ajustados para pagamento suplementar a
cada produtor que, assim, tem a remuneração global pelo seu trabalho.
Ora, a ut!lldade essencial do creme do leite é, como sempre foi, tradicionalmente, a
do fabrico de manteiga. Portanto, quanto mais manteiga se vende, tanto mais é amparado
o produtor do leite em sua !ll!na produtiw.
Dados Informativos de órgãos estatlsticos oficiosos demonstram a partir de 1956 até
1968, um crescente aumento da produção leiteira no país, da ordem de 3.800.000 para
7.000.000 de litros de leite, com uma resultante extrat!va de cerca de 80.000 toneladas
de creme aproximadamente. No entanto, entre esses dados situam-se os de 1958 que
acusam uma produção de 4 bilhões de litros de leite para 30 mil toneladas de manteiga,
pelos quais se deduz um satisfatório equilíbrio entre um e outro produto, enquanto o ano
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manteiga e, finalmente, o ano de 68, com uma produção de 7 bilhões de leite para um
exíguo total de 20 mil toneladas de mllalteiga, numa demonstração lntraqülllzante, das
despropOrÇões económicas perigosas para a pecuária leiteira.
De posse de tais dados aliumantes, não havia como deixar de concluir, a. priori, por
irregularidades profundas lnstltufdas no comércio de manteiga no pais, que examinadas
nos próprios estabelecimentos latlclnlstas resultaram na comprovação não só de que os
números estavam certos, mas principalmente que o motivo de fato determinante do fenômeno era a falta de comercialização da manteiga e de que por Isto se achava ela, não
estocada Intencionalmente pelas usinas, porém encalhada nos respectivos frigorlflcos e
se avolumando por absoluta ausência de compradores ...

Analisando o movimento comercial de margarina em nosso melo, para interpretação
de possível causa e efeito relacionados com a ocorrência, os números demonstraram
exatamente o contrário do que sucedia à. mllalte!ga: enquanto esta cala prOgressivamente
em voume, a margarina subia rapidamente em seus indices de venda em todo o pais,
para atingir só nos últimos anos as cifras de 70 a 90 mil toneladas não alcançadas em
tempo algum pelo comércio de manteiga. Estava evidenciado que a margarina tinha
determinado o colapso 1nlcial da Indústria leiteira pelo caminho da. derrota da. manteiga.
Ora, a margarina. foi lançada no comércio efetivo deste pais, precisamente no ano 60,
coincidente com as primeiras flutuações nos movimentos da manteiga.. Até então ela
constituiu. mera. curiosidade para consumidores ma.1s extravagantes. :Mas, com sua. lnsls·
tente Industrialização e comercialização amparadas desde logo por uma viva e slstemá·
tlca. promoção, as vendas da. manteiga. passaram a cair violentamente no consumo dai
por diante. Valendo-se da. situação dos preços então bastante mais baixos, habitual
aliás na. Introdução comercial de um produto qualquer, ela conseguiu aquela faixa. mínima
de provadores que a adquiriram, Inicialmente, só para experimentar ...
Assemelhando-se embora. superficialmente à. manteiga, mas num mlnlmo suficiente
para oferecer elementos de continuidade à. sua aquisição, mesmo que nada, abslutamente
nada, se soubesse de seu valor como "alimento", ela acabou por Instalar-se nos hábitos
inconseqUentes de todos, envolvendo, inclusive, Intelectuais e até médicos distraidos.
Nessa onda de envolvidos, não ficaram de fora certamente os escrevedores de jornal.
Tanto que determinada. Imprensa leiga, não tem dúvida, hoje, em auxiliar, com sua
"boa fé", a penetração e solidificação da. tomada de mercado por esse produto, com
reportagens trazendo legendas vistosas, mas nocivas, como por exemplo "A MARGARINA
SUPERA A MANTEIGA EM 100%", através das quais, se de um lado traduzem a
verdade sobre a margarina, Inclusive homens de responsabilidade que, para dizerem,
público leitor ao Incrível conceito de que "Inclusive como alimento" "a. margarina
supera a manteiga". Nesse passo, a propaganda associada ao desconhecimento da.
verdade sobre margarina, Inclusive homens de responsabilidade que, para.. dizerem,
precisariam saber o que dizem, o entrevere se tornou e continua fácil para a Indústria
do produto de Imitação, multo embora essa disputa viesse acrescentar, enfim, mais um
prejulzo ao produtor e também ao próprio consumidor de lelte,. em última <ilegível).
Se sua economia já era perturbada com os ônus do controle oficial dos preços do
leite, e agora passa a. ter que sustentar mais este agravo representado pela minimização
.comercial da manteiga - sem o qual antecedentemente conseguiu manter equilibrado
seu interesse pelo trabalho - somos levados a Indagar, de que modo responderá e se
comportará a maioria. dos produtores em relação ao aumento evidentemente necessário
da produção que dela precisa ser obtida e a curto prazo?

Não obtante e apesar de tudo, a. classe vem aparentando tranqüllldade em seu
comportamento, possivelmente porque o Governo Federal lhe conferiu os últimos aumen·
tos nos preços acrescidos de promessa de providências de alcance econôm!co, como
financiamentos mais baratos e assistência técnica no campo. Resta, todavia, saber
como se comportará em futuro próximo, esta tranqü!Jidade, e se ela será su-ficiente
para resultar em aumentos substanciais da produção de leite.
A julgar pelo deficit de 600.000 litros de leite com que São Paulo continua se
defrontando e o Rio consumindo 300.000 litros de leite reconstituído, a situação negativa
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- 559anterior continua dominando, dando a Impressão de que será de pouca duração a aparente
tranqUilidade da classe leiteira.
Mas o Governo tem malares possibilidades de aumentar a lista dos estúnulos ao
produtor para deles obter esses grandes objetlvos.
·
. Referimo-nos ao simples cumprimento das dispoSições legais que regulam o comércio
de margarina, entre outros fatos mais.
somente com esta medida Imposta pelo exercício do controle sanitário no âmbito
do comércio estadual e federal, através de equtpes realmente capazes, o produtor pode
auferir de Imediato um aumento de cerca de 10% em suas rendas,
Basta, pois, que as administrações federal e estadual reformulem suas equipes de
policiamento da alimentação pública, com base na seleção pelo mérito profisSional de
cada componente, e que as obriguem a responder pelo dever de ofício de fa:llerem
cumprir as disposições regulamentares em pleno vigor há mais de 20 anos nesse domínio.
supomos para nós que deva existir, de fato, concorrência entre margarina e manteiga,
desde, entretanto, que obediente aos princípios de ordem moral e de direito.
Considerando todos estes aspectos, vamos então analisar aqui o que necessariamente
se entende por margarina.
Margarina

Vulgarmente, que é que .se entende por margarina?
Francamente, temos encontrado multo pouco conhecimento no seio da coletlvldade
a respeito desse produto.
Apesar do maciço consumo que dele se fa:ll entre nós e do nada ou quase nada que
dele se saiba, é negra ouvir-se de todas as camadas sociais - mesmo das mais elevadas
- que a margarina é melhor que a manteiga por várias razões, tanto que, sintetizando
a adjetivação superlativa por elas empregada, poder-se-la concluir que só lhes falta
erigir um altar com flores, velas e tudo ... Mas certamente tudo com base na mais
completa Ignorância coletiva.
A primeira característica da margarina - em torno da qual aliás todo mundo é
exuberantemente versado - constitui-se do fato de que ela se origina de óleos vegetais
·Insaturados. Mais nada.
·Entretanto, o que ninguém sabe - é este um detà.!he destacável - é que o produto
acabado e pronto para consumo já não é mais aquele predominantemente Insaturado
que se pretende Inculcar na crença geral, mas um produto novo, diferente, sem similaridade, com a matéria-prima original, agora saturada, em face da transformação química
a que se submete, resultante da "hidrogenação" dos ácidos graxos. polllnsaturados, que
lhes retira o estado liquido e os passa ao estado sólido, ou seja, em conseqüência do
rompimento e Introdução de moléculas de hldrogênlo em suas duplas ligações pelo processo hldrogenador I
Ora, nós todos sabemos que a fluidez ou a consistência de uma dada gordura depende
da predominância dos radicais graxas polllnsaturados o usaturados qua apresente; dai
por que não mais apresentando o estado. liquido primitivo, a margarina não pode atribuir-se a si mesma a prevalência de Insaturados, quando é certo que no estado sólido
(pastoso) os saturados passaram a dominar sua composição.
Acresce por cima deste aspecto· que ainda ocorre um outro detalhe essencial' desconhecido pela comunidade consumidora: o desvalor biológico da margarina em relação à
manteiga, ou para sermos mais concisos, em relação às necessidades orgânicas de cada
um que a consome.
As vitaminas "A", "B", "D" e "E" são constituintes normais da manteiga, geradas
que são pela sabedoria da natUTeza, através da secreção do leite animal, exatamente
para atender às necessidades de desenvolvimento físico dos jovens seres em amamentação e de manter a saúde do adulto, prevenindo-os a um só tempo contra doenças de
carência desses elementos, como a queratomalácla, a xeroftalmla (cegueiras), a redução
das defesas orgânicas contra ns Infecções, a pollneurlte, a Involução dos órgãos sexuais etc.
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-560os· óleos vegetais ainda virgens trazem esses elementos vitais em sua estrutura qu!mica. Mas o seu processamento industrial para obtenção de margarina, acrescido da "hidrogenação" que em concomitância constitui uma legitima. superesterilização, destroem todos
esses agentes vitais.
Outra coisa., evidentemente, não se. poderia. dai esperar, quando se sabe que os óleos
empregados são submetidOs à prévia ação do ácido sulfúrico com o fim de descolori-los e,
depois, da soda (cáustica) para. neutralização deste último e, finalmente, das altas temperaturas de 150"C da "hidrogenação", suficientes para fazer desmoronar qualquer principio vital da matéria-prima.
li: claro que podemos admitir o exemplo do óleo de milho para margarina, em que é
possível, em situações especiais, manter a. integridade do l!noléico e do araqUidOn!co
dentro de suas características de polllnsaturados. Mas, acontece que não se produz
margarina com óleo de milho simplesmente em função do alto preço por que sa.lrla o
produto final.
Desse modo, só temos no mercado margarinas de óleos de caroço de algodão, de
girassol, de soja - sendo este o pior deles - e de outras origens como de gorduras animais, de óleos de balela e de peixes, embora legalmente permitidas.
Se atentarmos para um outro ângulo da questão ao tomar ao acaso u'a margarina
qualquer, podemos, por exemplo, nos certificar desde logo de que seu recipiente traz em
grafia codificada uma relação estranha de letras alfabéticas segUidas de algarismos romanos, !nintelegível para a pessoa comum do povo. Trata-se da declaração dos aditivos
químicos artficials que essa. margarina traz em sua composição, na exata forma da.s exigências legais. As letras "A", "F", "C", "E" e outras significam as Iniciais de denominações tais como "AntiOXidantes", "Flavorlzantes", "Corantes", "Emulsl!icantes", "Espessantes", "Acidificantes", "Conservadores" e assim por diante.
E tais aditivos são nada menos que o ácido benzóico, o ácido butll-hidroxianlzol, o
ácido butil-hidroxitolueno, o gaiato de proplla, de duodeclla. e outros, além da matéria
corante estranha.
São empregados, embora com respaldo da lei, por interesses comerciais, visando a
mais aproximada semelhança com a manteiga, sua conservação prolongada, melhora
de textura e na preservação do ranço Iipolitico.
Quanto aos "!lavorlzantes" empregados como manda a lei, isto é, substâncias que lhe
conferem aroma e paladar, desconhecem-se-lhe a natureza, pois tanto podem ser originârlas do leite, do creme ou da manteiga normais, como podem ser oriundas do ácido
butirico, obtido somente de manteigas em deterioração.
Mas a declaração desses aditivos sob a forma de códigos, não oferece margem a um
espírito menos expedido de entender a expressão do que ela significa para seus Interesses.
Portanto, nada menos que cinco agentes qUimlcos artficiais são Incorporados de
rotina à martgarina para que cada um dos Ingira diariamente nas várias refeições sem ·
nenhuma necessidade pessoal.
Sim, dizemos também matéria corante estranha, embora natural de outros vegetais,
mas que na verdade não lhe pertence e que incide exatamente na cor amarela e não na
vermelha, verde, preta ou branca, com a finalidade de se fazê-la parecer-se ou confundir-se com manteiga, Não !ora este expediente da determinação da cor, esquecido
pelos regulamentos e tacitamente deixado ao arbítrio de seus produtores, a margarina
teria, certamente, que apresentar-se nos mercados com as cores naturais dos óleos de
que se origina, ou, então, teria que apresentar-se descolorida, para que nunca se confundisse com manteiga, pelo menos quanto à cor.
Mas infelizmente as previsões legais adotadas simplesmente obrigam seus responsáveis a "colori-la" "fortemente", sem especificar com que cor. li:, afinal, para que ela
venha a ter a coloração exata da manteiga que a Indústria submete os óleos originais
à operação descoloração pelos métodos já indicados, com vistas para o uso da cor que
mais lhe convém ..•
sobre este ponto levantamos ano passado, aqui mesmo neste auditório, o aspecto
esdrúxulo do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem
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-561Animal aprovado com o Decreto Fed. n.• 30.691, de 29/3/52, quando no parágrafo único

do seu artigo 352 caracteriza. o uso do corante como "facultativo" e, adiante, no artigo
358, enquadra na frauüe a margarina "que não se apresentar colorida". 11: evidente que
ante a !noperânc!a de tais dispositivos, que Inclusive se contradizem, a Indústria de margarina jamais incidiria na prática dessa fraude, pois, ao cometê-la, estaria praticandc.
absurda conspiração contra seus próprios Interesses.
. sucede mais que esse regulamento, só com o fato de admitir o uso de corante natural
que especifica, automaticamente oferece opor.tunldade à prática de uma outra infração e
tal é a da troca do nat111'al pelo artiflcal, ou seja, de corantes vegetais por corantes uriundos do alcatrão da hulha ou do petróleo. 11: uma possibilidade oferecida em potencial.
Se é aproveitada ou não, ainda não se sabe, embora a qualquer momento se possa saber
da verdade. Só os exames bromatológ!cos determinados honestamente por uma diligente
e efetlva fiscalização sanitária poderiam elucidar o comportamento real das várias margarinas do mercado, através dos quais também se poderiam esclarecer a presença ou não
de drogas quúnlcas não permitidas ou das que, permitidas, são usadas em teores que
ultrapassam os máximos admitidos.
Embora não constitua objeto de nossos propósitos analisar lnfrações desta natureza,
parece-nos, no entanto, de bom aviso, para os agentes controladores desses ilicitos, ter
sua atenção voltada para tais possibilidades.
Assim é que em linhas gerais traçamos uma pálida Imagem do que, enfim, representa a margarina como su:bstâncla que se propõe a substituir a manteiga nos hábitos alimentares da população.
sem dúvida não dissemos até aqui, mas podemos lembrar ainda que a margarina foi
lnstltuida no século passado, por volta de 1867, com sua descoberta pelo francês mPoLYLE MECE MAURIERS, que a produziu com a finalidade de concorrer ao prêmio Instituído por Napoleão ni, destinado àquele que Inventasse "um produto gorduroso, mais
barato, que se assemelhasse à manteiga e permitisse o "recurso" de atender às classes
mais pobres Impossibilitadas de adquiri-la por dificuldades aquisitivas.

A esse expediente se vira Impelido Napoleão ante o volume de popu:lações rurais em
demanda à cidade de Paris, ocorrida no alvorecer da Revolução Industrial, que, avolumando a concentração demográfica da capital, criara-lhe problemas de abastecimento
alimentar, inclusive de manteiga.
O produto de Mece Maurlers nada mais era que sebo fundido de matadouros misturado a uma parcela de leite fresco, emulsionados com tecido mamário triturado de vacas
em lactação. A essa composição, asquerosa para nossos c\las: deu ele então o nome de
óleo-margarina ou manteiga artificial.
Fora,. pois, criada para o fim expresso de atender a uma situação temporária de
déficits do alimento natural, certamente como produto d~ "Recurso". Jl: claro que da! em
diante ela passou por muitas transformações. No curso desse período registraram-se,
entretanto, vários acidentes de Intoxicação, pelos quais ela foi diretamente responsabilizada.
Com o seu aprimoramento industrial, a margarina dos últimos tempos ganhou as
feições tecnológicas que atualmente lhe conferem qua!lflcaçõe~ bastante diferentes das
de suas antigas ca.ra.cter!stlcas.
contudo, continua sendo "margarina". ou seja um "comestlvel de recurso artificial",
no que pesem suas origens vegetais.
Exatamente porque é um slmu:lacro resultante de uma arte industrial, para cuja
produção se faz necessário o emprego de substâncias de invenção artificial, não existentes no verdadeiro que procura imitar, a margarina não pode classificar-se como
"alimento", Isto é, como substância que, em toda a sua plenitude e em toda a sua pureza,
supre os desgastes biológicos através de seus constituintes de origem natural absoluta.
Há de ser entendida por isso, como "comestível" mais barato sem maiores pretensões.
Isto quer dizer que não sendo "alimento" - na verdadeira acepção do vocábulo - ele
será certamente produto su:jeito a cumprimento de uma série de determinações normativas oficiais, até agora no entanto não cumpridas, por !ncrivel que pareça.
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- 562Uma destas é a que exige do produto assim Industrializado uma rotulagem em
que, além da expressão "Margarina Vegetal", "Margarina Animal" ou: "Margarina
!Mista", traga também as flexões "Alimento Artificial" ou "Alimento de Fantasia".
Todas as margarinas encontradas no comércio trazem a expressão "Margarina
Vegetal", mas quanto à flexão "Alim.ento Artificial'' nada consta de suas rotulagens à
revelia do Decreto-lei n. 0 986, de 1969,.._porque ela contraria o Interesse de seus responsáveis.
Mas acontece que outras normas legais são, por outro lado, igualmente Infringidas
sem nenhuma repercussão negativa para os lnfratores, como as que determinam consecutivamente que nenhum alimento apresentado à venda usará de alusões que impliquem
indicações de caráter médico tanto em sua rotulagem ou em pannetos ou bulas que o
acompanham, como em cartazes ou em anúncios publicitários veiculados seja verbalmente ou pela Imprensa, rádio ou televisão, mesmo em se tratando de produto enquadrado legalmente como dietético, conforme artigo 396 e parágrafo único combinados
como o art. 1.069 dos Decretos n.os 15.642, de 9-2-46, do Estado de São Paulo, e 9.688,
de 11-4-49, do Estado da Guanabara.
Com o advento da Introdução da mais nova margarina em nossos mercados BECEL - anunciada por toda parte ostensivamente como produto dotado de poder
redutor do colesterol e dos riscos da arteriosclerose passamos a nos defrontar com a
lnfração mais perfeitamente caracterizada aos textos legais de Saúde Pública., e com
problemas ainda mais sérios para a economia da Indústria leiteira, se providências
imediatas, saneadoras, não vierem, porque a luta entre margarina versus manteiga
~e decidirá, agora, definitivamente em favor da outra.
se a nenhum medicamento é lícita a afirmação de tais poderes terapêuticos, é
excludente de qualquer dúvida de que a margarina Becel como produto nem sequer
classificado na dietética, não tem competência de !ato e de direito para fazer uso
de tal afirmação, sejam quais forem os meios utilizados, sem incidir na prática. dos
ilícitos cominados no art. 196, n.os I, II, me V do seu § 1.0 , combinamos com o art. 171,
e n.0 IV do seu § 2.0 do Código Penal, ou seja, respectivamente, in verbls, (196),
"Fazer concorrência desleal"; § 1.0 "Comete crime de concorrência desleal quem: (n. 0 I),
"publica pela imprensa ou por outro meio, falsa afirmação em detrimento de concorrente
com o fim de obter vantagem indevida", (n,0 II), presta ou divulga com intUito de
lucro, falsa afirmação acerca de concorrente, com o fim de obter vantagem indevida",
<n.0 ID) "emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio, clientela
de outrem, e (n.0 V) "usa em artigo ou produto, em recipiente ou invólucro, em cinta,
rótulo, !atura, circular, cartaz, ou outro meio de divulgação ou propaganda, termos retlficativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo",
"Idêntico" ou equivalentes, ressalvando ou não a verdadeira procedência do artigo ou
produto por lnfração, entre outros, aos arts. 396 e parágrafo único e 1.069 dos Decretos
n. 0 s 15.642, de 11-4-49, do Estado da Guanabara e, ainda, por descumprimento ao disposto
no Inciso vm do art. 1.0 do Decreto-lei Federal n.0 986, de 21-lo-69.
Estranhamente é da autoria de importante jornal carioca, uma autêntica promoção
lndireta contra a manteiga, que fez através de uma reportagem publicada a 4-6-73,
segundo a qual, destacada em negrlto, "A MARGARINA SUPERA A MANTEIGA EM
100%" e afirma que Becel é a sigla americana de "Blood Cholesterol Lowerlng", "uma
gordura essencial como o llnolélco, que resultando a formação da postglandina, reduz
o colesterol". , . Ora, nada disto pode ser afirmado por ninguém, senão unicamente pela
medicina e pelos órgãos oficiais de Saúde Pública que, até agora nada disseram sobre
Isso nem mesmo vão dizer; mas não há de ser, por certo, um órgão de imprensa leiga
que se adiante a dizê-lo, maxime quando esse órgão foi o mesmo que recentemente
se negara a dar cobertura a Informações em sentido contrário, sob a alegação de "matéria
polemiZante" ...
De fato, tanto nessa reportagem como na propaganda apresentada vlstosamente pela
televisão cotidiana, os senhores poderão conferir pessoalmente, que essa margarina é
mostrada num recipiente branco em cujo tampo se lê unicamente a palavra "Becel"
sem outras Inscrições gráficas, como "Margarina Vegetal" e "Alimento Artificial", e
propositadamente, sem as afirmativas de que o produto reduz o colesterol apresentadas
colateralmente pela propaganda

- 563Ê verdade que o comportamento dos responsáveis por essa promoção e por seu comér·
cio, não se limitam a esse procedimento. Vão mais longe. Apeiam, Inclusive, para os sentimentos do "coração do povo", quando, por melo de um prospecto impresso de :rorma
circular que acompanha o vasilhame no Interior da caixa, procuram "induzir" e "sensibi·
llzar" a todos em geral, com. a seguinte pergunta que constitUi uma autêntica prescrição
m.éd!ca formulada por escrito, à mulher brasileira: "se a senhora não cUidar do coração
dele, quem vai cuidar?"
Evidentemente, senhores, há de ser o médico quem. há de cuidar desse coração,
ainda assim se estiver doente, mas nunca uma senhora com o uso de margarina.
Referindo-se à inconveniência do uso de gorduras saturadas por portadores de arteriosclerose, é oportuno repetir aqui, para situar a verdade sobre os dizeres dessa propaganda, o que afirma o Dr. Héllon Póvoa Filho, professor de Bioquímica médica da UFRJ
à pág. 24 de sua m.onograf!a laureada sob o titulo "Hiperlipoprotelnem!as", em que ele
diz textualmente: "AS MARGARINAS VEGETAIS HIDROGENADAS T.AMBitM. SAO
PERIGOSAS, JA QUEA HIDROGENAÇAO LEVA A FORMAÇAO DE ACIDOS GRAXOS
SATURADOS".'.

Responsabilidades Culposas

Nós não somos prOdutores de leite ou de manteiga e nem sequer temos quaisquer
ligações de ordem material com o seu comércio ou com sua indústria. SOm.os exclusl·
vamente despretensiosos professores universitários que, conscientes de seus deveres ina·
llenávels, procuram por tOdos os meios válidos, oferecer aos doutores de amanhã, tantos
quantos forem possíveis os elementos informativos e de conhecimentos científicos necessariamente exatas à sua boa formação profissional.
E por que nos cabe dar-lhes também o exeplo de Iu:ta pelo cumprimento dos
deveres do oficio em prol da coletlvidade a que vão servir, eis que este é um dos
motivos senão o principal denominador de nossa presença neste egrégio conclave.
Mas, prossegUindo o que estamos procurando traçar, vamos repetir, embora do pleno
conhecimento da classe Interessada, que no campo da prOdução e distribUição de leite
para abastecimento está acontecendo e se avolumando uma crise económica anónima a
reclamar atlvas providências resolutivas que não nos permite permanecer mais tempo
na acomOdação tradicional de deixá-la ficar como está para vermos em que dará, quando
é certo que terminará em caos.
Se em verdade Já estamos assistindo perplexos ao processamento de um.a involução
económica, a partir de uma crise francamente instituída, a marcar e a prenunciar ao
mesmo tempo o presente e um futuro próximo desalentador tanto para a prOdução
como para o consumidor do leite, devemos estar certos não do dever, mas da imediata
obrigação de denunciar os fatos assim aos poderes constituídos da Nação como ao próprio
povo, com vistas ao seu adequado saneamento. E parece não haver a menor dúvida
quanto a isto.
Para exemplificação, está aqui, por exemplo, um. dos fatos responsáveis por cima
da indústria leiteira: o "affalr" m.argarlna Vel'I>US manteiga.
Mas é preciso saber que a imparcialidade diante do crime constitUi crime ainda
malr, assim disse Rui Barbosa um dia. A isto se chama de "responsabilidade culposa".
Quando se toma conhecimento de uma ocorrência perniciosa praticada contra alguém
e sobre ela nada se comunica à autoridade que, de alguma forma a possa sanear, não
será isso, uma omissão, uma negligência ou seja uma responsabllidade culposa, embora
consigo próprio como no caso vertente?
No ano passado aqui estivemos exatamente para comunicar e para esclarecer toda
esta questão segundo o nosso modo de encará-Ia, mas sem resultado prático nenhum ...
Agora, com o advento da nova margarina. - Becel - apresentada. ostensivamente
como "alimento dotado de poder redutor do colesterol", aqui voltamos, agora para.
Insistir com os senhores que não se omitam e aceitem o desafio com a tomada de
providências efetlvas através das medidas que estamos descrevendo e as entregando
bem ao alcance das m!ios de cada um.
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-564Se nos desculpam a irreverência, desta feita, entretanto, não apenas os esclarecemos,
como exigimos dos senhores a tomada de uma posição decidida em defesa dos Interesses
dessa "massa" de modestos e anónimos brasileiros que trabalha produzindo leite humildemente nos mais afastados rincões deste país.
Na oportunidade anterior em que aqtú estivemos, havíamos recebido a informação
do ilustre presidente deste conclave, ·Professor Cid Stehllng, de que a Imprensa local
e de Belo Horizonte daria cobertura à nossa matéria de então, tanto que desenvolvera
todos os expedientes com vistas à difusão do conhecimento das Implicações da margarina nos negócios da produção leiteira de que nosso trabalho era portador.
Não obstante, nada ainda aconteceu, senhoras e senhores!
Terá sido lnoperãncia do Professor Cid stehllng?
Não, senhores. Aqtú a omissão não foi dele, mas daqueles que recebendo a comunicação não lhe deram divulgação,
Os próprios acontecimentos provaram Isso mais tarde. Nós mesmos havlamos tentado
depois de ele obter da Imprensa do Rio a publicação de nossas denúncias sem qualquer
êxito. E note-se que procuráramos exatamente órgãos que antecedentemente e não
poucas vezes haviam se valido de nossa colaboração para esclarecimentos sobre matérias
controvertidas de seu Interesse exclusivo.
Incrivelmente acerca da margarina e suas Implicações negativas Incidentes sobre a
Indústria leiteira, nada quiseram dizer, senão sairem -se com a evasiva de que não
podiam tratar de "matéria polemlzante". . . Mas por que tal comportamento evasivo,
se eles próprios com Independência já haviam denunciado a Invasão dos mercados brasileiros por óleos de bronzear, cosméticos e até dentifrícios, portadores de substA.ncias
qulm!cas nocivas à saúde do consumidor, produzidos por empresas de renome lntemaclonal e expostas à venda sem qualquer registro de licenciamento das repartições sanitárias do país?
Não chegamos a entender esse procedimento do setor, uma vez que as infrações
caracterizadas pela denúncia de sua autoria constltuiam problemas de menor relevAncla
comparada ·com as apontadas, então, para a área da margarina, cujas normas regulamentares nunca ~oram como continuam não sendo cumpridas.
E isto tudo, notem bem, senhoras e senhores, à revelia das objetl vas e decididas
declarações feitas pelo senhor Presidente da República, General Emlllo Garrastazu Médlcl, ao ensejo da Inauguração do belo edifício do Ministério da Justiça em Brasllla ano
passado. Declarou na ocasião Sua Excelência, que não pode tolerar a qualquer pretexto,
a violação das regras legais que compõem o regime jurldlco no país. Para que tomasse
claro o alcance de seu pensamento, acrescentou o Presidente, que, "Ao cumprimento
exato e pontual das obrigações e deveres públicos ou privados, Impostos pela ordem
jurídica, há de corresponder, no regime da legalidade a que nos achamos subordinados,
o exercício das faculdades ou direitos outorgados, assim aos partic!l'lares como aos
agentes públicos".
Nessa determinação lapidar ficou claro que, se de um lado não se transigirá com
os particulares que infringem a Constituição, as leis e regulamentos que formam o regime
da Revolução, de outro, também não serão toleradas as violações praticadas pelos agentes
públicos contra as mesmas regras legais,
Mais concisamente, são "violações" praticadas, entre outras, por agentes públicos,
as que caracterizam "omissão" ou "retardamento Indevido", no cumprimento de deveres
de oficio, contra disposições expressas de lei. Violação por omissão é ato envolvendo
ação Intencional que, embora praticamente abstrata, resulta em fato concreto lesivo
a direito positivo. :e, pois, classificada na "prevaricação" porque relega os textos legais
à configuração meramente contemplativa, com a finalidade proposital de satisfazer Interesses "sentimentos" ou "materiais" Ilegítimos. (Art. 319 do Código Penal)
Para os incrédulos da efetlvidade destas verdades, o Presidente mostrou ainda, que
não se milita a palavreado retórico, quando alhures proclamou: "EXIJO QtJE SE DIGA
A VERDADE, POR MAIS QtJE ELA NOS DOA. APELO A IMPRENSA DE MEU PA1S
QtJE APONTE O QtJE DE BOM E DE MAL HOUVER" ("Politlko.", n.0 93, 5-8-73, pág. 3.)
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car "doa a quem doer", quando há uma verdade, quando há como agora uma violaçli.o
de dlreltqs assegurados, quando há um problema de justiça a ser preservado por medidas de saneamento. E Isto é dirigido particularmente aos senhores da classe dos produtores e da Indústria leiteira.
VIolação de direitos outorgados:

Crise da manteiga, refletlda sobre o leite
Toda vez que não se comunica ou se denuncia a usurpação, seja por quem em detrimento de quem for praticada plena e comprovadamente manifesta conta direito assegurado - tal como no caso vertente -, não só a omissão daqueles que têm a obrigação
de ofício de reprimi-Ia restituindo os direitos violados, é consagrada, como tradlclonallzada pela ação de quem, detentor desse direito e sabendo da coisa, se mantém facilitariamente em silêncio complacente.
Trocando em miúdos: 'Quem não comunica se prejudica' ...
Por Isso perduram na contlnll'idade Impune já tradlclonallzada, as lnfrações em que
se esvaem os direitos assegurados aos prOdutores de leite e de Iatlcfnlos neste país.
Por Isso, como é fácil de ver, continuamos na estaca zero, pois a margarina continua
sendo vendida a granel por tOda parte, sem os Invólucros originais de fábrica nos balcões
varejistas dos chamados "supermercados", conquanto os parágrafos primeiro e quarto do
artigo 354 do Dec. Fed. n.0 30.691/52 diga expressamente que Isso é proibido; a margarina prossegue sendo exposta à venda em locais especializados em Iatlcfnlos propositadamente misturada com os produtos Iátlcos com a finalidade de confundir o comprador
no ato de sua escolha e no entanto, o parágrafo 4.0 do artigo 361 do mesmo diploma legal
proíbe tal procedimento por motivos evidentes; a confeitaria, o bar, o restaurante, a lanchonete, o hotel e tantos similares prosseguem lmpolutamente a empregarem-na no
fabrico de doces e de pães em substituição à manteiga, e entregarem-na a consumo. nos
balcões e nas mesas por manteiga, sem cumprirem a exigência do artigo 362 seguinte que
estabelece o obrigatoriedade de colocarem em local bem visível um cartaz com os seguintes
dizeres: "Esta casa utiliza margarina em substituição à manteiga" ...
E não só isso. O Decreto-lei n. 0 896, do Governo da Revolução, foi promulgado e sanclonado há 4 (quatro) anos e até hoje, julho de 1973, nenhuma das margarinas existentes no comércio apresentaram na rotulagem os dizeres "Alimento Artificial" a que por
ele ficaram obrigadas, sendo que a BECEL além de Infringir esta determinação ainda
solapa a que lhe prolbe de usar na propaganda comercial inclusive declarações que de
algum modo Impliquem indicações de caráter médico.
Trata-se, pois, de uma generalizada violação de dispositivos legais em vigor, seja
por parte de particulares que industrializam e comercializam margarina, como da parte
de agentes públicos Incumbidos de Impor suas regras, que constituem Ilícitos facilmente
verificáveis por quem quer que seja nos próprios locais ora apontados. ·
Vamos, entretanto, oferecer aos senhores alguns detalhes sobre estes aspectos se
pretenderem conferir estas nossas afirmações - e os aconselhamos que o façam podem verificar que, ao entrarem num daqueles estabelecimentos vendedores, vão, via
·de regra, constatar a presença de, pelo menos, uma lata de 20 quilos de margarina já
aberta e exposta sobre o balcão, da qual um empregado para servir o freguês entlí.o
presente, dela retira por melo de uma pá de madeira ou de plástico, certa quantidade
do produto que a seguir deposita sobre uma folha de papel de embrulho comum, previamente colocada no prato da balança, pesa-a, embrulha-a e a entrega ao comprador.
Este comprador eventual pode ter solicitado manteiga, mas pode mesmo ter pedido
margarina. Tanto numa como noutra hipótese, os senhores estarão se defrontando com
violações Ilícitas às regras legais específicas, porque, se, na melhor das concepções, aqui
a margarina está sendo vendida como margarina, mesmo assim ela não o podia ser,
uma vez que a venda está sendo feita a granel e à revelia da embalagem original da
fábrica, tanto que fora retirada de um recipiente grande, já aberto, pesada, empacotada
no próprio balcão vendedor em Invólucro Irregular e assim entregue a consumo; e, segundo, pode, perfeitamente estar sendo vendida e entregue a consumo, por manteiga,
entlí.o de modo sub-reptíclo, Isto é, frnudulento, caso em que, lgunlmente, e de forma

•
•

- 566toda especial, os senhores estarão surpreendendo em flagrante, um illclto punível também com o Código Penal.
E lnfrações deste tipo são as de verificação mais corrente, condicionadas, entretanto, à existência de serviços sanitários de controle exercidos por equipes efetlvamente
conhecedoras do mister e de fato cumpridoras de seus deveres funcionais.
Podemos relatar para exemplificação desta verdade, que, só de Ullla feita, ao tempo
do pollclamento da alimentação pública exercido com a então Delegacia de Economia
Popular na Guanabara, foram apreendidas nUlll único barraco de favela, 97 latas de vinte
quilos cada uma de margarina e mais 300 calxetas de papelão comlllll, rotuladas com
os Vistosos dizeres: "Manteiga Mineira de Puro Creme de Leite", tudo encontrado num
pavimento subterrâneo do casebre. Na eventualidade, foram então ao mesmo tempo
arrecadadas mais de 100 calxetas devidamente preenchidas com margarina e nUlllerosas
latas abertas e já vazias deste produto, no exato momento em que deveriam fazer-se
passar margarina por manteiga no comércio". Preso o responsável em flagrante delito,
respondeu a processo criminal por ilícito comlnado no artigo 175 do Código Penal, sendo
condenado pela Justiça do Estado à pena de reclusão.
l!: como dissemos, o que com freqUência abusiva ainda está ocorrendo em nosso comércio, em que figura como principal lesada a Indústria leiteira e de latlcínlos do pais.

Tais fatos serão ou não porventura de multo maior significação para os Interesses
da coletlvldade, que aqueles BlpOntados pela denúncia contra óleos de bronzear, de cosmé-

ticos e de dentrJfícios expostos à venda, sem as análises prévias de controle sanitário,
formulada pelo jornal a que já nos referimos? Certamente que são.
Voltamos a destacar que a propaganda da margarina utilizando-se do recurso de afirmativas ilegítimas de caráter médico, está merecendo um reparo especial de nossa parte.
Nos Estados Unidos como aqui mesmo, os produtos farmacéutlcos que visem rebaixar
os indlces sangü!neos do colesterol, não podem apresentar-se à venda com afirmativas
categóricas desses poderes, senão, simplesmente, de que "concorrem" para Isso e nada mais.
Vale a pena Insistir para melhor fixar nossos argumentos, que as únicas leis que
cogitam de rotulagem e de propaganda comercial de alimentos relacionadas "de alguma
forma" com este ângulo do problema, são os Decretos n.0 15.642/46, do Estado de São Paulo
e, 9.688/49, do Estado da Guanabara, já analisados, que ainda assim dizem no parágrafo único do seu artigo 396, que "os alimentos destinados a diabéticos trarão a declaração "Pàra Diabéticos", sob a expressa condição de que não tragam nenhuma Indicação de caráter médico". Então evidencia-se que, se esse tipo de pão, enquadrado que
está especificamente na dietética legal, não pode trazer declaraçõs de que "reduz o açúcar
e os perigos do diabete", também a Becel, pelas mesmas razões e principalmente, porque
não é um produto dietético e mesmo que o fosse ainda assim não pode apresentar-se
como vem fazendo Inclusive nos programas de promoção comercial, com as afirmações
que taxativamente lhe são proibidas, como por exemplo "Becel reduz o colesterol e ós
perigos da arteriosclerose. Se você não cuidar do coração de seu marido, quem vai
fazê-lo?" ...
.Aliás, para entender Isso é bom saber que para a lei sanitária, tudo o que não está
especificamente preVisto em suas normas, deve ser entendido como "expressamente proibido". Não consta dos textos legais entre as su:bstãnclas classificadas como dietéticas,
quaisquer produtos artificiais como a margarina.
.Afinal, com o alinhamento dos fatos e circunstâncias que acabamos de descrever,
supomos que os senhores se Inteiraram suficientemente da justa situação de fato e de
direito em que se encontra a "grande" adversária da produção de leite no pais.
- Falso entendimento coletivo ...
l!: preciso destacar e mesmo frisar enfaticamente o multo pouco ou o quase nenhUlll
entendimento que toda a coletividade tem em torno de tais fatos, revelado por nossas
pesquisas nesse domínio, Inclusive na área da própria medicina.
Em palestras Informais mantidas com alguns grupos brasileiros e até estrangeiros,
pudemos firmar o conceito de que também a classe médica está de fato desinformada
sobre o assunto.
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universidades, sobre se usava margarina no regime de seus pacientes, respondeu que
"era contra a margarina, embora por vezes abrisse exceção para a que fosse de soja,
por lhe parecer mais nutriente que as demais", sem outras explicações ...
A resposta, evidentemente cercada de vacilações e de cuidados de quem justamente
.se peja de errar, veio, apesar disso, revelar o critério de quem também desconhecia o
assunto. Depois de tomar conhecimento de que a margarina, fosse ela de soja, de
algodão, de girassol, de arroz, de milho, de óleo de balela, de peixe ou de outras
gorduras animais como sebo e similares, ela será sempre o mesmo produto que, portador
de alterações básicas na estrutura dos ácidos graxos essenciais, traz, principalmente,
em sua composição a mesma carga de aditivos químicos artificiais, destinados, em
última análise, a exigir do organismo consumidor o sacrifício de ter que neutralizá-los
ou de metabolizá-los em prejuízo de uma saúde já periclitante, era de ver-se a autenticidade da. satisfação que revelou ao tomar conhecimento da história e o firme propósito
de passar imediatamente a agir em sentido contrário ...
Digamos de passagem que esta é a regra entre médicos militantes. Mas o que
impressiona neles é que Indiferentes a manifestações impertinentes de polêmica, revelam-se, ao invés, modestamente acessfveis ao reconhecimento de que, ante tais perigos
até então Ignorados, é necessário uma providência acauteladora contra os artificlallsmos
desse comestível.
Sabendo-se que do "currlculum" escolar de medicina não consta qualquer matéria
ligada à tecnologia de alimento, não há por que atribuir-se a esses profissionais desdouro
por desconhecerem problemas detalhados dessa ordem. Multo ao contrário. É eloglável
que demonstrem receptividade positiva por seu conhecimento tal como o fez despreocupadamente o citado professor.
Certamente vão eles concluir e, sem dúvida, já o concluíram, que o extravagante .de
toda esta história é que não somente os "grãos" se sujeitam aos enigmas desta trama
de substâncias químicas Ingeridas a esmo e sem propósito delineado, mas principalmente
os que, já portadores de lesões físicas necessitadas de correção terapêutica adequada, se
complicam ao absorverem drogas químicas tão desnecessárias quão Indesejáveis.
A verdade panorâmica é que basicamente errados e na busca Inútil de "poli-Insaturados" na margarina, todos se encaminham sem saber, ao consumo de "saturados",
de ácido benzóico, de but!l-ldroxl-an!zol, de butll·ldrox!tolueno, de gaiatos de propUa e
de duodeclla e outros mais, cujas repercussões sobre o organismo sem dúvida desconhecem.
Quanto ao ácido benzóico, é reconhecido preclpltador dos ácidos biliares e do colesterol que, associados a sais de cálcio, vão resultar na formação de cálculos hepáticos
e até renaiS.
Mas quanto aos demais, originários dos hidrocarbonetos do petróleo e da hUlha, o
problema que trazem parece ir multo mais longe ainda, em função de uma persistente
absorção· alimentar, quando se sabe que, sob a ação de agentes quúnlcos anormais
pode ocorrer a destruição do gene produtor da enzima controladora do colesterol, como
sucede no câncer que se caracteriza por taxas desconcertantes de hlpercolesterolemia.
Afinal, quando se sabe de tudo Isto, não seremos porventura levados a indagar para
que e por que é que havemos de ingerir cotidianamente estas singularidades vârias
vezes ao dia, no café da manhã, no almoço, no jantar e finalmente no lanche da noite
e portanto em quatro oportunidades do dia? De nossa parte, confessamos que não
temos absolutamente problemas de saúde, consumindo exclusivamente manteiga em
nossa alimentação quatro vezes ao dia, além, é claro, das demais substâncias naturais
de que ela se compõe.
Entretanto, um esclarecimento nos ocorre estabelecer às eventuais Indagações sobre
por que motivos a Saúde Pública e os regulamentos sanitários nacionais permitem o
uso de aditivos químicos artificiais e o fabrico de comestíveis de "fantasia" com o
emprego desses compostos estranhos ao organismo. Respondendo-as, podemos afirmar,
cm primeiro lugar, que a.s previsões oficiais com tal permissão visam proporcionar à
tecnologia meios flslco-qufmicos seleclonados com base no pressuposto de sua inocuidade ptll'a n saúde humana, com vlstns à expansão lndustrlnl e comercial de novos e
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dizê-lo, para diminuir a concentração das atenções e do interesse pelo alimento natural,
atualmente Insuficiente para atender à demanda geral. Em segundo lugar, no entanto,
está firmado Imperativamente e com bastante clareza nesses regulamentos, que os
produtos destinados a consumo público que forem confeccionados com tais expedientes
artificiais, serão obrigatoriamente apresentados à venda com todos os Indicativos gráficos
bem destacados em sua rotulagem, .(ja natureza das drogas estranhas que trouxerem em
sua composição, e das declarações que os caracterizam como "Alimento Artificial" conjuntamente com "Margarina vegetal" - no caso, por exemplo, de Imitação da manteiga
- tudo, enfim, exatamente para que o consumidor ou adquirinte não seja enganado e
possa, querendo, deles esquivar-se.
É claro que todo racional é dotado do critério lnstitutlvo de que a boa alimentação
é feita exclusivamente com alimentos naturais, puros, !restos e saudáveis e de que estes
determinam o bom rendimento físico e a manutenção da saúde. Dai saber por alternativa, que a ingestão constante do que não é natural, nem puro e nem saudável, leva o
"são" à doença e o doente à perlclltação da vida.

A filosofia dos regulamentos certamente se funda nestes princípios, ao admitirem
os artifícios alimentares em suas normas, na certeza de que cada um se defenderá
por si mesmo, não apenas com as advertências concebidas mas também cem as próprias
reações instintivas que a natureza lhe confere na escolha do que mais lhe convém ...
Mas, a propósito do que insinU'amos sobre a "pressuposta inocuidade dos aditivos", tivemos ocasião de formular uma pergunta ao Ilustre representante do Instituto de Tecnologia Alimentar da Uni-Campi, logo após a brilhante explanação que
Sua Senhoria fez ontem neste auditório, pela qual nos certificamos de visu do valor
e da importância do seu Instituto como órgão especializado em ciência alimentar, no
Brasil.
Aproveitamos o raro ensejo, exatamente tendo em vista a singular posição do ITAL
em face dos magnos problemas da tecnologia alimentar no país.
A pergunta para a qual possivelmente haveria uma resposta positiva., foi a seguinte:
Pode V. S.• informar-nos qual a experiência que o ITAL-Uni-Campl possui da toxicologia dos aditivos químicos artificiais, empregados atualmente na maioria dos alimentos
Industrializados, tidos por Inócuos pela legislação sanitária em vigor no pais, e dos que
não previstos nessa legislação, como a radiação por radloisótopos, podem estar sendo
utilizados à sua revelia?
Esclarecendo o que pretendíamos, acrescentamos que a Idéia da nossa indagação
inspirou-se em conclusões pessoais que tiramos dos trabalhos em curso na Com!ss§.o
Nacional de Normas e Padrões para Alimentos do Ministério da Saúde, segundo os
quais o estabelecimento das novas normas regulamentares no tocante a adaçAo de
aditivos, está sendo feito com base não na experiência brasileira, mas na de estrangeiros. E mais, que, frisando naquele plenário os perigos que em potencial eles representam e se dirigem contra a pessoa humana, tivemos a ocasião de ali indagar por .que
razão não haveríamos de legislar exclusivamente com base na experiência de nossos
próprios laboratórios, talvez e quando multo associada a dos autores estrangeiros, com
o fim preclpuo de estabelecer com nosso próprio critério uma exata linha divisória
entre o que é virtualmente inócuo e o que é realmente nocivo, uma vez que há na
história da Saúde Pública alienígena o registro de desastres culposas, conhecidos em
todo o mundo como os da Talldomida, do Fosfato-orto-cresóllco e dos inseticldas, introduzidos no consumo geral mediante prévios e circunspectos atestados de Inocuidade
passados por eles mesmos lá de fora ... ?
Respondendo à nossa pergunta, o Ilustre representante do !TAL, Informou-nos que
o seu Instituto não tem experiência em tomo do problema, já que em seu parecer a
atribuição nesse sentido compete à farmacologia.
Isto quer dizer que ninguém possui experiência com tais problemas, não obstante
sua seriedade.
E exatamente porque este fato representa uma lacuna incompreensível como Injustificada para nosso melo, estamos propondo ao coleglado do Instituto de Tecnologia da
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inédito, pelo visto, neste pafs.
Parece lógica nossa pretensão.
"Redução do colesterol - Alegação insustentável

Passemos a analisar agora alguns pontos sumários relacionados com a história do
colesterol, das causas determinantes de sua produção e de sua elevação nos humores
orgê.nlcos e, principalmente, da possibilidade de sua redução com a eliminação dos
~aturados da dieta, levantada pelos promotores e pelos desprevenidos consumidores da
margarina.
Como se trata de problema médico, cuja discussão certamente não cabe nem se
ajusta adequadamente a um auditório como este, nos limitaremos a apresentação de
um mínimo estudo sobre ele, o suficiente, para uma tomada editiva de consciência sobre o
que realmente se deve pensar ao seu: respeito.
DIZ-se por aí, por exemplo, que a manteiga agrava o problema dos riscos de arteriosclerose e que a margarina faz o contrário!
A propósito de colesterol e de hlpercolesterolemia, comecemos por analisar o que
diz sobre o assunto, o professor Félix Sebba, da Universidade de Stiwatersrand, Afrlca
do Sul, em sua contribuição ao IX Congresso Brasileiro de Patologia realizado ano
passado no Hotel Glória no Rio de Janeiro - Guanabara, noticiada pelo "O Globo",
jornal local de 2-7-72.
DIZ ele preliminarmente que "o colesterol é uma substância que se encontra normalmente em todos os tecidos dos animais superiores, e que, prodUZido pelo próprio organismo e pela Ingestão dos alimentos, e eliminado principalmente pelo fígado através da
secreção dos ácidos blliares".
Defendendo a tese que Intitula "Teoria Unificada", ele afirma, além disso, que "a
superprodução de colesterol pelo próprio organismo deve ser atribuída a um defeito
genético do mecanismo celular, provocado pela ausência ou destruição do gene produtor
da enzima controladora dentro da própria célula em conseqüência da ação de fatores
radiativos, químicos, virológícos ou ambientais".
Acrescenta ainda esse autor, que "tal anomalia é responsável, Inclusive, pela reprodução demasiado rápida de células normais e pela perda de sua coesão com as demais
células", particularidades que "ele compara às mais importantes caracterlstlcas da
célula cancerosa, ou seja, a sua incontrolável capacidade de reproduzir-se, de movimentar-se e de alojar-se em outras partes do corpo, fortalecidas aliás pelo fato já conhecido de que a célUla cancerosa produz o dobro ou o triplo do colesterol que uma célula
normal pode prodUZir"!
Notem bem, senhores, a Importância que Sebba atribui aos fatores qulmlcos, radlativos, virológ!cos e ambientais na gênese do processo.
Para o nosso caso, por exemplo, vale a pena assinalar a ação dos fatores qulmlcos
da dendncia desse autor, entre os quais devemos destacar os aditivos químicos artificiais
dos alimentos de Imitação.
Mas Indo adiante para não prolongarmos o assuntq, vejamos uma outra valiosa
contribuição apresentada ainda ao IX Congresso Brasileiro de Patologia de que já
!alamos, esta da autoria de Daniel Alonso e de Isaac COstero da representação da
Universidade de Cornell dos Estados unidos, agora sobre arteriosclerose, a que o "Jornal
do Brasil", de 5-7-72 deu ampla divulgação.
Descrevem eles "uma arteriosclerose fulminante, responsável pela maioria das partes
de pacientes de transplante cardlaco, que, não obstante haverem recebido tais órgãos,
oriundos de jovens sem sinais de arteriosclerose, levaram no entanto menos de quatro
meses para desenvolver a doença inut!liza.ndo o coração recebido".
Esclarecendo o importante achado por eles estudado, afiançam os eminentes autores
que "tal arteriosclerose reproduzida experimentalmente em animais e comprovada na
autópsia de vários pacientes de transplantes, está intimamente ligada a. processos de
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e de fixarem as gorduras circulantes".
Interpretação que justifica basicamente as afirmações dos três pesquisadores já
referidos, encontramos na obra erudita de THANNHAUSER Intitulada "Metabolismo e
Enfermidades da Nutrição" em que o grande especialista alemão assim se exprime a
propósito do aparecimento da atero e da arteriosclerose no homem sob a Influência do
colesterol: - "Pode afirmar-se que no homem não existe tal influência. Ainda que a
arteriosclerose Intensa humana se faça acompanhar (não sempre) de um conteúdo elevado de colesterol sangüfneo, Isso não Implica que a hipercolesterolemla seja a causa da
arteriosclerose. A causa primária da atero e arteriosclerose humanas teriamos que buscá-la
mais que no acúmulo de colesterol, nas paredes vasculares. A vitalidade ressentida dos
componentes do tecido conjuntivo das túnicas vasculares os faz agora, captadores de
colesterol, quer dizer, facilita o depósito nas esponjas fibrosas daquelas substâncias que
circulam no sangue em estado de supersaturação ou no estado coloidal. No ateroma a
eliminação do colesterol não está perturbada: aqui o primário é a modificação do tecido
da árvore vascular e o secundário a precipitação do colesterol."
Parece que o testemunho abalizado de autores de tanta expressão científica bastou
para que se dispensem comentários de nossa parte. Por si só ele destaca as verdades
por nós argüfdas e aqui apresentadas para que os senhores ganhassem consciência de que
os que defendem a margarina para a lmposs!vel flnal!.dade a que se propõe, realmente
não têm sequer resquício de razão, quando pelo visto se evidencia que a própria medicina
não firmou conceito definitivo e satisfatório sobre o problema, porque ainda não sabe ao
certo como se produz a arteriosclerose humana e muito menos quais as responsabilidades
do colesterol, se as tem, em sua patogenia.
Trazendo ainda o testemunho de Isaac Costero e de Daniel Alonso para reforço destas
afirmativas, leiamos o que dizem eles pelo "Jornal do Brasil" de 5-7-72. sobre o assunto:
"Nos Estados Unidos morrem anualmente mais de 750.000 pessoas somente devido à
arteriosclerose, uma doença que até agora não teve explicação satisfatória por parte da
medicina."
E Isto num pa!s em que se abandonou em massa o consumo de gorduras animais e
em que mais se consome margarina no mundo!
O entendimento destes fatos arrolados que se Interligam e certamente se esclarecem
entre si, deixamos a cargo do conceito que as senhoras e os senhores puderem com eles
formar.
Mas, senhoras e senhores. Não possulmos elementos pessoais para afirmar que a medicina seja a culpada pelo conceito lnstltuido entre a gente do povo, de que o colesterol
prova a arteriosclerose e de que a margarina resolve esse problema.
Não obstante, é vox populi que a medicina pro!be o uso de manteiga e indica a margarina para correção das hlpercolesterolemlas.
Só podemos comentar que Isso não deve ser exato. o que efetlvamente está ocorrendo
é que muitos cl!nlcos, por medida excessivamente acautelatórla e de confins obscuros,
prescrevem restrições de gorduras animais a seus pacientes, com finalidades Inócuas que
eles próprios não desconhecem. Defrontando-se, é claro, com coincidências entre "arteriosclerose" e hlpercolesterolemla, simplesmente não lhes há de ser problemático "tentarem"
reduzir por esse melo o que se lhes afigura excessivo ...

Poderíamos avançar mais aqui, penetrando pela Indagação dos métodos de diagnóstico
da arteriosclerose, mas estes aspectos não nos oferecem Interesse para esmluçamentos,
já que o problema é de exclusiva alçada dos médicos.
Entre conceito etiológico da doença e a Indicação médica de margarina para seu
tratamento, há uma grande distância.
Na raiz dessa distância é que entram decididamente as nossas argUições.
Mas, prosseguindo o esboço daquilo que em última análise pretendemos demonstrar,
devemos assinalar que foi seguramente com base em tão esdrúxulas e Incompetentes
alegações que a margarina chegou a sobrepujar Incrivelmente a manteiga no consumo
público, conseguindo até mesmo fazer o mercado absorver um volume jamais atingido
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à manteiga, teriam representado um estimulo fora-de-série para toda a indústria leiteira
do país e o bastante para que hoje ninguém se queixasse da falta de leite.
Mas, a grande questão. Ninguém está nem pode, de modo nenhum, estar seguro do
que afirma sobre a margarina para preferi-la à manteiga. De fato a justificativa que a
pessoa comum do povo apresenta ao adquirir o produto, só falsamente está amparada na
firme concepção de quem "conhece solidamente o assunto". Tal firmeza é tão claudi·
cante e insegura, que não resiste ao menor sopro de esclarecimento sobre a verdade, e
tão logo se desmorona ao reencontro com a manteiga, tal como o comprovamos em pesquisas rudimentares.
Isto quer dizer, sem dúvida, que, apenas com um trabalho despretensioso de pesquisa
sumária de mercado, envolvendo uns poucos esclarecimentos para tão poucos, transmudase na hora e por completo, uma situação com aparências de "problemática", de "dl!!cll",
de "imposs!vel" e de "lrrevers!vel", como foi tida até agora. o que dizer, então, senhoras e
senhores, se esse trabalho for corretamente planejado e objetivamente realizado por gente
competente com vistas a atingir extensas áreas populares e até médicas?
Certamente que estamos, com a Indicação, prognosticando uma das grandes soluções
para o problema.
Mas, sem dúvida, não há de ser com a costumeira acomodação de indiferença da
classe laticinista que as coisas se transmutarão, porque o problema não tennina a!.
Faz-se necessário para isso e para além disso, a providência inicial de unirem e de
se reunirem os principais líderes da classe produtora e da indústria de leite para a necessária e decidida tomada de posição e de esforços em torno da questão.
Evidentemente isto é o óbvio.
Não obstante, a precariedade da situação e o óbvio patente do que há por fazer, não
foram suficientes para fazer surtir quaisquer provimentos para resolver seus problemas
económicos. Por quê? Indagamos, se todos estão convencidos de que são detentores de
um produto caracterizado por uma nobreza Incomparável sem similaridade na natureza,
realmente Indispensável à economia biológica e portanto rico de sobejos elementos a seu
favor, não só para impor-se soberanamente no lugar de destaque que lhe cabe na sociedade de consumo, senão e principalmente para não se deixar absolutamente enlear por
essa coisa vulnerável e frágil em termos comparativos, que se chama "margarina".
Ora, para acrescentar mais à importância e à insubstituib!lldade da manteiga: Mesmo
admitindo a hipótese inaceitável da alegada "inconveniência" da manteiga para hlpercolesterolêmlcos, é preciso considerar no selo ela comunidade a existência de uma faixa ·de
indiv!duos que absolutamente não devem nem podem dispensá-la de sua sistemática
alimentar, seja como manteiga acabada, seja como o creme puro ou veicu'!a.do com o
leite. Trata-se da criatura desde que nasce até aos indiv!duos de 50 anos de Idade pelo
menos. Estes jamais devem privar-se de seu consumo. Aos demais, figurantes na faili:a
francamente núnoritárla dos 50 anos para cima, situados na denonúnada área "potencial
de hipercolesterolemia", talvez coubesse - somente a estes - as dietas médicas e lndl·
vlduais preventivas, unicamente para a eventualidade de problemas que as exigissem,
embora a necessidade real de tais dietas fossem patentes exclusivamente para os portadores de afecções por oclusão bll!ar, existentes em relativamente pequeno número
em todas as Idades. Mas, certamente, para uma minoria flagrante.
·
No entanto, mesmo a!, as dietas para esta faixa de consumidores esbarram com problemas multo maiores que os relacionados a Isómeros dos saturados formados pela hidrogenação dos Insaturados. São os que resultam da absorção continua, das drogas qu!m!cas que a margarina traz em sua composição com a exclusiva finalidade comercial e
nenhuma propriedade proveitosa para o organismo. Só este fato vale por uma advertência à circunspecção do médico e do próprio consumidor.
Em face disso, conclu!r-se-á que nem mesmo os !nd!v!duos desta faixa deverão sujeitar-se ao perene consumo do produto artificial, uma vez que, para estes principalmente
para estes, Impõe-se restrição total do que nõ.o sendo útil, poderá vir a ser o responsável pelo agravamento de uma situação já perigosa. Para sennos mais claros, citaremos
a calculose b!l!ar, renal e o ctincer, além de outros problemas Indesejáveis como os d!s-
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continuado de drogas quúnicas, estranhas à blolcgla humana, por cima de compllc~s
de uma arteriosclerose preexistente.
Com estranheza geral o povo que mais morre por arteriosclerose, como já se disse, é
exatamente aquele que expressamente tugiu do consumo de gorduras animais, Inclusive
de manteiga, a titulo "preventivo"... No entanto quem mais consome margarina no
mundo é esse mesmo povo: o americano. Nos Estados Unidos a Imitação da manteiga se
Instalou como aqui, à custa de uma antiga e perseverante propaganda contra a manteiga
em seu favor, com a qual toda a coletlvldade foi embaída.
A errónea Interpretação de lâ se Instituiu tal qual a que aqui se deu, com as mesmas
preocll'Paç6es em torno de colesterol e de arteriosclerose.
A verdade essencial é que o aumento dos teores sangill:neos de colesterol acontece em
grande número de doenças que primariamente nada tem a ver com atero ou arterloscle~
rose. Entre estas citam-se a tuberculose, a Inanição, o hlpertireoldlsmo, a fome, o cân~
cer, os estados febris prolongados e os de gravidez que, sem Indícios de arteriosclerose,
se Identificam por hipercolesterolemlas flslopatológlcas ou !ls!ológlcas, chamadas de
"mobilização das gorduras" dos tecidos para a circulação sangill:nea!
Para melhor entendimento desta exemplificação, vamos esclarecer que o colesterol
circula no orga.nlsmo com suas !rações separadas entre si, de colesterol livre e de coles~
· terol esterificado. A primeira, na Intimidade dos glóbulos vermelhos e a segunda na composição do plasma, porém, nos limites da normalidade, a !ração livre corresponde a
23% e e. esterificada a 75% do total, ou seja esta três vezes mais elevada que aquela.
A colesterose da tuberculose do dinbete e demais processos patológicos, se apresenta,
via de regra, com a manutenção es}ll!cfflca das proporções normais entre uma e outra
!ração.
O mesmo não ocorre, entretanto, na colesterose por oclusão biliar, quando, certa~
mente por comprometimento de sua eliminação através do órgão excretor - o fígado o colesterol total, que tanto pode apresentar-se elevado como mantido em seus nlvels
normais, se Identifica pela marcada predominância da !ração livre do colesterol, em
detrimento da esterificada. Neste caso, e unicamente neste caso particular, a hlpercolesterolemla ou colesterol se presta ao diagnóstico de uma enfermidade: a do ffgado,
por oclusão biliar.
Entretanto, as chamadas hi}ll!rcolesterolemias "essenciais", ou "idiopáticas", Isto é,
de origem "desconhecidas", são habitualmente conseqüência de sl.mples "mobilização das
gorduras", decorrentes não da arteriosclerose em si mesma, mas de outros processos que
envolvem alterações metabólicas como ocorre no diabete em que o fator primário e
essencial é a "hlperg!lcemla" e o secundário a arteriosclerose como redundância dominantemente freqüente, ninguém sabe por que ... Aqui a produção de colesterol é abundante, como causa dlreta da transformação em gorduras, dos excessos de açúcar existentes anormalmente no sangue e no ffgado, próprios, aliás, da enfermidade, dai a "hiper~
colesterolemla diabética".
Nos Estados Unidos, entretanto, os cientistas começam a repor as coisas em seu
devido lugar, somente agora.
O Dr. Teh C. Huang, veterinário presidente da Associação Norte-americana de Cardiologia do distrito centro-oeste de Ohio e componente da equipe de Tlnken Mercy Hospital também de Ohio, afirma, por exemplo, que os lndlces baixos de colesterol no sangue
constituem um slndrome fatal de diversas doenças e que está comprovado que ratos
mantidos em dietas pobres dessa !lpoprotelna, apresentam um periodo menor de vida,
pois que as gorduras saturadas são Indispensáveis para assegurar a normalidade do
crescimento, a longevidade e especialmente a resistência à Infecção. Além disso, observou
que esses efeitos são mais significantes nas fêmeas que nos machos, tanto que no homem
os aumentos do colesterol só começam aos .W anos e na mulher são continuo, da! a explicação desta ter maior longevidade que aquele.
Isto significa o contrário do que vem sendo a!lrmado em detrimento das gorduras
animais e a reafirmação dos conceitos por nós esposados desde o ano passado neste
conclave.
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:S: certo que nada disto teve nem tem tido a necessária divulgação entre as ma!B
variadas esferas sociais, daí a Implantação do conceito que acabou levando a Indústria
leiteira à situação crítica atual e a levará, por certo, nesse passo negligente, ao caoe
·econôm!co.

Supomos que todo o arrazoado até aqui alinhado para os senhores, conduziram-nos
à segura conclusão de que não há, diante da classe leiteira, nenhum problema
Irreversível a resolver com vistas à retomada de mercado para o seu principal subproduto,
mas multo ao contrário, a demonstração meridiana de que se acham diante de uma
situação de fácil solução, uma vez que é certo não haver da parte dos consumidores
da margarina nenhuma base prática e Ideológica a sustentá-los na preferência, senãO
uma gritante manifestação coletlva de que nada sabem do que fizeram até aqui.
Na Semana Latlcinlsta anterior, expusemos detalhadamente todas estas verdades para
que algo fosse feito "por todos".
Mas nada surtiu daí.
Os representantes da ACEL, então presentes, não só tomaram conhecimento de
nossas acusações como trouxeram uma vasta explanação sobre suas atlvldades "em
defesa" da produção leiteira, de que concluímos na ocasião, aliás com seus próprios
apresentadores, pela total inoperância das promoções publicitárias por ela mantidas
em São Paulo, sem dúVida, porque foram Instituídas em bases completamente erradas.

Claro que gastar somas elevadas para dizer pela televisão e pelos jornais, apenas
"Beba mais leite, leite é saúde", é pregar no deserto e é esbanjar um patr!mônío
construído com o sangue de modestos trabalhadores. Mas, se não houver a Intervenção
Imediata e efetlva de um plano de esclarecimento geral em tomo do que voltamos a
denunciar com Insistência, a economia do leite também afundará como a manteiga,
uma vez que já está sendo encarado, embora absurdamente, como alimento igualmente
"condutor de excessos de colesterol prejudiciais para a saúde humana", tanto que recentemente uma destacada médlca-nutrologista da Guanabara indicou em entrevista ao
"Jornal do Brasil" a necessidade de fazer-se desnatá-lo e "enriquecê-lo com Insaturados
vegetais para "preservação das hipercolesterolemlas ... "
Entretanto, com o farto material que hoje entregamos à operosa e sofrida classe
dos produtores de leite, esperamos que suas lideranças compareçam e tomem as providências explícitas que sugerimos, Inclusive e principalmente recorrendo aos Ministérios
da Saúde e da Agricultura, aos Conselhos Nacionais e Regionais de Medicina, aos
Conselhos Nacionais e Regionais de Medicina Veterinária e, finalmente, às Procuradorlas·Gerals da Justiça Federal e Estaduais, porque suas causas se ajustam, certamente,
não só no art. 66 da Lei das Contravenções Penais, como nos arts. 1'il, 175, 196 e 319
do Código Penal e em diversos dispositivos já Indicados, das leis sanitárias, Inclusive
em adquedos Inquéritos sanitário-policiais cabíveis, que tais poderes constituídos por
direito e por justiça, mandem instaurar, bastando para tanto que se reúnam e se lhes
encaminhem os dados Informativos deste discurso.
Para finalizar nosso longo pronunciamento de uma hora de fala, deixamos propositadamente para encerrá-lo, a comunicação a este plenário, de uma notícia que, se nos
dá conta de um magnífico exemplo de espírito de luta de uma liderança classlsta em
prol dos reais Interesses de seus representados, também nos dá conta do alto nível e
de competência de uma conduta.
lt a seguinte a notícia: O "Journal of Dalry Sc!ence", de 9 de setembro de 1972,
volume 55, n. 0 9, editado na América do Norte, relata que "O Dr. M. F. Brlncks, presidente do Conselho Nacional de Latlcinlos dos Estados Unidos, apresentou formal protesto perante o conselho Nacional de comércio daquele pais, contra o Colégio Americano
de Cardiologia, por ter este endossado com o seu silêncio as Inverdades de uma propaganda de margarina marca "Flelschmann", publicada nos jornais locais de 15 de maio
de 1962 e, depois, em vários semanários dali, com afirmativas não desmentidas, de que
esse produto "é particularmente recomendado por aquele órgão" - "composto de pro·
!lsslonals que praticam o que prescrevem" -, exatnmente par11. evitar e combater a
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congresso realizado sob o patrocínio do mencionado Colégio Americano de Cardiologia".
Mas não foi só isso. Das demais informações que acompa.Iiham o noticiário da
atitude enérgica do Dr. Brincks, depreende-se praticamente, um conceito de "peculato"
fOrmulado contra os então dirigentes do Colégio Americano de Cardiologia, tanto que
o acontecimento é narrado com a· estranheza, inclusive, de muitos médicos locais, de
quem não admite ligações espúrias de uma entidade cientifica que deveria primar por
manter, com a equidistância de vantagens comprometedoras, a Insuspeição de um prestígio que transcende as fronteiras americanas.
Esta noticia certamente sugere ao bom entendedor, que a partir de agora apresenta-se à perspectiva de todos, mais um e novo modo de agir em defesa. de seus
Interesses, tendo em vista que, ao problema anterior, velo acrescentar-se mais este na
Introdução da Becel feita entre nós nos exatos moldes da margarina "Flelscbmann"
que acabaram por resultar o protesto dos laticlnistas americanos.
ll: claro que temos de repetir no Brasil a energia do Dr. Brlncks com mais rigor
e por vias ainda mais diversificadas.
No Senado Federal e na Câmara dos Deputados em Brasília, o Senador José Llndoso
pelo Estado do Amazonas e o Deputado Nina Ribeiro pela Guanabara, já estão cuidando
indiretamente do problema, sem nada saberem do nosso protesto.
Com o projeto de lei da lavra de ambos, que enquadra na censura prévia toda
matéria publicitária sobre alimentos, esses Ilustres homens públicos visam, com sabedoria própria, Impedir a ação de toda. propaganda que traga objetlvos de !laquear a
boa-fé do consumidor desprevenido como essa da Becel. Suas excelências seguramente
se sentirão estimulados em sua obra ao tomarem conhecimento das informações registradas em nosso discurso que para Isso está sendo gravado.
E para terminar, nosso último recado. Este para o pequenino produtor, anônimo
dos campos leiteiros, Indefeso e grande prejudicado: Senhores. Quem quer faz, quem
não quer manda ...
<Trabalho apresentado à XXIV Semana do Latlcinlsta. Não consta dos Anais por
não ter sido remetido oportunamente.)
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO
SEMANA DE DEBJlTES SOBRE PROBLEMAS
DO CONSUMIDOR NA ARM METROPOLITANA
DE SAO PAULO

I - Recomendações de Ordem Geral
1. Relativas aos direitos do consumidor
Declarar como Direitos básicos do Consumidor:
a. O comprador tem direito a escolher livre e sabiamente entre os produtos e serviços.
b. O comprador tem o direito de ter informação precisa sobre todos os aspectos da
transação comercial, Inclusive quanto à garantia de autenticidade de embalaçens e etiquetas, e baseado nela, fazer uma livre escolha.
c. O comprador tem direito a receber propaganda com veracidade literal.
d. O comprador tem o direito de esperar que a sua Saúde e Segurança. sejam levadas em conta na pureza <sanidade), qualidade e integridade dos produtos e eficiência
doi serviços por aqueles que cuidam de sua proteção.
e, O comprador tem direito a contar com produtos em volume e quantidades adequados.
! . O comprador tem direito a adquirir bens e serviços por preços justos.
g, O COilliPrador tem o direito de registrar sua insatisfação e de ver sua queixa ouvldu, avaliada e julgada, quando os seus Interesses forem mal atendidos, apl!cando-se
~unções aos !nfrutm·es.
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a. Sugerir ao Governo Federal a criação de uma Assessoria Especial para ASsuntos
do Consumidor, possivelmente junto ao Gabinete da Presidência da República, tendo
por fins:
!. transmitir ao Executivo e.. eventualmente, ao Legislativo o pensamento dos
consumidores;
1!. representar os consumidores face aos órgãos governamentais;
!!!. entrosar os consumidores e as classes empresariais;
!v. coordenar a promulgação de uma legislação especifica de proteção ao consumielor;
v. desenvolver a eelucação elo consumidor;
vi. coordenar a formação de um sistema nacional de proteção ao consumidor e
a criação da Fundação elo Consumidor.
b. Estimular a criação de uma Fundação de Defesa elo consumidor, com os seguintes
objetlvos principais:
!. orientar quantl-qual!tativamente o consumidor nacional, fornecendo-lhe subsídios que melhor o habilitem a enfrentar problemas relacionados com a econom!clelade de seu quotidiano consumo ele bens e serviços (preço, qualidade, quantidade à disposição, durabilidade, eficiência e grau de satisfação util!tária e económica);
!!. aprimorar os métodos de competição mercadológ!ca, propugnando por um legítimo regime de concorrência entre produtores e entre comerciantes, dentro de
paelrões éticos de recíproca e constante lealdaele;
Iii. em face das atlvldades de "Propaganda" e "Promoção", propugnar por constante fidedignidade das informações sobre produtos, serviços e organizações, el!r!g!das ao mercado potencial de consumidores;
iv. propiciar o estabelecimento de uma legislação de defesa do consumidor, procurando a regulamentação e unificação das leis e, a seguir, o seu aprimoramento,
normas necessárias para sua integral representação.
3. Relativas à Lei de Proteção ao Consumidor:
a. Propugnar por uma legislação especifica de Proteção ao Consumidor, com 0
objetivo de:
i. promover a codificação das leis, portarias e regulamentos existentes, que tratem da proteção elo consumidor quanto a erros, fraudes e distorções em bens
e serviços oferecidos ao consumo e na propaganda ou promoção desses bens
e serviços, bem como à sua revisão, atualização e complementação com medidas atualmente não contempladas por lei, consagranelo os direitGs do consumidor;
ii. estabelecer mecanismos de controle e fiscalização próprios para fazer cumprir
a legislação e impor as sanções estabelecidas, preferivelmente sob a forma pecuniária, assegUrando os meios legais necessários.
4. Relativas aos Padrões de Garantia:
Definir, nos termos de conce!tuação existente, os segUintes padrões de garantia:
a. Qualidade garantida - produtos cuja qualidade em relação ao preço seja a soma
de boa fabricação, perfeito acondicionamento, matéria-prima adequada, receita perfeita,
emprego ou uso inofensivo à saúde.
b. Pureza garantida - produtos que, submetidos às análises de sua composição,
demonstrem possuir um grau de pureza adequado às finalidades de seu uso.
c. Procedência garantida - produtos que, alegando determinada origem, possam
prová-lo com documentos hábeis.
d. DocwnentaQão garantida - produtos que tenham a sua origem apoiada em
documentos ou fatos comprobatórios, cuja veracidade e legitimidade possam ser constatadas.
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possa. ser inequivocamente comprovada.
! . Resistência garantida - produtos cuja capacidade especifica de resistência ao
peso, ao atrito, à exposição solar, ao trabalho a que se destina, etc .. possa ser cientificamente testada em provas de laboratório ou campo.
g. Cor garantida - produtos que, face aos usos a ~e se destinam, resistam aos
testes de cor Inalterável à ação da água, da umidade, do sol e das lavagens.
II -

RECOMENDAÇOES ESPECíFICAS

1. Beatlvas à proteção ao consumidor pela mehoria técnica. da produção e cornerciaiza.çio.

a. Quanto à padronização e classificação de produtos, embalagens e rótulos:
!. tornar obrigatória a classificação de produtos no mercado interno, principalmente nos centros onde já está sendo praticada· em certa escala, sem aquele
carâter;
ii. ampliar a rede de postos de classificação, bem como Incrementar a formação de pessoal quall!tcado para as funções de classificadores;
ii!. verificar as normas vigentes para a classificação dos prOdutos destinados
à exportação, caracterizando-se nitidamente;
iv. atualizar e. melhorar as especificações para os produtos suscetiveis de
classificação, aproveitando o que houver de útil nos usos e costumes vigentes;
v. que a ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas apresse os
estudos que vêm sendo elaborados sobre padronização de embalagens, bem como
dos volumes, observados os seguintes princípios básicos:
I
1. preservar o alimento do contato com o mundo exterior que possa conduzi-lo a qualquer tipo de degradação;
2. impedir a. migração de elementos estranhos ao produto, quer devido às
condições físicas ou quimlcas das embalagens;
3. evitar a variação do teor de umidade dos alimentos, que possa alterar suas
caracterist!cas organolépticas;
4. preservar o aroma e sabor caracteristico do alimento, evitando a. migração de ordens;
5. permitir um armazenamento do produto até o consumo, sem necessidade
de reernbalagern;
6. evitar que a luz possa alterar as características tisico-químicas dos alimentos;
7. evitar a retenção do prOduto embalado, quer devido à aspereza do material da embalagem, corno à sua conformação física;
8. não permitir vazamentos do produto embalado, quer devido ao material
empregado na embalagem, quer devido à sua conformação tisica;
9. a embalagem não deve ser poluente (ser blodegradável);
10. ser reciclável.
vi. estabelecer que, nas unidades de embalagem e acondicionamento dos
produtos agropecuários, matêrias-primas, subprodutos e resíduos de valor económico, seja obrigatória a especificação das características de padronização e
classl!icação;
v!!. recomendar a padronização das embalagens de medicamentos, inclusive
quanto a cores, para diferenciação das caracterfsticas terapêuticas ou farmacológicas;
b!li. propugnar pela difusão das marcas de conformidade com a ABNT, que
asseguram que os produtos obedeçam às normas técnicas fixadas, obedecendo a
certas características de dimensão, qualidades físicas, químicas e mecânicas e
fornm verificados os métodos de ensaio.
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- que se promova a divulgação das atlvldades do Instituto de Pesos e Medidas, bem
como o seu fortalecimento pela melhoria dos recursos técnicos e humanos.
c. Quanto à. fiscalização sanitária:
1. sugerir medidas junto aos órgãos federais e estaduais para definir as áreas de
responsabll!dade para efeitos de melhor fiscalização sanitária de produtos alimentares,
bem como o aperelçoamento de legislação sanitária;
2. divulgar entre a população, conhecimentos fundamentais de higiene, saúde e
técnica alimentar, objetivando a elevação de padrões sanitários.
d. Quanto aos problemas de Segurança.:
1. desenvolver propostas de padrões de segurança, quer quanto aos produtos quer
quanto à. forma de seu uso e aos locais de utilização;
2. promover um controle da poluição acústica, hídrica e dos gases de escapamento.
2. Relativas aos problemas do consumidor face à ética e às práticas de Comunicação.
a. Os preços dos bens e serviços precisam ser comunicados ao consumidor de
forma a impedir distorsão ou escamoteamento dos custos reais do que se oferece ao
consumo, e quando se tratar de venda a prazo, serão indicados também o número de
prestações, o valor de cada uma e o valor total.
b. Os serviços de após-venda dos bens cujas caracterlsticas o ex!gir~m. devem ter
suas regponsabllidades claramente definidas no momento da venda ao consumidor.
c. A propaganda ou promoção do que se oferece ao consumo não pode ser falsa
ou enganosa nem deve induzir o consumidor a qualquer erro ou dlstorsão quanto ao
que se lhe oferece, devendo toda a mensagem publicitária ter uma veracidade literal.
3. Relativas à política alimentar como instrumento de educação e proteção ao
Consumidor.
a. Estabelecer e apoiar com medidas práticas de abastecimento e divulgação de uma
política. alimentar que permita melhorar os padrões alimentares do consumidor, mediante
melhor seleção da composição da dieta alimentar.
b. Incentivar direta ou lndiretamente o consumo de produtos ricos em protelnas, de
origem animal, vegetal, ou enriquecidos, ressaltando as qualidades nutritivas dos principais alimentos de base protélca <carne, ovos, leite, peixe, soja, etc.).
c. Incentivar a melhoria do balanceamento da composição alimentar do brasileiro.
d. Melhorar o grau de conhecimento sobre nutrição, pela comunidade, desenvolvendo um programa educativo de nutrição a ser implantado nas escolas, bem como a ser
veiculado através dos órgãos de divulgação.
·
e. Recomendar o reforço da estrutura tecnológica de análises bromatológlcas, mo:!ernizando-a, aparelhando-a e dotando-a de novo pessoal técnico qualificado e bem remunerado. - Carlos Ergas.
ANAIS DO 1.° CONGRESSO NACIONAL DE COMUNICÃÇAO
Associação Brasileira. de Imprensa
10-16, setembro, 1971
Elementos Parciais
Decreto n.• 5 -Minuta de Pes5oal
Decreto n.0 6 - Proposição Final
MINUTA DE ANTEPROJETO
Dispõe sobre a. publlcida.de fraudulenta. ou enganosa com objetivo de salvaguardar o Interesse público e, particularmente, proteger o consumidor.
Art. 1.• - Toda e qualquer pessoa comete contravenção penal quando manda fazer,
publicar, circular, Irradiar, televlslonar ou mostrar ao público, propaganda que contenha
qualquer afirmação ou exposição de fatos que sejam falsos, simulados, enganosos ou
fraudulentos com o objetlvo de:
a.) vender ou, de algum modo, dispor de bens e serviços, próprios ou de terceiros;
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de terceiros;
c) induzir, de algum modo, a opinião pública a adquirir bens, serviços próprios
ou de terceiros.
Art. 2.• - Incorre na mesma contravenção penal q~, no exercício de seu negócios,
profissão ou atividade, pratica qualquer dos seguintes atos mediante emprego de publicidade:
a) tenta induzir ao erro quanto à procedência, patrocínio, autorização ou garantia,
própria ou dada por terceiros, das mercadorias ou serviços que pretenda vender, alugar
ou, de algum modo, contratar;
b) faz anunciar que mercllidorias ou serviços têm autorização,. patrocínio, caracteristicas, ingredientes, assistência técnica, usos, qualidades ou quantidades que, realmente,
não têm;
c) !az anunciar que sua empresa tem autorização, afiliação, associação, concessão
ou assistência técnica que, realmente, não tem;
d) faz anunciar que mercadorias são novas ou originais qu:ando, realmente, são
usadas, alteradas, recondicionadas ou recuperadas;
e) faz anunciar que mercadorias ou serviços são de certo padrãc, qualidade categoria, estilo ou modelo, quado, realmente, não o são;
f) !az anu:nciar a venda de mercadorias ou serviços com a intenção de não vendêlos pelo preço e condições anunciados;
g) faz anunciar a venda de mercadorias ou serviços com a intenção de não suprir
wna procura razoável em vista da publicidade feita, a menos que publicidade encerre
uma limitação e quantidade;
h) faz anunciar reduções de preços de venda de mercadorias e serviço quando realmente não reduz tais preços ou reduz em montante inferior a desconto anunciado.
Art. 3.• - Para os efeitos desta lei, considera-se contraventor apenas o anunciante
não cabendo qualquer responsabilidade às agências de propaganda e aos ve!cu:Ios de
divulgação.
Art. 4,• - A pena aplicável é a multa igual ao valor total dos gastos com a publicidade, objeto da contravenção penal nunca inferior a Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros),
devendo, ainda, o Juiz decretar "ex-offlcio" a publicação e sentença, em jornal de
grande circulação.

Art. s.• - A ação penal é pública ou privada.

Art. 6.0 - Para a caracterização desta contravenção penal presumem-se os danos
pela ocorrência dos fatos descritos.
Art. 7. 0 - A vitima da contravenção penal tem direito à reparação pecuniÚia no
valor mínimo de Cr$ 5.000 (cinco mil cruzeiros) sem prejuízo do que for apurado além
daquele limite.
O 3.0 Grupo da Seção 2 - Comunicação Gráfica Especializada, reu:niu-se a partir
das 9 horas, no dia 14, no auditório Oscar Guanabarino, da ABI, para discutir o tema
- "Propaganda Comercial: Instituto de Proteção ao Consumidor".

Presidiu os trabalhos o publicitário José de Almeida Castro, Presidente da Associação
Brasileira de Propaganda, participando também da Mesa o Sr. :li:nio Mainardi, Coordellador do Grupo; Jomar Pereira da Silva, Secretário e, a convite do Presidente, os Srs.
Renato Castelo Branco, Mauro sanes e Roberto Civita.
Aberta a reunião, o Coordenador, Sr. )j:nio Mainarcli, discorreu longamente sobre
o tema, aludindo à legislação existente. nos Estados Unidos sobre a matéria, à ação que
ali desenvolve a Federal Trade Comission e à necessidade de serem adotadas também
no Brasil medidas legais de proteção ao consumidor. Ao final, submeteu à consideração
do Grupo um antepro·jeto de decreto que dispõe sobre a propaganda fraudulenta, elaborado pelo Professor Beno Suchodolsld, dn Fundação Getúlio Vargas.
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devia envolver toda a problemática da comercialização. Falando a seguir, o Sr. Mauro
sanes apoiou a proposição, em principio, mas manifestou preferência,. também, por um
enfoque mais amplo do assunto, e, nesse sentido, apresentou projeto que preparou ~egundo esclareceu com a colaboração do Sr. Renato Castelo Branco, propondo a
criação de uma Comissão Especial de Defesa do Consumidor, com a incumbência de
reunir toda a legislação sobre a matéria; complementar a legislação existente a realizar
estudos com vistas a tornar-se órgão executivo mediante sua transformação no Instituto de Defesa do Consumidor.
Após debates de que participaram vários congressistas, o Sr. Mauro sanes sugeriu
fosse incluido em seu projeto dispositivo que lhe anexasse o anteprojeto do Prof. Beno
Suchodo!sk!, como um dos subsidias a serem considerados pela Comissão Especial. Os
dois documentos foram então aprovados por aclamação.
O Sr. :l!:nio Mainardi propôs também fosse constituido um grupo ou comissão com
a incumbéncia de acompanhar o andamento das medidas sugeridas pelo Grupo. Tal
proposta foi secundada pelo Sr. Mauro sanes, ficando acertado, em principio, que integrariam esse grupo os Srs. José de Almeida Castro, :l!:nio Mainardi, Jomar Pereira da
Silva, Mauro Salles e Beno Suchodolsk!.
Em face do adiantado da hora, os trabalhos foram suspensos, sendo reabertos às
15 horas, quando então o Sr. :l!:nio Mainardi apresentou redação final de Recomendação,
;~ue será apreciada pelo plenário do conclave, no dia 16, consubstanciando o pronunciamento do Grupo sobre o Tema, sendo a mesma aprovada por unanimidade.
Proposição
O I Congresso Nacional de Comunicação, promovido pela ABI, refletindo uma preocupação com os problemas que dizem respeito ao Consumidor.
Recomenda:
a) Seja criada, junto ao Ministério da Indústria e do comércio, uma Comissão Especial de Defesa do Consumidor, com o objetivo de:
1. Promover a codificação das leis, portarias e regulamentos existentes no sentido de
proteger o consumidor quanto a erros, fraudes ou distorções existentes em bens e serviços oferecidos ao consumo.
2. Promover a codificação das leis, portarias e regulamentos existentes no sentido
de proteger o consumidor quanto a erros, fraudes ou distorções existentes na propaganda
ou promoção de bens e serviços oferecidos ao consumo.
3. Sugerir leis e normas que complementem e dêem real eficácia às medidas de
defesa do consumidor contra a fraude de produto ou: serviço ou propaganda fraudulenta criando mecânica própria para a execução das normas e aplicação de sanções
·
capazes de corrigir as distorções e coibir os abusos.
b) A CEDC será constituida de representantes dos consumidores, da indústria
do comércio, dos meios de comunicação, da propaganda e de órgãos do governo indicados pelo Ministério da Indústria e do Comércio.
c) A CEDC deverá estudar a conveniência de sua transformação em órgão executivo
dP amplos poderes, com jurisdição Nacional, sob o nome de Instituto de Defesa do Consumidor. Os estudos nesse sentido serão encaminhados ao Presidente da Rapúbl!ca,
ahavés do Ministro da Indústria e Comércio.
dl Cópias dos projetas enviados ao Congresso nos últimos 10 anos sobre pro:Jiemas
de defesa do consumidor serão remetidas à CEDC como subsídios ao seu trabalho, qu:alquer que seja ou tenha sido a tramitação.
e) Com igual objetivo será remetido à CEDC o anteprojeto aprovado no 1.° Congresso
Nacional de comunicação.
Sala das sessões, 16 de setembro de 1971. - l!:nlo Mainardi (Coordenador do Grupo),
Jomar Pereira da Silva (Secretário do Grupo), José de Almeida Castro, Renato Castello
Branco, Mauro Salles, Roberto Civita, Beno Suchodolskl, Fernando Italo, Mauro Familiar.
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- 580 O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Pelo que entendi, é desejo de V. Ex. a,
nobre Senador José Lfndoso, anexar este seu discurso ao processo referente ao
Projeto de Lei do Senado n. 0 40, de 1972.
O ISr. José Lindcso - Exato.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) -V. Ex.e. será atendido.

Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, pedi a palavra para incorporar
aos Anais da Casa, dois pareceres da Fed·eração das Indústrias do Estado de Minas Ge11ais. Um, da lavra do Conse!he!ro Jacinto Américo Gutmarães Baía .e o
outro eLa autoria: do conse1heiro Afrâmio Vi·eira Furtado. Ambos dizer respeito a
projetas de minha autoria: o primeiro refere-se ao Pro~eto n.o 1/74, que altera o
d~osto no § 2.0 do art. 73(! do Código do Processo mvil, ou seja, aquele que
permite q.ue o alimentante faltoso possa ser, outra yez coagido a saldar os seus
débitos, sob pena: de prisão; e o segundo, referente ao Projeto n.o 2/74, que
.altera a legislação de Previdência Social, e dá outras providências.

Ao encaminhar esses pareceres à Mesa, requeiro a V. Ex.a os faça presentes
aos relatores dessas matérias, onde quer que elas se encontrem, como uma contribuição da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais a essas proposições (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. NELSON CARNEIRO EM SEU
DISCURSO:
Of. 51
P. 093

Cód. 00/02/1
Belo Horizonte, 5 de abril de 1974.
Ex.mo Sr.
Senador Nelson Carneiro
Senado Federal
Brasma- DF
Senhor Senador,
Temos o prazer de nos dirigir a V. Ex.• para apresentar-lhe nosso apoio ao Projeto
de Lei n.0 1/74, de sua autoria, em curso no Senado.
A propositura acima citada foi analisada por nosso Departamento de Estudos Legislativos, através do parecer do conselheiro Jacinto Américo Guimarães Baía, merecendo
sua aprovação, retratada no oficio cuja cópia se acha anexa e já enviada à. Presidência
do Senado.
Colocando à. sua disposição nossa assessoria técnica e, formulando votos pelo êxito
de oportuno Projeto n.• 1/74, servimo-nos da oportunidade para externar a V. Ex.• nossas
exPressões de admiração e apreço.
Atenciosamente, Fernando Nunes de Lima, Diretor do Dept.• de Estudos Legislativos.
Of. 50
P. 093

Cód. 00/02/1
Belo Horizonte, 5 de abril de 1974.
Ex.mo Sr.
Senador Paulo Torres
DD. Presidente do Senado Federal
Bras!J!a - DF
Senhor Presidente,
A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, no cumprimento de suas
atribuições de entidades classlsta e colaboradora técnica do Poder Público, sente-se no
dever de manifestar-se perante a Vossa Excelência e aos nobres membros dessa Augusta
Casa, a respeito do Projeto n.0 1/74, de autoria do Sr. Nelson Carneiro, que "altera o
disposto no § z.•, do art. 733 do Código do Processo Civil <Leis n.os 5.869, de 11·1-73 e
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Guimarães Baía, em Sessão de 15-3-74.
Por Isso quer apresentar suas razões a essa Presidência e espera sejam transmitidas
a seus Ilustres pares, confiando no alto espírito dessa Casa para dar-lhes a consideração
que merecem.
Quer o Ilustre parlamentar propor modificação em dispositivo do Código do Processo
Civil, relativo à prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia.
O Código, em seu art. 733, comlna a pena de prisão de um a três meses, para o
al!mentante que não pagar a prestação alimentar. Todavia, ao dizer que o cumprimento
da pena não exime o devedor do pagamento das prestações vencidas e vincendas, proíbe
o juiz de Impor uma segunda pena, ainda que o devedor se torne !nadlmplente outra vez.
Quer o autor do projeto que não sejam excluidas prisões posteriores, pelo não
pagamento dos alimentos.
Depois de uma prática de mais de dez anos, por dever funcional, perante as varas
de Assistência Judiciária de Belo Horizonte, não podemos discordar do Senador Nelson
Carneiro. Realmente, a permanecer o dispositivo do Código vigente, os maus pagadores
estarão em festa, como bem diz a justificação.
Limitar a prisão a uma só vez é estimular os maus pagadores. E estamos, pela
prática diária, que os há, e muitos.
Pela aprovação.
Na oportunidade, apresentamos a v. Ex.• nossos protestos de elevada estima e
distinta consideração.
Atenciosamente, Fernando Nunes de Lima, D!retor do Dept.O de Estudos Legislativos.
Of. 47
P. 003
Cód. 00/00/1

Belo Horizonte, 5 de abril de 1974.
·
Senador Nelson Carneiro
Senado Federal
Brasllla ·- DF
Senhor Presidente,
Temos o prazer de nos dirigir a V. Ex.• para apresentar-lhe nosso apoio ao PÍ'ojeto
de Lei n.O 2/74-SF, de sua autoria., em curso no Senado..
A propositura acima citada foi analisada por nosso Departamento de Estudos
Leglsiatlvos, através "do· parecer do conselheiro Afrânio Vieira Furtado, merecendo sua
aprovação, retratada no ofício cuja cópia se acha anexa e já enviada à Presidência do
Senado.
·
Colocando à. sua disposição nossa assessoria técnica e formulando votos pelo êxito
do oportuno Projeto n.O 2/74, servimo-nos da oportunidade· para externar a V. Ex.• nossas
expressões ~e .admiração e .apreço.
.
Atenciosamente, Fernando Nunes de Lima, Diretor· do Dept.O de Estudos Legislativos.

Ex,IIIO ·Sr.

0!.46
P. 093
Cód. 00/02/1
Ex.mo Sr.

Belo Horizonte, 5 de abril de 1974.

Senador Paulo Torres
DD. Presidente do Senado Federal
Brasllla - DF
Senhor Presidente,
A Federação das Illdústrias do Estado de Minas Gerais, no cumprimento de suas
atribuições de entidade classlsta e colaboradora técnica do Poder Público, sente-se no
dever de manifestar-se perante a Vossa ·Ex~lência e aos nobres membros dessa Augusta
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a legislação da Previdência Social, e dá outras providências", relatado pelo conselheiro
Afrânio Vieira Furtado, em Sessão de 15 de março de 1974.
Por Isso quer apresentar suas razões a essa Presidência e espera sejam transmitidas
a seus Ilustres pares, confiando no alto esplrito dessa Casa para dar-lhes a consideração
que merecerem.
A alteração proposta diz respeito ao art. 57, da LOPS, e pertine à prescrição.
O projeto veda, ainda, a percepção conjunta de auxilio doença com a aposentadoria,
dizendo que a prescrição atingirá as parcelas ou prestações respectivas não reclamadas
no prazo de cinco anos, a contar da data em que forem devidas. Reza mais qu-e não prescreve as aposentadorias e pensões, para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os
requisitos, mesmo após a perda da qualidade de segurado.
Assim sendo, somos pela aprovação do projeto.
Na oportunidade, apresentamos a V. Ex.• nossos cordiais cumprimentos.
Atenciosamente, Fernando Nunes de Lima, Dlretor do Oept.0 de Estudos Legislativos.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) Vasconcelos Torres, último orador inscrito.

concedo a palavra ao Senador

O SR. VASCONCELOS TORRES -Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dia 13
de maio, conforme anunciara desta mesma tribuna, o Município fluminense de
Campos assistiu a memorável solenidade cívica. Um dia inteiro de civismo, de
consagração a um dos vultos mais expressivos da História deste País e que, no
capítulo do Abollc'onismo, se destacou a ponto de merecer o epíteto de "O Ti'gre
da Abolição".· José do Patrocínio repousa para sempre ao lado de sua esposa
Henriqueta sena áo Patrocínio, no Pa·nteon do Palácio da Cultul1a da terra
goitacá, esp·ecialmente construído para abrigar as figuras de destaque que nasceram na lezíria campista.
Para mim Presidente da Comissão encerrega-da do traslado desses despojos
sagrados, foi' compensador verif'car o êxito da programação que durou três dias
e teve a colaboração do Poder Executivo Federal, dos estaduais da Guanabara
e do Estado do Rio, das Forças Armadas, enfim, de todas as autoridades ligadas
aos dois Estados.
O Sr. JoiSé Lindoso - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES- Com prazer.
O Sr. José Lindoso - Pediríamos a V. Ex.a que em usando o direito de fazer
esse registro, tão grato e tão nobre ao Senado da República, o fizess.e em nome
do nosso Partido e em nome da Maioria, que esteve presente pelo pulsar do coração de V. Ex.a. e pelo bri!ho da sua i'nteligência a essas comemorações que
representam um ato de justiça e que têm uma significação extraordinária na
construção da nossa sociedade.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Sobremaneira honrosa para mim, a delegação que ora o prezado colega me atribui. E me sinto justamente mais compensado ainda, porque, agora, não é a voz isolada de um membro de uma comissão
regional, mas a voz pujante do nosso Partido, que fica falando por mi'm, Iio
instante em que procurarei dar um pequeno relato do que foi aquela extraordinária manifestação popular e que dá bem a medida do quanto o nosso povo sabe
cultuar as suas figuras representativas, os líderes que, no passado, pelejaram
em movimentos sociais importantes como este da Abolição da Escravatura, sem
dúvida, dos maiores, ao lado dos da Independência e da Procl,amação da República.
Quem homenageamos foi, de fato, um símbolo da luta que se travou pela
~edenção dos escravos, ele mesmo, filho de uma escrava, uma qu!tandeira de
:Jampos, Justina. e cujo amor f1lial .se revelaria pelo tempo agora, até o instante
lm que aquela que lhe dera a vida cerrava os olhos.
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sentimentos de quantos queriam apagar a mancha negra que enodoava a História
Pátria, lri'a ser o General civil da República, porquanto a esse grande patrício
coube, tão logo Deodoro, militarmente, praticou o gesto que motivou a mudança do
estado politico, de Império para República, na chamada Ilustríssima Câmara de
Vereadores do Rio de Janeiro, redigir a ata que proclamava o reconhecimento do
novo estado de coisas.
Mas, Sr. Presidente, disse que as solenidades transcorreram durante três dias.
No di'a 11 de maio, às 11 horas, no Cemitério São Francisco Xavier, com a presença
do Governador do Estado da Guanabara, com a presença de todas as autoridades
locais e com honras militares, prestadas pelo Primeiro Exército, eram removidos
os ataúdes, em viaturas do Corpo de Bombeiros, para a Assembléia Legislativa do
Estado da Guanabara, onde, no dia seguinte, teve lugar uma sessão evocativa, na
qual falou o Acadêmico Osvaldo Orlco, em nome da Academia Bras!lefra de Letras
da qual Patrocínio era um dos fundadores; pela Associação Brasileira de Imprensa usou da palavra o Senador Danton Joblm, e pela Assembléia Legislativa carioca o seu Presidente, Deputado Levy Neves. De lá foi feito um cortejo para
o Cais da Bandeira, do Ministéri'o da Marinha, onde os esquifes eram aguardados
pelo ilustre Almirante Júlio Sá Blerrembach, Comandante d·o 1.0 Distrito Naval.
Após as honras fúnebres, colocados num tanque conhecido pelo nome de Urutu
e fabricado pela Indústria brasileira, foram transportados para o Cais da Portuguesa e embarcado, a se.gulr, no navio oc·enográfico, o antigo destroyr Benevente para Nlterói. E com um detalhe, que deu maior solenidade àqueles instantes de reverência ao grande abolicionista: os marinheiros eram os mesmos
que foram buscar os restos mortais de D. Pedro I, em Lisboa; fardados, usando os
uniformes imperiais. E, Sr. Presfdente, chegando a Nlterói, foram recebidos pelo
Governador do Estado do Rio, Sr. iRalmundo Padllha. Em seguida, a Assembléia
Legislativa, com a guarda d·e honra dos Cadetes da PM fluminense realizou Igualmente uma sessão, durante a qual o seu Presidente, Evaldo Saramago Pinheiro,
produziu uma alocução. Depois houve a oração ofici'al, pronunciada pelo eminente Deputado Alberto Tôrres, um hlstoria:dor consagrado e que soube descrever
os lances épicos da vida de José do Pa-trocínio.
No dia seguinte, às seis horas dia manhã, uma escolta motorizada seguia o
mesmo tanque, já histórico, que conduziria à última morada o Presidente Castello
B11amco o Presidente Costa e SilVIa, e, também na Guanlllbara, Dom Pedro I, le7ava para o seu d-e.stino os caixõe.s de José do Patrocínio e de sua esposa. Durante o percurso, na estrada Amaral Pelxto, RJ-1, todas as escolllls primárias,
todas as escolas ginasiais e o povo, .espontaneamente, formaram alas, sendo que,
na Base Aeronaval de São P-edro da Aldeia, a ca11avana; deteve-se por um Instante,
Plllra receber também. as honras mlllfla.res, que culminariam com um belo gesto
ia nossa Marinha, no momento da saída, quando quatro helicópteros jogaram
~ma chuva de pétalas sobres os tanques e os veículos que conduziam os esquifes.
[gualmente, em Macaé, foi prestada uma homenagem a cargo do Forte Marechal
Eiermes, com uma salva de tiros, vindo depois a apoteótlea chegada a Campos,
que foi a:ssistlãa pelo Senador Ama11al Peixoto, .aqui [presente, e pelo Senador
Paulo THorres, · com a honrosa presença do Vice-Presldente da República, o
3eneral Adalberto Pereira dos Santos que, no ato, e por delegação especial, representava o Senhor Presidente Ernesto Gelsel.
Tenho à Impressão de que o senador Amarai Peixoto concorda comigo ao dizer
que não podemos descrever a cena popular a que assiStimos em Campos, naquele
dia 13 de maio. Foi uma festa cívica, não propriamente oficial. Não proprlameii!te
oflcLal Sr. Presidente, po11que a reivindicação da volta dos restos mortais de José
do Patrocínio esta~ assim como que a:tavlca.mente, na consciência de todo o povo
daquela região do norte flumfnense. Não só os colégios, mas o comércio - porque
não havia sido decretado feriado - estavam com as suas portas cerradas. Os
trabalhadores das usinas de açúcar, as irmandades religiosas, a maçonaria, enfim
todos, num silêncio de homenagem Impressionante, ouviram os discursos pronunciados pelo Reitor Pedro Calmon, pelo Governador do Estado e, também, as
palavJ:as do Sr. José Car2os Vieira Barbosa, digno Pref·eito de .campos, recebendo
o pergaminho histórico que documentava a trasladação dos restos mortais dessa;s duas lnesquecivels fhgu11as da terra fluminense.
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O SR. VASCONCELOS TORRES- Com prazer.
O Sr. Amaral Peixoto - Como fluminense, congratulo-me com V. Ex.a, e
não posso deixar de prestar um tributo de saudade ao grande líder da Abolição,
nosso conterrâneo, o campista José do Patrocínio. Justo que se assinale, foi
V. EX."' o animador de todas essas homenagens; foi V. Ex.a que promoveu a restituição ao solo campista, à terra campista, da grande figura de Patrocínio e de
sua companheira; foi v. Ex."' o organizador, e o estimulador de todas essas comemorações, que tiveram seu início no Estado da Guanabara e terminaram na
terra natal do homenageado, atravessando grande faixa do território fluminense
V. EX.a estâ de parabéns porque conseguiu realmente organiZar uma festa civlca
podemos assim chamar - em que os fluminenses tiveram oportunidade de mostrar às novas gerações, àquelas que como a nossa, não tiveram a oportunidade de
conhecer o grande vulto da mstórla Nacional, o papel decisivo que ele desem?enhou na emancipação dos escravos no Brasil. José do Patrocínio não foi esquecido e hoje repousa em Campos, cercado da admiração, do respeito e da gratidão do seu povo.
O SR. VASCONCELOS TORRES- Agradeço a menção de V. Ex."' ao trabalho
que, se Individualmente foi realizado por mim, na verdade era uma representação
a mim atribuída por todo o povo fluminense. Dediquei-me, de corpo e alma, para
que essa solenidade, essa festa cívica- como dlss.e multo bem V. Ex.a- se revestisse do maior brilhantismo possível.
Sr. Presidente neste Instante em que ocupo a tribuna, tenho de formular
agradecimentos. e não pod·erla deixar de fazê-lo, ao Dlretor-Geral da Santa Casa
de Mls·erlcórdla do Rio de Janeiro - Dr. Dahar Zarur, e ao Provedor dessa benemérita Instituição- Ministro Afrânio Costa, onde Patrocínio, na mocidade, havia
trabalhado como auxiliar de farmácia. Lá, na Santa Casa, como num museu,
ainda são guardadas as peças manuseada por aquele que saído multo moço de
Campo~ e tendo necessidade de ganhar a vida. conseguira esse emprego modesto
e depois Iria formar-se farmacêutico, já que, tendo estudado Medicina, não pôde
concluir o curso, devido a dificuldades financeiras.
O Dr. Dahar ZaTur e o Ministro Afrânio Costa, eis que a jurisdição da Santa
Casa sobre o Cemitério de São Francisco Xavier se fazia sentir, compreenderam
bem a nossa l"eivlnd!cação e não criaram obstáculos para a remoção dos restos
mortais do grande brasileiro e de sua companheira.
Devo de !gua' modo, fervorosos agradecimentos ao Comandante-Geral da
Polícia Militar Fluminense, Coronel Evaristo Brandão Sique!ra, pela clarividência
da prestlmosa colaboração.
Meus agradecimentos aos Assessores Mllltares do Congresso .Nacional. No
primeiro contato com esses brilhantes assessores - o do Exército, Cel. Pacheco;
da Marinha. Comandante Heraldo, e da Aeronáutica, Cel. Sérgio- já conte! com
seu apoio. Quando se delinearam as comemorações que culminariam com a festa
de campos. subi até ao gabinete desses eminentes homens que servem às Forças
Armadas, troque! Idéias e recebi o Indispensável apoio. Logo em seguida um
dispositivo foi armado e eis que, Sr. Presidente, 48 horas após, relativamente ao
Ministério do Exército, o General Dale Coutinho tinha a bondad·e de mandar um
ofício ao Comandante do I Exército, General Reinaldo Almeida, seguindo os
trâmites competentes, ou seja, o seu Chefe de Gabinete remeteu o ofício ao Chefe
do Estado-Maior do I Exército, General Leônidas. Mais tard·e, tivemos entrevista
com o General Reinaldo. De S. Ex.a prontamente, sem o menor obstáculo e até
com ampliação, porque ·esse ilustre militar vislumbrou logo que o que se tinha
em mente era reverenciar a uma das figuras mais expressivas da mstória do
Brasil, prontamente recebemos colaboração, que constou do destacamento de um
contingente no Cemitério do Caju e, depois de uma escolta motorizada, inclusive
com batedores do I Exército. Tanto para Nlterói, Macaé, como para campos, foram
destacados homens para que tudo foss.e facilitado, inclusive a parte que cabia
ao Exército: conduzir, nos ombros dos seus soldados, esses esquifes até a
derradeira morada. Depois, do Comandante Eraldo tivemos igual acolhida.
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- 585Meus agradecimentos calorosos pelo apoio prontamente obtidos do Ministro
Geraldo Hennlng, da Marinha. Além do Ministro, do Titular da Armada, inexcedível no apoio, tendo que formular os meus ardorosos agrad-ecimentos ao Comandante do 1.0 Distrito Naval. Almirante Júlio Sá BlerJ:Ienbach, e também ao seu assessor de Relaçõ·es Públicas, Comandante Sérgio Martins, que, até pouco tempo,
trabalhava conosco, no Gabinete do Vlce-Presid·ente Augusto Rademaker.
Na parte da Aeronáutica, de igual modo já havia tido uma ·entrevista. com o
Ministro Araripe Macedo. Ao Titular dessa Pasta, meus efusivos agradecimentos,
bem como ao Coronel Sérgio, que se mostrou atencioso. Relativamente à Aeronáutica, tudo saiu cem por cento. E também d·evo. neste instante, agradecer ao Coronel Abade, com quem mantive contato telefónico para que tudo pudesse sair
certo, cronologicamente certo, como graças a Deus, saiu.
· Sr. Presidente, o Senado compareceu a essa solenidade. E fico feliz, como Senador. A .tribuna é a minha trincheira, mas, no outro campo de trabalho,. vemos
o inter-relacionamento com o povo da minha terra. com essa função de Senador e
com as amizades granjeadas, pud-a obter o apoio para a grandiosidade d·essa Imortal celebração que teve lugar no grande município de Campos, no dia. 13 de maio
passado.
Ao Prefeito José Carlos Vieira Barbosa, um elogio multo especial. Anfitrião,
esse grand·e líder do norte fluminense foi por demais hospitaleiro. E senti que
o General Adalberto Pereira dos Santos e a sua comitiva, todos os visitantes e
autoridades saíram satisfeitos com o acolhimento dispensado, com o curso de
programação, sem uma falha sequer. Ao Prefeito José Carlos VIeira Barbosa., que
tudo diligenciou, Inclusive fez com que o Pantheon ficasse preparado e digno de
receber José do Patrocínio e sua esposa, e a remodelação do Palácio da. Cultura,
que ainda não estava preparado para receber, derradeiramente, essas figuras tão
queridas, não só de Campos mas de todo o povo brasileiro.
O Prefeito de Campos, ao receber o pergaminho histórico, disse uma frase
que faço questão de r·epetir aqui: "Campos saberia guardar aqueles despojos sacrossantos em nome de todo o Brasil."
Sr. Presidente, dou conta, as.sim, do trabalho que me foi cometido. também
já relatando em nome da Comissão de Senadores, que oficialm1mte compareceu a
Campos no dia 13 de maio.
Mais uma vez, obrigado ao Presidente da República, General Ernesto Gelsel
por ter s-e feito representar, através de delegação especial, pelo Vlce-Presidente:
General Adalberto Per-eira dos Santos e comparecimento da sua comitiva e das
autoridades. E, também, um obrigado ao Senado, que ouvia pacientemente o
relato que acabo de fazer.
Como disse, esse lnter-relacionamento não é só nesta trincheira, é também
em outro setor em que acho se pode cumprir o mandata. Foi assim entendendo
que trabalhei para que tudo desse certo, como graças a Deus ocorreu. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Não há mais oradol1es inscritos.
Nada. ma:ls havend·o que tratar, vou ence.rrar a presente sessão, designando,
para amanhã, a seguinte
ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Projeto d'e Lei da Câmara n.o 3•1, de 1974 (n. 0
1. 736-iB/74, na casa de origem), de Iniciativa do Sr. Presidente da República,
que cria, na Justiça do Tra:balho da 2.a Região, a Junta de Conciliação e Julgamento de Suzano, no Estado de São Pau1o, tendo
PAOOOERJES, sob n. 0 s 1•56 a 158, de 1974, das comissões:
- de 1Serviço Público Civil,
- de Legislação Social e
- de Finanças.
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Discussão, em turno único do Projeto de Lei da Câmara n. 0 34, de 1974
rn.o 1. 7·94-B/74, na C·asa de origem), de Iniciativa do Sr. Presidente da: República, que cria, na Justiça do Trabalho da 5." Região, as 1." e 2." Juntas de
Conc!IIação e Julgamento com sede no Município de Simões Filho, no Estado
da Ba:hia, tendo
P~OERIES, sob n.os 176 a: 179, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público Civil, favorável, nos termos do Substitutivo que oferece;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do Substitutivo da Comissão de Serviço Público Civil;
- de Legislação Social, fav'Orável ao Substitutivo da Comissão de serviço Público Civil; e
- de Finanças, favorável ao Substitutivo doa Comissão d·e Serviço Público Civil.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e lO minutos.)

----------------------------~--
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73.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 22 de maio de 1974
PRESID:IhNCIA DO SR. PAULO TORIRES

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Ada~berto Sena Gerald•O Mesquita - Flávio Britto - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa··- José Samey - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara
- Wilson Gonçalves - Dina:rte Mariz - Luís de Barros - Domício Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra
- Wilson Campos - Augusto Franco - Leandro Maciel - LOurival Baptista- Heitor Dias- Ruy Santos- Carlos Linct:enberg- Eurico Rezende
- João Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos TOrres- Danton Jobim -Nelson carneiro - Gustavo Capanema - José
Augusto - Franco Montor·o - Benedito Ferreira - Emival Caiado Fernando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi - Accioly Filho
- Mattos Leão - Otávio Cesário - Antônio Carlos- Celso Ramos Lenoir Vargas - Daniel Krl·eger - Guida Mondin - Tarso Dutra.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento doe 50 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declar.o aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
É

lido o seguinte
EJG'EDIENTE

MENSWEM
DO SElNHOR PRESIDENTE DA REPOOI.iliCA
Submetendo ao 1Senado nome indicado para cargo cujo provimento depende de
sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N.0 182, DE 1974
(N.• 243/74, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado F·ederal:
De conformidade com o art. 42 (item rm da constituiçã.o Federal, tenho
a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a esco:ha, que desejo
fazer, do Senhor Ereraldo Dayrell d•e Lima, Ministro d'e Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao
Reino de Marrocos, nos termos do art. 21 do Decreto n. 0 7•1.534, de 12 de dezembro
de 1972.
Os méritos do Embaixador Everaldo Dayrell de Lima, que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, em 20 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
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Nascido em Serro, Estado de Minas Gerais, em 3 de janeiro de 1913. Bacharel
em Direito pe~a Faculdade de Direito de Minas Ger!tls. Diplomado pelo Instituto Rio-Branco, no Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas.
- Cônsul doe Terceira Classe, por concurso, 1939 .
.....: Vice-Cõri.sul em Liverpool, 1'942 a 1945.
- Encarregado do Consulado em Liverpool, 1944 e 1945.
- A dl.sposição da Delegação do Brasil junto ao comitê Executivo para Orgll'nização das Nações Unidas, Londres, 1945.
- Terceiro Secretário da Embaixada em Londres, 1945.
- Membro da DeJ.egação do Brasil à Reunião da Comissão Prepa·ratória da
Organização Internacional das Nações Unidas, Londres, 1945.
- Promovido a Segundo-Secretário, por !1'ntiguid'ade, 1945.
-Se·gundo-Secretário da Embaixada em Londres, 1945 a 1946.
- Membro das Com!s.sõ·e.s da Conferência Interamericana para a Ma:nutenção da Paz e da Segurança do Continente, 1947.
- Secretário da IX Coiliferêncla Interamericana, Bogotá, 1948.
- Auxiliar do Secretário-Gerll'l, 1949.
- Se.gundo Secretário da Embaixada em Roma, 19·50 a 19152.
- Membro d'a Delegação do B·rasll à sessão Ordinária do Conselho da Organização das Nações Unidas para a Alimentll'ção e Agricultura (FAO), Roma,
1·~51.

- Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 19152.
- !Primeiro-Secretário da Embruxada em Roma, 1~52 a 19153,
- Membro da r>e1egação do Brasil a XI Sessão Plenário do Comitê consultivo Iatternacional do ALgodão (10CIIA), Roma, 19·52.
- •Primeiro-Secretário da Embaixada em Buenos Aires, 1953 a 1954.
- Chefe, .substituto da Divisão Política, 1954, 1955 e 19156,
- Título de Conselheiro, 19155,
- Promovido a Ministro de Seg;unda Classe, por merecimento, 19•56.
- Ministro-~eonselheiro da Embaixada em Paris, 19156 a 1961. .
- Encarregado d'e Negócios em Pll'riS, 1~57, 1958, 19•59, 1960 e 1961.
- Delegado do Brasil a X Conferência Geral da Ol1ganlzll'Ção das Nações
Unidas para Educação, Ciência .e Cultura (UJNESCO), Paris, 19·58.
- Chefe da Divisão da Europll' Oriental, 1962.
- Ins!)etor Chefe das Repartições Consulares e dos Serviços de Propaganda
e Expansão comercial (SEPIROl, no Cana,dá, México e Estados Unidos, 1962.
- iD.elegado-ISuplente ·a XVII Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas (ONU), Novll' Iovque, 1963.
- Chefe d'o Departamento Cultural e de Informações, 1964 a 1967.
- Representante do Ministério das Relações Exteriores no Grupo Executivo
da Indústria Cinematográfica (GE]CJ!NiE), 1964 a 1965.
- Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento, 1964.
- Delegado do Bra,sil a XX Sessão da Assemb~éia-Geral dll' ONU, Nova
Iorque, 1965.
- Membro da Oomissão de Estudo da Organização dos Serviços Culturais
do Ministério das Relações Exteriores, 1967.
- Embaixador em Atenas, 1967 a 1968.
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para a Educação, Ciência e Cultura (UINIES.CO), Paris, 1970 a 1973.
- Subchefe da Delegação do Brasil junto à Conferência Intergovernamental
pa:ra o Estabelecimento de um Sistema Mundial de Informação Científica Paris,
197'1.
'
. --,. Subchefe da Delegação do Brasil a XVLI Sessão da Conferência Geral da
Oragnizaçã.o das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, paris, 197·2.
o Embaixador Everaldo Dayrell de Lima, nesta data, encontra-se no exercício d'e suas funções de Chefe da Delegação Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESICO).
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 15 de maio de· 1974. Octavio Rainho Neves, Chef.e da Divisão do Peswal.
<A Comissão de Relações Exteriores.)

MENSAGENS
De agradecimento de remessa de autógrafos de Decreto Legislativo:
- N.0 183/74 (n.o 24!5/74, na origem), de 20 de maio de 1974, referente aos Decretos Legislativos n. 0 s 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 do corrente ano.
De agradecimento de comunicação rreferente à escolha tde nomes indicados tpara
cargos cujo provimento depende de prévia autorização do Senado Federal:
- N.o 184/74 (n.o 246/74, na origem), de 20 de maio de 1974, referente à escolha. dos Senhores Celso Antônio de Souza e Sllva. e Paulo Padilha. Vida!, para
exercerem as funções de Embaixadores do Brasil junto à União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas e junto à Organização dos Estados Americanos, respectivamente.

OFíCIOS
DO SR. 1.0 -SECRET.ARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Submetendo à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 44, de 1974
(N.o 1.870-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e As·
sessoramento Superiores do Quadro ,Permanente da ,secretaria tdo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Aos níveis de classificação dos cargos de pro~imento em comissão
integrantes do Grupo-Direção e ASsessoramento Superiores, código TRT.2a-DAS·
100, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Tra~balho da
Segunda Região, estruturado nos termos da Lei n. 0 5.645, de 10 d.e dezembro de
1970, correspondem os seguintes vencimentos:
Vencimentos
Mensais
Níveis
Cr$
TRT. 2a.-DAS-4
7.880,00
TRT .2a.-DAS-3
7.480,00
TRT. 2a-DAS-2
6.930,00
TRT.2a-DAS-1
6.390,00
Art. 2.0 - As diárias de que trata a Lei n. 0 4.019, de 20 de dezembro de 1961,
e respectivas absorções e as gratificações de representação, nivel universitário e
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car,gos que integram o Gru.po a que se ref·ere e.st.a Lei, são absorvida-s, em cada
caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
Parágrafo único. - A partir da vigência dos atos individuais que inclulrem
os ocupantes dos cargos reclassificados ou tmnsformado.s, 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 quaisquer
outras que a qualquer título, venham recebendo, ressalvados apenas o saláriofamília e a gratificação adicional por tempo de serviço.
Art. 3.0 - Na implantação do plano de classificação dos cargQs que deverão
integrar no Grupo de que trata esta Lei, poderá o Tribunal Regional do Trabalho
da Segunda Regiã·o transformar , em cargos em comissão, encargos d,e gabinete a
que sejam inerentes atribuições de direção, chefia ou assessoramento.
Art. 4.0 - Os cargos de Assessor de Juiz, código TRT.2a-DAS-102.2, do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, são priYat!vos de Bacharéis em
Direito e serão indicados pelo.s Magistrados junto aos quais forem servir.
Art. 5. 0 - O exercício dos cargos em comissão!) do Grupo de que trata esta
Lei é incollliPati'Vel com a !Percepção de .gratificaçã·o por seJ.Wiços ·extraordinários
e de representação de gabinete.
Art. 6. 0 - Ficam criados, no Quadro Permanente ela Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Segund.a Região, cinqüenta e quatro cargos de Diretor
de Secretaria de Junta de Conciliação e Julgamento, código TRT.2a-DAS-101.2,
e um cargo de Diretor do Serviço de Distribuição dos Feitos, na sede, código TRT.
2a-DAS-101.1, cujos provimentos ficam condicionados à vacância e extinção dos
correspondentes cargos efet!vos de Ched'e de Secvetaria de Junta de Conc!liação e
Julgamento, e de Distribuidor das Juntas de Conciliação e Julgamento, com
sede em São Paulo.
§ 1.0 - Aos cargQs isolados de provimento efetivo a que se refere este artigo
correspondem os níveis de vencimentos fixados para os cargoos do Grupo <!e Direção e Assessoramento Superiores, código TRT .2a-DAS-100, de iguais atribuições ou encargos.
§ 2. 0 - As gratificações de representação e de nível universitário e as diárias de que trata a Lei n.O 4.019. d·e 20 de dez.embro de 1961, e as respectivas
absorções, que estiYerem sendD percebidos pelos ocupantes dos cargos efetivos a
que se refere este artigo, serão absorvidas pelos vencimentos fixados por est.a Lei
para os correspondentes cargos em comissão.
§ 3.0 - A gratificação adicional por tempo de serviço dos· ocupantes dOs
cargos efetivos a que se refere este artigo será calculada na forma do disposto
no art. 10 da Lei n. 0 4.345, de 26 cl.e junho de 1964.
Art 7.0 - Ficam transformados, reclassificados e criados no Quadro Permanente d·a Justiça do Trabalho da Segunda Região os cargos especificados no
·
Anexo.
0
Art. 8. - É vedada a contratação, a quelquer título e sob qualquer f.orma,
de serviços com p·essoas físicas ou jurídicas, bem assim a utilização de colaboradores eventuais retribuídos medJante recibo, pam o desempenho de atividades inerentes aos cargos integrantes do Grupo TRT.2a-DAS-100.
gência dos a tos de inclusão das cargos no novo Grupo.
Art. 9. 0 - Os vencimentos fixados no art. 1,0 são aplicados a partir da vigência dos atos de indusão dos cargos no novo Grupo.
Art. 10. - As desp·esas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios cl.o Tribunal Regional do Trabalho da· Segunda Região, bem como por outros recursos a esse fim destinados, na forma
da legislação pertinente .
. . Art. 11. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
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TRmUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEGUNDA REGIAO
QUADRO PERMANENTE

Grupo: Direção e Assessoramento Superiores
Código: TRT 2.a-DAS-lOO
SITUAÇAO ANTERIOR

Número de
Cargos ou
Funções
1
1
1
2

15
1
1
1

5
9
3
2
3
1

10

Denominação

Diretor-Geral
Secretário da Presidência
secretário do Tribunal Pleno
Diretor de secretaria
Crefe de Secretaria de J.C.J.
Diretor de secretaria
Chefe de Gabinete
Assessor Chefe
Assessor
Encarregado de Setor
Chefe de serviço
Encarregado de Setor
Assessor
Secretário da Diretoria-Gera:I
Chefe de Serviço

SITUAÇAO NOVA

Símbolo ou
Valor da
Gratificação
1-C
2-C
1-C
2-C
5-C
2-C
RG
RG
2-C
9-C
5-C
9-C
R.G
3-C
5-C

Número
de
Cargos

1
1
1
2
15
54
17
8
1
10

1

Denominação

Diretor-Geral
Secretário-Geral da Presidência
Secretário do Tribunal
Pleno
Diretor de secretaria
Diretor de secretaria de
J.C.J.
•Diretor de Secretaria de
J.C.J.
Assessor de Juiz
Assessor
secretário da DiretoriaGeral
Dlretor de Serviço
*Dlretor do serviço de Distribuição dos Feitos, na
Sede

Código

TRT .2.a-DAS-101.4
TRT .2.&-DAS-101.4
TRT. 2.&-DAS-102 .3
TRT.2.a-DAS-101.3
TRT.2.a-DAS-101.2
TRT .2.&-DAS-101.2
TRT .2.a-DAS-102.2
TRT .2.&-DAS-102 .1
TRT .2.&-DAS-101.1
TRT. 2.&-DAS-101.1
TRT .2.&-DAS-101.1

Observação: Os cargos assinalado com asteriscos serão providos em comlssAo quando vagarem e conseqüentemente se extinguirem os cargos efetlvos
de Chefe de Secretaria de Junta de conclllaçlio e JUlgamento e de Distribuidor das Juntas de conclllaçlio e Julgamento cem sede em
SAo Paulo.
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- 592MENSAGEM N. 0 128, DE 1974
Excelentisslmos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, 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
Regional do Trabalho da Segunda Região, e dá outras providências".
Brasília, em 4 de abril de 1974. - Ernesto Geisel,
EXPOSIÇãO DE MOTIVOS, DE 11 DE MARÇO DE 1974, DO SENHOR MINISTRO-PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
Excelentíssimo Senhor
General-de-Exército Emíllo Garrastazu Médici
Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil
Brasília - Distrito Federal
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Em conformidade com o art. 115, n, da Constituição, tenho a honra de
apresentar a Vossa Excelência o anteprojeto de Lei que fixa os valores dos
niveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro
Permanente do Tribunal Regional do Tra.balho da 2.a Região, aprovado em
sessão administrativa de 11 de março do ano em curso.
· Na elaboração do anteproje·to foram adotadas as diretrizes esta~lecidas
pela Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, bem como atendidas as exigências determinadas pela constituição (arts. 98 e 108, § 1.0 ), e pela Lei Complementar n.0 10, de 6 de maio de 1971. seu texto foi previamente examinado pelo
Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), cujas observações ini..;
cia.is (xerox em anexo) foram definitivamente superadas, em reunião ali efetuado no dia 8 de março passado.
As despesas decorrentes da conversão em Lei, do presente anteprojeto, serão
atendidas pelos recursos a esse fim destinados, sendo absorvidas pelos valores
de vencimentos todas as vantagens e re.trlbulçóes percebidas, a qualquer titulo;
pelos ocupantes dos cargos a serem transformados ou reclassificados, ressalvados, apenas, o salário-famílla e a gratificação adicional por tempo de serviço.
Valho-me do ensejo para. reiterar a Vossa Excelência meus protestos do
mais alto apreço e consideração. - Homero Diniz Gonçalves,· Presidente.

rAs

Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)

OFíCIO
DO PRIMEIRO-SECRETARIO DA Cl!.MARA DOS DEPUTADOS
· N.0 126174, de 22 de maio de 1974, comunicando a sanção e enviando autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n. 0 19, de 1974 (n.0 1. 728/74, na Casa de
origem), que dispõe sobre a disponibilidade e aposentadoria dos membros da
Magistratura Federal, e dá outras providências. (Projeto que se transformou
na Lei n.0 6.044, de 14 de maio de 1974).

PARECERES
PARECER.

N.o 191, de 1974 · ·

Da Comissão de Redação, apresentada a redação final do Projeto de
Resolução n. o 23, de 1971.
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.0 23, de
1971, que suspende a execução do Decreto-Lei n. 0 1.030; de 21 de outubro de

..
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-5931969, julgado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal,
proferida aos 2 de dezembro de 1970.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente José Lindoso, Relator - Danton Jobim - Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER
N.o 191, de 1974
Redação final do Projeto de Resolução n.0 23, de 1971.
Faço saber que o Senado Fed.eral aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII,
da constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇAO N.0 ••• , DE 1974
Suspende, por inconstitucio·nalidade, a execução do Decreto-lei
n.u 1. 030, de 21 de outubro de 1969.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - É suspensa a execuçã·o do Decreto-J.ei n. 0 1.030, de 21 de outubro
de 1969, declarado inconstitucional, por decisão definitiva do Supremo Tribunal,
Federal, prolatada aos 2 de dezembro de 1970, nos autos da Ação Rescisória
n. 0 863, do Distrito Federal.
Art. 2.0 -Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER
N.0 192, de 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de Resolução n.0 17, de 1974.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.o 17, de
1974, que suspende oart. 67 da Lei do Estado de Goiás n.0 7. 250, de 21 de
novembro de 1968, declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, aos 27 de setembro de 1973.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1974. - Carlos Lindenberg_ Presidente
- Cattete Pinhelro, Relator - José Lindoso - Danton Jobim.
ANEXO AO PARECER

N.o 192, de 1974
Redação final do Projeto d_e Resolução n. 0 17, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42. inciso VII,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N.0 ••• , DE 1974
Suspende, por inconstitucionalidade, a execução do art. 67 da Lei
n.0 7 .250, de 21 de novembro de 1968, do Estado de Goiás.
O Senado Federal resolve:
Art. único - É suspensa a execução do art. 67 da Lei n. 0 7.250, de 21 de
novembro de 1968, do Estado de 'Go!ás, declarado inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida aos 27 de setembro de 1973
nos autos do Recurso Extraordinário n.o 73.809, daquele Estado.
PARECER
N.0 193, de 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação do vencido, para
o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n,o 18, de 1972 (n.o 2.504-C/65, na Casa de origem).
Relator: Sr. Danton Jobim
A Comissão apresenta a redação do vencido, para o turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 18, de 1972 (n.o 2.504-
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-594C/65, na Casa d·e origem) que suprime a alínea b d.o art. 62 da Consolláação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.o 5 .452, de 1. 0 de maio de
1943, e dá outras providências.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
- Danton Jobim, Relator - José Lindoso - Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PABIECER
N.o 193, de 1974
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 18, de 1972 (n.0 2.504-C/65, na
Casa de origem).
Substitua-se o Projeto pelo seguinte
Suprime a alínea "b" do art. 62 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 0 5.452, de 1.0 de maio de 1943 e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - 'É suprimida a alínea b do art. 62 da Consolidação das Leis do
T:abalho, aprovada pelo Decrel·o-le.J n. 0 5.452, de 1.0 de maio de 1943.
Art. 2. 0 - A aplicação desta lei deverá ser feita sem redução dos salários
estipulados nos contratos de trabalho, em vigor até a data de sua publicação.
Art. 3.0 -Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
(Pausa.)
Do Expediente lido consta o Projeto de Lei da Câmara n.o 44, de 1974, de
Iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa os valores dos níveis
de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região,
e dá outras providências.
Nos termos da alínea b do inciso II do art. 142 do Regimento Interno. a
matéria receberá emendas, pelo prazo de cinco Sessões Ordinárias, na primeira
Comissão a que foi distribuído.
O SR. PRESID•ENTE (Paulo Torres) -A Presidência recebeu, do Governador
do Estado de Pernambuco, o Ofício S/18, de 1974, de 15 de março de 1974, solicitando autorização do Senado Federal para que aquele Estado possa contrair,
através do Departamento Estadual de Poços e Açudagem, operação de financiamento externo, com a República Socialista da Romênia, no valor que especifica,
para atender às necessidades previstas no Programa de Ação Coordenada, do
Governo do Estado.
A matéria será despachada às Comissões de Finanças e de Constituição e
Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Comunico ao Plenário que esta Preslclência, nos termos do art. 279, do Regimento Interno, d·eterminou o arquivamento
do Projeto de Lei do Senado n. 0 82, de 1973, de autoria do Sr. Senador Vasconcellos Torres, que dispõe sobre o quadro "B" de Advogados da Ordem dos
Ad.vogados do Brasil e dá outras providências, considerado rej-eitado, em virtude
de ter recebido pareceres contrários quanto ao mérito, das Comissões a que foi
distribuído.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Nelson Carneiro, orador inscrito.
o SR. NELSON CARNEJRO - Sr. Presidente, o assunto de que vou tratar
é daquel·es que mereceram do Movimento Democrático Brasileiro, desde o
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- 595primeiro momento, uma posição definida, uma posição certa, correta muitas
vezes criticada, muitas vezes incompreendida, mas, sem dúvida, a verdadeira.
Refiro-me à posição do Movimento Democrático Brasileiro desde que se
tentou e, afinal, se conseguiu excluir a remuneração dos Vereadores dos Municípios Braslleiros. Desde a primeira hora, o Movimento Democrático Braslleiro
não só S·e bateu por essa remuneração, como incluiu esse objeti'I'O no seu
programa submetido ao Tribunal Eleitoral.
Ora, Sr. Presidente, depois de tantos anos de luta, de imcompreensões e de
má vontade, noticia-se que o Senhor Presidente da República, afinal, autorizou
o Líder da Maioria na Câmara a estudar, com boa vontade a remuneração dos
Vereadores. Esta é uma velha luta do Movimento Democrático Brasileiro e é
por este motivo que aqui estou para recordá-la, para demonstrar que nem sempre
a palavra da Oposição deve ecoar em vão, que as críticas que temos formulado
multas vezes têm fundamentos sérios, merecem acolhida, se não de um Governo
~ue passa, mas daquele outro que se debruça sobre a gravidade da situação.
O que temos visto, Sr. Presidente, no Interior do Brasll, são as sucessivas
cassações de Vereadores, por não comparecerem às Sessões Ordinárias. Não
comparecem, inclusive, porque têm de despender dinheiro com pa.ssag·ens, hospedagens, para atender às convocações das suas Assembléias. Não comparecem,
porque se secou a fonte do interesse pela vida pública que era a Vereança Municipal, de tal forma que, hoje, o Movimento Democrático Brasl!eiro se rejublla
quando lê que o Senhor Presidente da República, afinal, atendeu a esse apelo
e autorizou o estudo da matéria, e. em breve, de acordo com as rendas de todos os
Municípios, e não só os de população superior a 200.000 habitantes terão na remuneração. l!J a conquista de um velho ideal, uma sofrida lut.a do Movimento Democrático Brasileiro que eu queria exaltar neste instante, evocando o trabalho desenvolvid.o desde que essa idéia de não remunerar os Vereadores se tornou vitoriosa;
desde esse momento, nosso Partido tomou uma posição definida a favor da remuneração. Agora, portanto, é preciso recordar essa luta, para levar uma palavra de
confiança àqueles nossos Companheiros, de ambos os Partidos, que, nos S·eUS Municípios, trabalham pelo interesse das respectiv·as Comunas, iniciando a jorna.'a,
carreira política, que é, como as demais, uma carreira. Ninguém c·omeça, como disse recent.ement·e, Arcebispo ou Major. A carreira política tem também seus degraus,
e o primeiro deles é a Vereanç·a Municipal. Pois este degrau estava fechad.O, estava
impedindo que a eles chegassem os que não tinham bens materiais capazes de suprir suas necessidades! Aprovada a velha sugestão do Movimento Democrático
Brasileiro, e, afinal, tornada realidade, ter-se-á retomado o caminho da carreira
política, iniciando-se no primeiro d·egrau, que é a· Vereança Munleipal.
São estas as palavras que. embora eu não estivesse inscrito como Líder.
posso traduzir em nome do Movimento Democrático Brasileiro, porque elas
refletem o pensamento do Partido não só nesta Casa como na outra Casa cl.o
Congresso, e figura expressamente nos .seus Estatutos, aprovados pelo Tr~bunal
Superior Eleitoral. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM - Sr. Presidente, V. Ex.a há de me perdoar V. Ex.a e os Srs. Senadores que têm a paciência de me ouvir - que eu volte a
falar sobre o meu Estado e sobre aquele tema que já se vai tornando cansativo
talvez, para muitos daqueles que, como nós, radicados na Guanabara, não sentem
a profundeza do golpe que se anunci·a iminente contra a autonomia do nosso
Estado. Ten11o invariavelmente, posto de manifesto que em nenhum momento
me inspira, quando trato deste assunto, qualquer preocupação localista. Não
pelo fato de haver nascido fora do Estado da Guanabara, pois para lá me transferi ainda menino, lá formei o meu espírito, lá mourejei toda uma vida de
jornalista, lá me tornei tão carioca como os que mais cariocas o sejam. E também,
não por mero espírito de oposição, porque todos sabem que procuro ser tanto
quanto possível isento e sereno em minhas atitudes oposicionistas, sem prejuízo
da firmeza de minhas convicções.
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- 596Não estou igualmente defendendo o tabu do federalismo <>U da federação,
porque, embora federalista, fiel adepto da federação, considero que esta atravessa
grave crise neste momento, uma hora excpclonal da nossa trajetória histórica
em que todas as surpresas nos são reservadas, mesmo aquelas que ferem nossa
tradição Constitucional em seus princípios basilares: o da federação e o da
forma republ!cana de governo.
Não alimento, pois, preocupações inferiores ao tratar deste assunto, e, poderia
acrescentar, do meu interesse pessoal político-partidário, que, no caso, não conta,
ou conta o menos possível. Minha única preocupação é ser fiel ao meu Partido,
é defender o seu programa e ser leal àqueles que para aqui me mandaram, a
fim de que os r·epresentates n·esta casa do Congl'esso.
Todos os dias, porém, encontramos nas folhas uma p!etora de assuntos referentes ao problema da fusão. Lastimavelmente essa história da fusão está-se
transformando numa verdadeira novela, porque, todas as semanas, estamos
esperando que desabe, sobre o Congresso, o anteprojeto governamental contendo
os princípios cardeais da integração pretendida.
A remessa desse anteprojeto é constant·emente adiada; devemos atribui-lo
ao fato de o Senhor Presidente da República estar consciente de suas responsabilidades, certo de que, na alta investidura que ocupa, deve preocupar-se muito
com um projeto de tal relevância, preocupação aflitiva, e por conseguinte,
hesita em enviar para cá um trabalho de afogadilho.
Por outro lado, como não considerar que existe açodamento em procurar-se
fazer a fusão neste momento, num ano cheio de dificuldades? A verdade é
que os planos, os projetas existentes, as análises e os estudos de que dispunha
o Governo não estavam suficientemente maduros, para que se pudesse dali tirar,
rapidamente, um anteprojeto que tivesse andamento veloz nas duas casas
do Congresso.
Vejo, agora, nos jornais, Sr. Presidente, que o Governo da Nova República
Portuguesa decidiu-se pela convocação de plebisci•to naqueles territórios hoje
denominados Pro;incias Ultramarinas. E, de.sde log-o, o Ministro, a que o
assunto é pertinente, vem declarar, de público, que, se essas províncias optarem
pela união a Portugal, através da Federação - é a tese do Chefe do Governo - seguirão este caminho, mas s·e se decidirem pela completa independência, elas a terão sem demora. Ora, Sr. Presidente, é este o caminho certo.
o bom senso está indicando que, em quaisquer desses casos em que se jogue
com o destino de uma coletividad·e, de uma comunidade, de grandes grupos
humanos, é necessário que haja a audiência das populações.
No caso presente, apelei para que o Governo convocasse preliminarmente
um plebiscito, a fim de saber qual o real pensamento das nossas populações.
Alegau-se que esse plebiscito não teria razão de ser, uma vez que a Constituição não contempla a hipótese da sua adoção no caso de criação de Estados.
ora, Srs. Senadores, a Constituição também não proíbe que se recorra a um
recurso tão natural, tão lógico, tão sensato como este.
Mas, Srs. Senadores, por que insistir na tese do plebiscito? Temos a certeza
de que não se quer o plebiscito exatamente porque se têm dúvidas, e dúvidas
multo fundadas, de que as populações dos Estados do Rio e da Guanabara
venham a aprovar a idéia da fusão.
vamos, entretanto, encarar outro aspecto do problema, o da escolha do
Governador Provisório, ou interventor do novo Estado.
Segundo os jornais, essa autoridade terá característica sui generis, porque
será Governador de um Estado que ainda não existe, será o supremo magistrado
de uma magistratura que está nos planos do Governo, mas que ainda não foi
c.riada. Entre11anto, segundo rufirmam os jornais, seria esta autoridade nomeada a 3 de outubro, coincidindo, assim, com a data em que se faria a eleição
dos futuros Governadores dos dois Estados a serem reunidos, como se diz. agora,
a fim de se evitarem certos escolhos constitucionais.
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esta;b!lidade e. à tranqililidade das situações políticas criadas em ambos os
Estados; um fator de perturbação na área política.
O Presidente do nosso Partido, o eminente Deputado ' Ulysses Guimarães,
teve ocasião de dizer, ainda ontem, em São Paulo, sobre a nomeação de um
Interventor para o novo Estado, justamente aquele onde a Oposição tem condições de eleger o Governador - que seria, aí, o da Guanabara - que o MDB
ainda tem esperanças de que o Governo do General Ernesto Geis·el medite
profundamente antes de tomar a decisão.
Diz o Presidente Ulysses Guimarães:
"Se o Governo deseja mesmo efetuar a fusão entre os dois Estados,
deve retirar do projeto qualquer medida que possa ser Interpretada
como de caráter político ou de violê-ncia contra a Oposição."
· Considera mesmo, de maneira candente, que é um .escândalD a nomeação
desse Interventor. Leio, Sr. Presidente, aqui no O Globo, jornal sempre bem
informado, que:
"uma alt.a fonte do Governo r·evelou que o primeiro Governador do
Estado que resultará da fusão da Guanabara com o Estado do Rio
sairá dos meios políticos.
· Adiantou que o nóme será escolhido pelo Presidente da República, "no
momento oportuno", mas esclareceu que são reduzidas as possibiJidades
de a e.scDlha recair em alguém dos chamados "setores técnicos", ou outros."
ora, Srs. Senadores, vê-se ,por aí que o Interventor será político, e, se politico for, evidentemente não há de .ser do MDB, não há de sair das fileiras do
nosso Partido, o Partido da Oposição, que detém dois terços das Cadeiras na
Assembléia Legislativa e contou, realmente, com dois terços do voto do eleitorado nas últimas eleições.
:Mas, por que não fazer justiça ao Presidente Ernesto Geisel? Conhecemos a
sua sensatez, sua serenidade, seu espírito de equanimidade, e acreditamos que
Sua Excelência, na escolha desse Interventor ou Governador Provisório, - se
é ·que se vai perpetrar esse ll!bsurdo, no nosso modo de ver - se atenha aos
critérios que conduzam o processo dessa intervenção, com vistas à fusão dos
dois Estados, pelos caminhos mais democráticos possíveis. Não é possível que
se. escolha .alguém de espírito faccioso para fazer ,política com o mlnú.sculo
Estado da Guanabara. Não acredito que o Presidente. Ernesto Geisel chegue a
praticar um ato .desses. Não .v~jo nada em. sua vida. de soldado correto, de
homem leal, de· patriota .preocupado com a tranqililídade do País, atento a
problemas muito mais complicados do que a própria fusão, que o leve a praticar o crime de colocar no Governo Provisório do novo Estado, desse "estadão"
que se quer formar, mas que só estará criado a 15 de março de 1975, alguém
que vá para lá fazer política de campanário,· política facciosa, vamos usar a
palavra certa, para fazer ·politicagem.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.a permi·te um aparte?
o SR. DANTON JOBIM ,;._ Com prazer, nobre Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.a poderia dizer: alguém que realizasse o
milagre de subir as escadas do Palácio Guanabara sem descer as escadas do
Palácio do Ingâ. J!l isso, certamente, o que o Senhor Presidente da República
não fará.
O SR. DANTON JOBIM - Na minha opinião, o Senhor Presidente da RePública não praticará esse ato condenável que, entretanto, vem sendo anunciado por adversários nossos no Estado da Guanabara. Creio que do mesmo modo
Sua Excelência procederia em relação ao Estado do Rio de Janeiro. O Chefe
do Governo levaria em conta que, também no Estado do Rio de Janeiro, evidentemente, teria que dispor de alguém que não fosse para lá apenas para dar
cobertura política à ARENA Fluminense. Que o Interventor fosse .para lá fazer
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nossos valorosos correligionários da Terra Fluminense. De modo que, neste ponto,
estamos com o Senador Nelson Carneiro, com o qual, aliás, temos estado sempre
de acordo. T·emos a Impressão, também, de que ess•a é a opinião do eminente
Senador Amaral Peix<Jto, que, chef.e inconteste do MDB Fluminense, esse grande
líder pod.e ser considerado, sem favor, uma figura consular na velha província.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.a dá licença de um aparte?
O SR. DANTON JOBIM - Com prazer.
O Sr. Nelson Carneiro - O Secretário do Planejamento, Ministro João
Paulo dos Rel.s Velloso, prestou hoje declarações que me assustaram. Eu creio
qu~> se vai criar outro grand·e pólo, um pólo que reunirá todo o vale do rio
São Francisco, Minas, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Porque a preocupação de S. Ex.a é o pólo, são os vales. Diz S. Ex.a que o núcleo industrial precisa
expandir-se ao longo do Vale do Paraíba. o Vale do Parafba envolve os Estados de São Paulo, Minas e Estado do Rio. Seria ai uma fusão. Refere-se
também ao Vale do Rio São João, que existe apenas no Estado do Rio. se é
por questão de vale, não há nenhuma razão para que o Estado ·da Guanllibara
seja anexado, seja reunido ao Estado do Rio de Janeiro. Se nós formos adotar
esta política de vales, teremos então de criar um grande vale, que é o Vale
do São Francisco, a reunião de todos os Estados do Vale do São Francisco,
quando temos visto que, há mui·tos anos, desde 1934, o Governo Federal se
preocupa com o Vale do São Francisco sem ter necessidade de reunir os Estados que dele fazem parte.
O Sr. Franco Montoro - Em suma, o argumento não vale.
O Sr. Nelson Carneiro - Em suma, como diz o Senador Franco Montoro,
o argumento não vale. (Risos.)
O SR. DANTON JOBIM - Sr. Presidente. os meus eminentes Colegas de
Bancada aí estão, como bons cirineus. ajudando-me a carregar esta cruz, que
é tratar, quase todos os dias, nesta Casa, do mesmo assun•to, ou seja, da fusão
do Estado do Rio de Janeiro com o da Guarlll:bara.
Digo cruz, Sr. P))es!dente, porque me é profundamente doloroso verificar
que é em relação aos nossos dois Estados que essa preocupação está tomando
ares de verdadeira obsessão.
Sempre se falou em red!visão territorial do Brasil, sempre se procurou uma
solução para o caso das unidades federativas que dispunham de vastas extensões territoriais e não poderiam desenvolver-se com seus recursos próprios e,
por conseguinte, precisavam da ajuda maciça da União, o que poderia aconselhar,
neste ou naquele caso, a criação de Territórios que mais tarde se erigiriam
em Estados.
·
Sempre se falou nisso. Nunca se tinha falado era em juntar à força duas
Unidades Federativa.~. Mesmo porque a Constituição Federal não contempla
sequer esta hipótese. o que, evidentemente, se poderá fazer - e acho muito
Justo que se faca - é que, ouvidas as duas Unidades F·ederativas, desde que estas
estejam de pleno acordo, juntem-se seus destinos. Isso pode haver, evidentemente, l.sso está na natureza das coisas, que está acima de todas as Cons•
tituições.
Mas, sr. Presidente, eu só queria fazer por hoje estas considerações, pois
vejo que se esgota o meu tempo.
O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. DANTON JOBIM - Já estávamos terminando, Sr. Senador Amaral
Peixoto, mas com muito prazer continuamos na Tribuna e concedemos o aparte
a V. Ex.a
o Sr. Amaral Peixoto -v. Ex." tem toda a razão nas observações que está
fazendo. O Governador que vai ser nomeado terá uma responsabilidade tremenda,
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- 599porque governará ao mesmo tempo o atual Estado do Rio e o Estado da Guanabara e terá de efetuar a fusão, problema quase Impossível de ser atribuído
a uma só pessoa. Ele vai dispor de recursos arrecadados nos dois Estados e,
ainda por cima, esses recursos maciços, segundo s-e anuncia - pelo menos é o
que diz o Ministro do Planejamento, Sr. João Paulo dos Reis venoso - serão
colocac.'os à disposição do Governo d.o novo Estado para, num passe de mágica,
transformar as regiões mais pobres dos dois Estados em regiões promissoras. ·em
regiões ricas. Por que, então, o Governo não fez isso sem efetuar a fusão? o
saneamento da Baixada Fluminense foi feito a;brangendo uma grande parte
do Estado do Rio de Janeiro, mas tendo também ramificações no Estado da
Guana;bara, em zona que V. Ex. 8 conhece perfeitamente, como rep1.1esentante
da antiga Metrópole brasileil·a. O Meriti, o Gandu são cursos d'água que vêm
do Estado do Rio e entram na terra carioca. P·or que esta obra não continua?
O saneamento do Vale do São João, que segundo se declara, será feito após a
fusão, foi iniciado há 10 anos e está paralisado. Aguarda-se a fusão, então, para
que o novo Governador possa realizar esse trabalho e se cobrir com as glórias
do serviço. Nós desejamos que esses serviços sejam feitos, desejamos que essas
obras sejam realizadas, mas não há, absolutamente, necessidade de fazer-se
r. fusã·o para que elas s·ejam concretizadas. V. Ex. 8 t.em toda a razão quando
chama a atenção do Presidente da República para a enorme responsab111dade
que ele vai ter, quando nomear o Governador do novo Estado. Nomeie um administrador. Já que esse absurdo vai ser feito, pelo menos que seja um administrador, mas não nomeie um cabo eleitoral.
O SR. DANTON JOBIM - Muito obrigado pelo aparte de V. Ex.8 , já no
ll!pagar das luzes do nosso improvisado discurso, mas que de qualquer maneira
veio iluminá-lo, pela experiência de V. Ex.8 como administrador, pelo conhecim·ento profundo que tem de toda essa região. E não é apenas a do Rio de
Janeiro, mas também da própria Guanabara, onde durante largo tempo residiu
e que conhece tão bem através de sua família ali radicada, através do seu digno
irmão, o Ministro Augusto do Amaral Peixoto, Representante Carioca durante
tantos anos.
Esse. aparte para nós foi o fecho de ouro do nosso pobre discurso. Nada teríamos a acresc·entar, hoje, ao comentário breve que arriscamos sobre esse problema renitente, como disse outro dia, o da fusão dos Estados da Guanabara e
do Rio de Janeiro.
Tenho dito, Sr. Pre.sidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESID-ENTE (Paulo Torres) - Conçedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, as aposentadorias. pensões e outros benefícios pagos pela Previdência Social são anualmente
reajustados com base no salário mínimo.
Essse reajustamento vem sendo feito, entretanto, somente a partir de três
meses depois da vigência do novo salário mínimo. Os empregados em atividade
começam a receber nas novas bases a partir de 1.0 de maio, mas os aposentados,
as viúvas e os órfãos. só são reajustados três meses depois.
Essa situação é injusta e desumana porque o custo de vida sobe igualmente
para todos e. de certa forma. a necessid~de dos aposentados, pensionistas, viúvas,
órfãos e inválidos é ainda maior. A subsistência destes depende exclusivamente
dos reduzidos benefícios pagos pela Previdência Social. Por essa razão, não têm
eles condições para aguardar o longo transcurso de três meses para começar
a receber o aumento de suas pequenas aposentadorias e pensões.
Além disso, a partir da vigência do novo salário mínimo, começa, também,
a elevar-se, na mesma proporção, a arrecadação das contribuições do INPS.
Não é justo que haja um critério para receber contribuições e outro para pagar
benefícios.
Para corrigir essa situação temos movido permanente campanha de esclarecimento, denunciando a injustiça dessas desigualdades e propondo medidas
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- 600concretas para sua correção. Com esse objet!vo, apresentamos em 1971 ao Senado,
o Projeto de Lei n. 0 22/71, dispondo, em síntese, que: o § 1.0 do art. 67 da Lei
Orgânica da Previdência Social tenha a seguinte redação: É o texro do projero.
"§ 1.0

O reajustamento de que trata este artigo entrará em vigor na
mesma data da vigência do novo salário mínimo, arredondando-se o total
obtido para a unidade de cruzeiros !mediatamente superior."

A maioria do Governo combateu o Projeto que foi rejeitado e arquivado em
5-10-72 mas, posteriormente na oportunidade da discussão e votação da nova
Lei da Previdência Social, isto é, a Lei n. 0 5. 890, d.e 8 de junho de 1973, conseguimos ver, finalmente, aprovada a medida, com a segUinte redação dada ao
§ 1.0 do citado artigo:
1.0 O reajustamento de que trat.a este artigo será devido a partir
da data em que entrar em vig>or o novo salário mínimo, arredondando-se
o total obtido para a unidade de cruzeiro imediatamente superior."

"§

É exatamente, Sr. Presidente, o texto do Projeto que foi arquivado quando
apresentado por nós, e aprovado quando enviado como Mensagem do Sr. Presidente da República, dois anos depois.
De acordo com a nova Lei, o INPS deverá reajustar as aposentadorias e
t>ensões a partir de 1.0 de maio corrente e não três meses depois como vinha
ocorrendo.
Fazemos um apelo aos órgãos da Prev1dência Social para que tomem, em
tempo oportuno, as necessárias providências ao exato cumprimento da nova Lei.

A violenta elevação do custo de vida e a situação difícil dos aposentados e
de suas famílias justificam esse apelo que nos vem sendo formulado pelas organizações sindica's e pelas associações de aposentados e pensionistas de todo o
País.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo T61Tes) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
3enacor Milton CabraL
O SR. MILTON CABRAL - Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pode passaT
despercebido o novo esforço que o Governo do General Geisel ora empreende na
área habitacionaL A Imprensa vem noticiando a nova disposição adotada, através
do Minlstér!o do Interior, sob a direção do Sr. Maurício Rangel Reis. A entrevista
que S. Ex.a deu, de que pretende sanear o sistema de financiamento das casas
populares, assim como adotar medidas enérgicas de identificação dos problemas
apresentados nas sociedades de crédito imobillário e nos seus sistemas de empréstimos merece toda a atenção deste Plenário.
Em 1972 tivemos oportunidade de falaT aqui sobre a politica habitacional.
Naquela ocasião, comentamos a importância da Lei n.o 4.380, como um dos mais
sólidos instrumentos de política econômlca e social.
A repercussão de uma política habitacional na área econômica, pelo que ela
representa como fonte geradora de empregos, principalmente, na mão-de-obra
não especializada, na elevação da renda familiar, na maior arrecadação para o
erário público, na dinamização do sistema empresarial da construção civil, materiais de construção e do mercado financeiro, o estímulo à poupança voluntária
e o estabelecimento de uma política de desenvolvimento urbano em bases permanentes.
A repercussão na área social, através do fortalecimento da famflia, da
melhora dos costumes, da redução da tensão e dos custos sociais e na melhora
das condições de saúde e de educação.
E a rep.ercussão na área politica pela maior confiança no regime instituído
e na elite dirigente, d'ante de desafios herdados de um processo onde a improvisaçE.o era uma característica.
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- 601Passados estes últimos dois anos, a experiência adquirida no Brasil vem
apontar novos caminhos e, com especial agrado, registramos a palavra do
Ministro do Interior que pretende dinamizar a politica habitacional com novos
matizes, com novas metas, e, certamente, pela firmeza de sua ação, nós esperamos
que resultados positivos sejam alcançados.
Os problemas na área habitacional são inúmeros, mas, talvez, os mais importantes sejam aqueles situados na área de habitação popular. E é exatamente
para esse campo que o Ministro do Interior e a nova equipe está administrando
o Banco Nacional da Habitação voltam ·as suas vistas.
Diz S. Ex.1', na sua entrevista, que deseja, - como todo o Governo assim
pensa - incentivar a construção de casas para as familias de baixa renda,
através das COHABs, e colocar a experiência do sistema brasileiro de poupança
e empréstimo para colaborar na solução desse problema de tão grande relevância.
Diz o Sr. Ministro que "das 500 mil unidades entregues na área popular,
cerca de 8%, ou cerca de 40 mil unidades estão abandonadas".
Lembraríamos outras milhares de casas. cujos proprietários estão lnadlmplentes nos pagamentos das prestações. S. Ex.a ainda sallenta quatro aspectos
fundamentais nesta nova arrancada. Vale a pena, aqui, comentar esses quatro
aspectos. O primeiro a ser destacado "diz respeito à organização Interna do
próprio Banco, para verificar a funcionalidade da estrutura departamental da
entidade, bem como a flexibll!dade de seu organograma, com vistas à simplificação das atividades administrativas e ao melhor entrosamento entre as várias
carteiras".
O segundo item realçado por S. Ex.a faz referência direta ao problema habitacional, através da verificação do número exato de casas já construídas, do
número de mutuários que deixaram de pagar ou que se encontram em débito, e,
finalmente, o problema da qualidade das casas, o estado em que se encontram e
o material empregado em sua construção. Aliás, neste sentido, as queixas são
numerosas. Talvez pela precariedade de uma fiscalização, ou talvez pelo açodamento com que foram executados os projetes iniciais ou pela extensão do
programa, com a construção de centenas de milhares de casas por ano, não foi
possível à Administração do Banco Nacional da Habitação estabelecer uma
rigorosa fiscalização. É inegável que em muitos Estados, em boa parte dos
conjuntos construidos, o problema da qualidade seja, de fato, uma lamentável
conseqüência.
E, nesta hora, quando se pretende, neste Pais, criar uma política de controle
de qualidade em todas as áreas da nossa economia, este assunto deve merecer
especial atenção.
Agora, o Governo Federal, com a i'nstituição de uma entidade no Ministério da
Indústria e do CQmércio, exatamente ·encarregada de acompanhar essa gestão da
qualidade no Pais, talvez possa estabelecer efet!vo controle de qualidade sobre
os materiais de construção.
Outro aspecto importante destacado pelo Sr. Mi~istro refere-se "às situações das Companhias Habitacionais, seus suportes fmanceiros e até. m,esmo
o caráter de idoneidade que estas apresentam como garantia aos mutuanos do
sistema do Banco Nacional da Habitação". E.st.e é, também, um assunto que
merece especial cuidado. Assistimos, nestes últimos anos, ao crescimento fantástico de algumas Empresas Ii'gadas à área financeira da habitação.
Não vamos aqui acusar ninguém, há seis anos atrás, partiram praticamente da estacà zero' nesse curto espaço de tempo os seus responsáveis se ufanem de apresentar fabulosos balanços, com lucros extrao!'dinários, alguns deles
com atlvos de centenas de milhões de cruzeiros, como resultado do trabalho
numa área onde 0 interesse primordial é atender a uma questão social, que é o
problema da casa popular.
O quarto assunto destacado pelo Sr. Ministro refere-se ao "diagnóstico do
custo do materi'al de construção", uma das maiores preocupações do atual Governo, para permitir uma avaliação justa dos custos das construções.
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- 602· O proce~so inflacionário, no Brasil, não permitiu, evidentemente, congelar
os preços dos materiais de construção, mas houve, e ainda há, uma defasagem
entre o aumento geral dos custos, motivado pela inflação, e aqueles efetivamente observados nesses materiais. Para corr!g!'r esse exag.ero é preciso, de
fato, uma ação enérgica do Governo Federal.
Ninguém pensa, evidentemente, em exigir uma eficiência de 100%, mas uma
razoável eficiência nessa política se impõe. E só poderemos considerar um programa de habitação eficiente, quando eJ.e puder oferecer ao nosso povo as habitações, não somente em número mas, também, em qualidade e, sobretudo,
em custos favoráveis.
O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. MD..TON CABRAL - com muito prazer, nobr·e Senador José Llndoso.
O Sr. José Lindoso - Pediria a V. Ex.a para incorporar ao seu discurso uma
observação que V. Ex.a já fez aqui, com relação ao grande problema que encontra a indústria bras!lelra e, singularmente, atinge também a indústria de construção civil, porque essa foi uma declaração do ·então Presidente do BNH, o
eminente economista Rubens Costa. A nossa indústria não conseguiu, ainda,
ter um sistema de padronização ou de inspeção d·e qualidade que contribuísse
para garanti'r uma tranqüilidade nas licitações, visando ao emprego do material para essas construções. A inspeção de qualidade - que foi objeto de um
discurso de V. Ex.a e mereceu, de minha parte, a maior atenção, como de toda
a casa - é um tema Importantíssimo e ainda ontem, em discurso que fizemos,
aqui, s"Obre o problema da propaganda comercial, nós nos reportamos ao problema da inspeção da qualidade. O Ministro Pratini' de Moraes, em Congresso
no Rio Grande do Sul, no fim do ano passado, tratou desse problema e de lá nós
tivemos a reformulação do Instituto doe Pesos e Medidas, como o Instituto de
Meteorologia, com ambições mais amplas no problema da inspeção da qualidade. Sei que a indú~tria de construção civil está em crise e, por isso, não endosso,
em toda a extensao, a observação doe V. Ex.a sobre a fabulosa riqueza dos homens que estão lidando nesse ramo. Naturalmente que as Empresas Privadas,
exigindo a diligência, o devotamento dos seus dirigentes e, portanto, buscando
lucros, essas Empresas devem ter prosperado, porque não se justificaria, pelo
volume de oportunidades de trabalho, a própria existência do sistema capitalista, e do sistema da Empresa Privada. Gostaria multo de assinalar que uma
das maiores dificuldades que o Sistema Financeiro de Habitação está encontrando é essa com que V. Ex.a, como engenheiro, como técnico e como político, está familiarizado: a inspeção de qualidade de material para possibilitar
a garantia da qualidade em função do preço.
O SR. MILTON CABRAL - Agradeço a intervenção de V. Ex.a. Parabenizo
o Sr. Ministro por vir a público e af!Órar esses problemas. Verifica-se que o
Governo está falando a linguagem da verdade. Nada se esconde. É o próprio
responsável pela Política Habitacional que vem dizer que algumas falhas e
desvios estão acontecendo, e é a própri'a autoridade responsável por esta Política que propõe as medidas corretivas, e, dentre essas medidas corretivas, S.
Ex.a aponta, especificamente, a questão dos altos custos de financiamento.
Quando me referi a certos excessos na Intermediação dos financiamentos,
particularizei, e não generalizei', as Empresas construtoras, mas aquelas que fazem a intermediação do financiamento.
Esta, a explicação que queria dar a V. Ex.a, nobre Senador José Lindoso.
Sou favorável ao lucro, porém, no que tange à habitação de caráter social, temos
que exigir comedimento.
O Sr. José Lindoso - Agradeço a expllcação.
O SR. MILTON CABRAL - Com relação à.s COHABs, por exemplo, o Ministro Maurício Re!.s Rangel, do Interior, afirma que algumas estão funcionando a contento, e outras apresentam deficiências. Por esse motivo, S. Ex.a
já marcou, para o próximo dia 30 de mala, um encontro, na Guanabara, com
os dirig.entes dessas Empresas estatais. Na ocasião, serão estabelecidos novos
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- 603 critérios de fiscalização e de orientação do trabalho não só para essas COHABs
como também para as Cooperativas Habitacionais.
Realmente, este é campo que também precisa ser olhado. Se algumas Empresas estão trabalhando a contento, conhecemos outras que, embora aparentemente estejam trabalhando bem, tém, em geral, a sua ação circunscrita à.s
capitais dos Estados. E uma Política Habitacional não pode ser conduzida no
sentido da concentração de habitações em ár·eas que, muitas vezes, nem possuem
planos-diretores. Um dos grandes males da nossa Politica Habitacional foi permitir a construção de conjuntos em cidades que não possuíam planos-diretores.
o planejamento, a nível estadual e municipal, foi um11 das nossas sugestões
apresentadas no final de 1972. Até hoje numerosos Estados ainda nã·o possuem
suas Empresas de planejamento urbano, e poucos são os grandes Municípios
que possuem seus planos-diretores. Não acreditamos possível possa uma Política Habitacional ser eficiente sem o atendimento desses pré-requisitos. De
fato, sem planejamento urbano é muito difícil possam atingir esses conjuntos
habitacionais as suas finalidad·es. Em algumas áreas metropolitanas, como na
Guanabara, foram construídos enormes conjuntos, distantes dos locais de trabalho, sem transporte adequado e, em conseqüência dessa grave distorção do
nosso desenvolvimento urbano, esses conjuntos não puderam ser benef!'clados.
Hoje reclamam. e acredito que há uma unanimidade dos técnicos nacionais,
que para solucionar o problema habitacional das grandes áreas metropolitanas,
teremos que enfrentar, primeiramente, o problema do transporte de massa.
Outro ponto levantado, em 1972, e que lamentavelmente não chegou aos
ouvidos dos responsáveis diretos pela política habitacional, foi exatamente a
escassez de pesquisas e de intercâmbio entre as Universidades e as Empresas,
entre o Banco Nacional da Habitação e as Instituições de profissionais urbanistas e arquitetos, objetivando o equacionamento dos numerosos problemas
concernentes. Houve, com·o assim dizer, uma ênfase nos aspectos económicos e
financeiros e relegados os aspectos técnicos das construções. Hoje, ainda nos
ressentimos dessa falta d·e entrosamento. Com relacão à escass·ez da mão-deobra na construção civil, acentuada no final do anó passado e princípio deste
ano - e creio que ainda permanece, transformando-se uma preocupação geral
-- o BNH vem atuando muito bem e são numerosos os convênios realizados nos
Estados, com a participação do Departamento Nacional de Mão-de-Obra, do
Ministério do Trabalho, para treinamento de trabalhadores. Mesmo assim, há
algumas observações a fazer a esse respeito: é que esse treinamento carece,
ainda, de aperfeiçoam·ento e estou certo de que ·a experiência que está sendo
obtida, agora, sirva de base para essas correções. Só acreditamos possível estabelecer uma campanha Nacional de treinamento de mão-de-obra, especialmente na área d.a construção civil, responsável por mais de 48% dos novos empregos no Brasil, se houver uma integração perfeita de esforços dos Governos
Estaduais, Municipais e Federal.
Estou certo de que o novo Ministro do Trabalho, o Parlamentar Arnaldo
Prieto, dê atenção a esse ponto importante, pois a construção civil, em todo o
País, vem ressentindo-se de mão-de-obra qualificada. Isto, provavelmente, desfavorece o Programa Nacional de Habitação.
Eu queria, apenas, neste pronunciamento rápido, breve e superficial, aflorar algumas questões que, há dois anos atrás, nós pudemos apresentar, neste
Plenário, em discurso, que a meu ver, teve mais a forma de um estudo. Naquela
ocasião, procuramos fazer uma análise profunda de tudo que foi realizado no
passado e das diretrizes que estavam sendo adotadas nessa Politica. Estou vendo,
agora, que alguns pontos abordados, todos relevantes, continuam presentes.
Espero em outras oportunidades, voltar a debater esta questão.
Antes de encerrar, quero louvar a fi'rme decisão do nosso Ministro do Interior e da nova D!retorla do BNH que, patrioticamente, estão levantando os
problemas com muita coragem, apontando as falhas e não escond·endo nada.
Devo enaltecer o empenho em debater com todas as áreas interessadas, empresarlaias e governamentais, a fim de encontrar o melhor caminho para esta
nova arrancada da Política Habitacional brasileira. Parabéns ao sr. Ministro
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(J\fuito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, projeto de lei que
vai .ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguln te:
PROJETO DE LEI N. 0 52, DE 19'74
M:~difica a Lei n.o i. ü81, de 13 de a:bril de 1950, que dispõe sobre
o uso de carros oficiais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 A Lei n.o 1.081, de 13 de abril de 1950, que dispõe sobre o uso de
carros oficiais é alterada nos artigos 1.o e 4. 0
I - O art. 1.0 terá a seguinte redação:
"Art.. l. 0 Os automóveis oficiais destinam-se, exclusivamente, ao serviço público.
§ 1.0 É vedada a circulação das vi'aturas oficiais de passageiros depois
das vinte e uma (21) horas, de segunda a sexta-feira, e aos .sábados,
domingos e feriados.
§ 2. 0

São excluídos do Impedimento estabelecido no parágrafo anterior
os veículos da Presidência ·e da Vice-Presidêncla da República; os que
servem às Presidências da Câmara dos Deputados, do Senado Federal,
dos Tribunais Superiores da Uni'ão, aos Gabinetes dos Ministros de Estado e ao Departamento Federal de Segurança Pública.
§ 3. 0 Para que viatura de passageiros, de chapa oficial, não Incluída
na relação do parágrafo anterior, trafegue nas horários e nos dias em
que estiver impedida de fazê-lo é necessário haver ordem de serviço
explícita .sobre o assunto, firmada por autoridade competente, em poder
do motori'sta.
a) o responsável direto pelo carro oficial encontrado em lugar público,
em dia ou hora em que estiver impedido de circular, ou prestando serviço que não .se compatlblllz·e com o fim a que é destinado, responderá
pela inobservância do disposto neste artigo,
II - É suprimi'do no art. 4.o o parágrafo único.
Art. 2.0 O Poder Executivo baixará novo Regulamento, em 90 (noventa)
dias, para a Lei n. 0 1.081, consideradas as alterações ora processadas no seu
texto e a necessidade de unificar e dar sentido orgânico a numerosas disposições atinentes à matéria, veiculadas através de decretos, circulares, normas e
portarias.
Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publi'cação, revogadas as
díspo.slçõe.s em contrário.
Justificação
É antigo o abuso que se v·erifica na utilização dos carros oficiais em nosso
País. Sua evidência, todavia, é cíclica; parece ocorrer, de vez em quando, um
recrudescimento mais visível da prática viciosa.
Como tantos outros desajustes que ocorrem na vida brasileira, não se encontrou para este de que falamos, até hoje, uma solução definitiva, saneadora.
As dimensões do problema são, hoje, outras. Há anos atrás, o carro particular era em nosso País um privlléglo de pouco.s e as pessoas que em virtude
dos cargos que exerciam detinham uma viatura oficial para .seu uso, Jogo a
transformavam no carro para todo o serviço da família.
Hoje, a posse do carro próprio, às v·ezes dois, é um fato comum e generalizado na faixa da classe média, em todo o Brasil.
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carro oficial que não tenha o seu automóvel e que não cumpra, anualmente,
esse ritual Importado de troca de modelos.
Mas, embora a situação seja agora e.~ta, a maioria dos que detêm carro
oficial não renunciam por nada à comodidade e à economia de se fazerem
nele transportar. É bem melhor, sem dúvida, assim proceder e deixar o carro
próprio na garagem, poupando gasolina e retardand·o a depreciação. E a famíl!a do dono do carro também pensa e procede da mesma maneira.
É um fato rotineiro, particularmente aqui em Brasília, carros oficiais estaclonados no pátio dos supermercados, ou levando crianças para o colégio, ou a
passear. E sempre que constata isso, P·Ode o contribuinte, concluir, com lógica
(e, naturalmente, assim o faz) estar em fase de um uso incorreto da coisa
pública.
Seria uma injustiça dizer que o assunto não tem constituído velha preocupação do Executivo. Numerosas vezes, as autoridades têm tentado disciplinar
o uso dos carros públicos, repri'mindo os abusos. Encontramos 11ada menos que
quinze atas de diferentes categorias com essa finalidade, posteriores ao Decreto
n.o 28.425, de 27 de julho de 1950. Tudo em vão, c~mo os fatos demonstram.
Creio ser oportuno, por isto mesmo, tentar nova abordagem do assunto
na esfera legislativa propriamente dita. E o meio que se nos afigura mais lógico para isto é o aperfeiçoamento de um velho e esquecido diploma, com vistas
a que ele ganhe mais clareza e objetividade e, sobretudo, torne necessário novo
Regulamento a ser baixado pelo Executivo.
Sala das Sessões, 22 de maio d.e 1974. - Vasconcelos Torres.
LEGISLAÇlí.O CITADA

Art. 1.0
público.
• • • • • •
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LEI N. 0 1.081 -DE 13 DE ABRIL DE 1950
Dispõe sob,re o uso de carros oficiaÍIS,
03 automóveis oficiais destinam-se, exclusivamente, ao serviço
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Art. 4. - É rigorosamente proibido o uso de automóveis oficiais:
a) a chefe de serviço, ou servidor, cujas funçpes sejam meramente burocráticas e que não exijam transporte rápido;
b) no transporte de família do servidor do Estado, ou pe.ssoa estranha ao
servi'ço público;
c) em passeio, excursão ou trabalho estranho ao serviço público.
Parágrafo único - o Serviço de Trânsito do Departamento Federal de Segurança Pública comunicará aos órgãos competentes, referidos no. art. 11 desta
lei o número da llcenca de automóveis que forem encontrados Junto a casas
de' diversões, mercados "e feiras públicas, .ou de estabeleclmen!AJs comerciais, em
excursões ou passeios aos domingo3 e feriados, ou ainda, apos o encerramento
do expediente das diversas repartições, sem ordem de serviço especial, e que
conduzam pessoas estranhas, embora acompanhadas de servidor do Estado .
0
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Comissão de Constituição e J :r.stiça.)

O SIR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Projeto que acaba de ser lido
será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que ser:i ·lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
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lido o seguinte
REQUERI!\1ENTO N. 0 76, DE 1974

Senhor Presidente:
Requeiro na forma regimental, a transcrição nos Anais do Senado do editorial "GRANDEZA DA FUSAO", publicado no jornal "O GLOBO", em 18 de
maio de 1974.
Sala das S·essões, 22 de maio de 1974. - Vasconcelos Torres.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com o art. 234 do Regimento Interno, o Requerimento será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Há, ainda, outro Requerimento, que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
~ lido o seguinte
REQUERIMENTO N. 0 77, DE 1974
Senhor Presidente:
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.0 34, de 1974, que cri'a na Justiça do Trabalho da
5.a Região as 1."' e 2." Juntas de Conciliação e Julgamento com sede no Município de Simões Filho, no Estado da Bahia.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESJiDENTE (Paulo Torres) - Este requerimento será votado após
a Ordem do Dia, na forma do art. 378 do Regimento Interno.

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES:
José Guiomard - José Esteves - Clodomir Milet - Fausto CasteloBranco - Petrônio Portella - Helvídio Nunes - Jessé Freire - Arnon
de Mtlllo - Luiz Cavalcante - Teotônio VIlela - Benjamim Farah Magalhães Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Está terminado o período destinado
ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projtlto de Lei da Câmara n.o 31, de
1974 (n.0 1. 736-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente
da República, que cria, na Justiça do Trabalho da 2." Região, a Junta
de ·Conciliação e Julgamento de Suzano, no Estado de São Paulo, tendo
PAIRECERES, sob n.os 156 a 158, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público Civil;
- de Legislação Social; e
- de Finanças.
Em discussão o Projeto.
O SR. NELSON CARNEmO -

Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Nelson Carneiro, para discutir o Projeto.
O SR. NELSON CARNEmo - Sr. Presidente, mais uma Junta de Conciliação
e Julgamento será criada na 2." Região. Quero, ainda uma vez, voltar a esta
Tribuna para conclamar o Senhor Presidente da República a enviar a esta Casa
um projeto que corresponda ao anseio não só das Bancadas Federais e Estaduais
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Grande, a mais importante cidade daquele Estado.
Agora, fala-se na divisão do Estado de Mato Grosso em dois, de modo que
um deles teria como centro. como Capital, a populosa, a progressista cidade de
Campo Grande.
Pois bem, Sr. Presidente, apesar dos constantes apelos de todas as classes
sociais, das Bancadas da ARENA no Senado e na Câmara, porque o MDB não
tem Representantes Federais no Estado de Mato Grosso, apesar das constantes
solicitações que, atendendo a reclamos daquele Município, tendo feito, o Senhor
solicitações da República ainda não S·e dignou enviar ao Congresso uma Mensagem
criando uma Junta de Conciliação e Julgamento em Campo Grande.
Estive em Campo Grande, vi a dificuldade em que se encontram os Juízes
de Direito para atender ao número crescente de processos ...
O Sr. Fernando Corrêa- V. Ex."' dá licença para um aparte, nobre Senador?
O SR. NELSON CARNEIRO- Com muita honra.
O Sr. Fernando Corrêa - A Bancada do Estado de Mato Grosso. em sua
totalidade, há mais de seis anos vem pleiteando essa Junta de Conciliação e
Julgamento em Campo Grande. Os proc·essos vão todos para o Estado de São
Paulo. daí se pode dedmlir a demora nos julagmentos. Mas, a falta da Junta de
Conc1l!ação e Julgamento em Campo Grande não é absolutamente por falta de
prov:dência tomadas por toda a Bancada do Estado de Mato Grosso.
O SR. NELSON CARNEIRO - Exatamente isso. V. Ex.a. ratifica o que eu dizia.
Toda a Bancada de Mato Grosso, toda ela integrada por Senadores e Deputados
da .ARENA ...
O Sr. Fernando Corrêa - Toda a Bancada de Mato Grosso é da ARENA,
quero esclarecer a V. Ex."'
O SR. NELSON C·ARNEIRO- É exatamente o que eu dizia. Toda a Bancada,
porque o MDB não tem Representantes Federais de Mato Grosso e, portanto, a
Bancada é unânime d.a ARENA, t·oda a Bancad~. há seJs ar.os como cita o Senador
Fernando Corrêa, luta pela criação dessa Junta de Conciliação e Julgamento.
li:, portanto uma reivindicação insuspeita; não parte de um Senador da
Oposição. Apenas estive naquela cidade por duas vezes e vi a gravidade do
problema, de que tenho tratado desta Tribuna.
V. Ex."' verá que, na Ordem do Dia de hoje, consta Projeto de iniciativa do
Senhor Presidente da República criando duas Juntas de Conciliação e Julgamento para Simões Filho, Municípi~ da Bahia. Depois, o próprio Senado acaba
reduzindo as duas Juntas a uma so.
Quer dizer, Sua Excelência o Senhor Presidente da República tem sido mal
assessorado.
Onde não há necessidade Sua Excelência sugere duas Juntas e o Senado,
numa hora bem inspirada, graças à intervenção do nobre Senador Heitor Dias,
reduz a Mensagem para uma única Junta de Conciliação e Julgamento. Entretanto, no Estado de Mato Grosso, na cidade mais importante e de maior população
obreira, de constantes feitos judiciais, reclamando a atenção da Justiça do
Trabalho, apesar de seis anos de apelos feitos pela Bancada de :Mato Grosso,
que é toda- como bem ressalva o Senador Fernando Corrêa, ·e eu hav:a antecipado - integrada por Representantes da ARENA, até hoje, toda a Bancada de
Mato Grosso não tem realizado o milagre, conseguindo que os sucessivos Governos
atendam a essa justa reivindicação da cidade mais importante daquel~ Estado,
tão importante, que se poderia dividir em dois, como se anunciou.
Sr. Presid·ente, espero que o Presidente da República medite e atenda, não
aos meus apelos, mas da Bancada da ARENA, na Câmara e no Senado, na justa
solicitação, que é de todos que conhecem e vivem o drama judiciário no Estado
de Mato Grosso e na Cidade de Campo Grande. (Muito bem! Palmas.)
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SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Continua em discussão o Projeto.
se mais nenhum dos Srs. Senaores quiser discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
O Projeto irá à sanção.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 3I, DE 1974
(N.• 1. 736-B/14, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Cria, na Justiça do Tral:.alho da 2.a Região, a Junta de Conciliação
e Julgamento de Suzano, no Estado de Sã.o Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I.0 - Fica criada, na 2.a Região da Justi'ça do Trabalho, uma Junta
de Conciliação e Julgamento, com sede em Suzano, no Estado de São Paulo.
Parágrafo único - A jurisdição da Junta de Conciliação e Julgamento de
Suzano é extensiva aos municípios de Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba.
Art. 2. 0 - É criado, na 2.a Região da Justiça eo Trabalho, um carg.o de Juiz do
Trabalho, Presidente d·e Junta de Conciliação e Julgamento, a ser provido na
forma da legislação em vigor.
Art. 3.0 - Ficam criadas duas funções de Vogal. sendo uma de representante de empregadores e uma de representante de empregadas, para atender
a Junta criada no art. 1.0 desta lei.
Parágrafo único - Haverá um Suplente para cada Vogal.
Art. 4.0 - Os mandatos dos titulares de que trata esta lei terminarão simultaneamente com os das Juntas da respectiva Região, atualmente em exercício.
Art. 5. 0 - Fica criado, pr·ovisoriament.e, nos Quadros d.e pe.ssoal · da Justiça do Trabalho da 2.a Região, um cargo em comissão de Chefe de Secretari'a,
Símbolo 5-C.
Art. 6.0 As necessidades de pessoal para o desempenho dos serviços administrativos e auxiliares da Junta de Conc!Uação e Julgamento, criada por
esta Lei, poderão ser a tendida.~, se assim o sol!ci tar o Tribunal Regional da 2. a
Regi'ão, mediante redi.stribuição, com os respectivos cargos, de funcionários do
Poder Executivo que, na forma da legislação em vigor, forem considerados excedentes de lotação dos órgãos a que pertencerem.
§ I.0 - A solicitação a que se refere este artigo será dirigida ao órgão
central do Sistema de Pessoal do Poder Executivo, acompanhada de indicação
precisa do quantitativo Indispensável de servidores, com as correspondentes categori'as funcionais e respectivas atribuições.
§ 2. 0 - Verificada a Inexistência de servld·ores a serem distribuídos, poderá
ser proposta a criação dos cargos necessários à lotação da Junta, observado o
disposto nos arts. 98 e 108, § 1.0 , da Constituição Federal.
Art. 7. 0 - O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2.a Região
providenciará a Instalação da Junta ora cri'ada.
Art. 8.0 - A despesa para a execução desta Lei correrá à conta dos recursos orçamentários consignados à Justiça do Trabalho.
Art. 9. 0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revagadas
as disposições em contrário.
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 34, de
· .. 1974 .(n.0 1. 794~B/74, na Casa de origem), de iniciatfva do Sr. Presidente
da República, ·que cria, na Justiça do Trabalho da 5.3 Região, as 1.3 e
2.e. Juntas de Conciliação e Julgamento, com sede no Município de Simões Filho, no Estado da Bahia, tendo
PARECERES, sob n. 0 s 176 a 179, de 1974, das Comissões:
....;. de Serviço Púb~ico Civil, favorável, nos termos do Substitutivo que oferece;
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade do Substitu~
tivo da Comissão de Serviço Público Civil;
...., de Legislação Social, favoráv·el ao Substitutivo da Comissão de Serviço Pú~
.. bli.co Civil; e .
- de Finanças, favorável ao Substitutivo da Comissão de Serviço Público Civ!l.
Em discussão a matéria.
· Se. nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
' '>Eistá" ·encerrada,
Em votação o Substitutivo, que tem preferência regimental.
q.S Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Está aprovado. Fi'ca prejudicado o Projeto.
A matéria irá à Comissão de Redação, a fim de ser redigido o vencido para
o' türno .suplementar..
Esgotada a matéria da Ordem do Dia .
.Vai-se passar à votação do Requerimento n.o 77, lido no Expediente, de
urgência para o Projeto de Lei da Câmara n.O 34, de 1974.
. Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa,)
:; :A.Pro:v.~dO, ·. · . .
.
.
Aprovado o Requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
··Lembro aos Srs. Senadores que o projeto constou da Ordem do Dia da
presente· Sessão, quando, aprovado Substitutivo a ele apresentado pela Comissão de Serviço Público Civil, fOi a matéria remetida à Comissão de IRedação, a fim de ·redigir o vencido para o turno suplementar.
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 34, de 1974 (n.o 1. 794-B/74, na Casa de origem); de 'iniciativa do Sr.• ·Presidente· da· República, que cria, na Justiça do Trabalho da 5." Região, a 1,1!. Junta de Conciliação e Julgamento. com sede no Município de Simões Filho, no Estado da Bahia
(dependendo do parecer da Comissão .de· Redação> .
.·.Sobre· a mesa a redação :do-vencido, ·para o turno suplementar, do substitutivo do .Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.o 34, de 1974, que vai ser lida
pelo Sr. 1.0 -Secretário ..
. : l1Hldo. o ,.seg)linte:· :··~
.
PARECER N. 0 194, DE 1974
· : · Dá Comissão de Redaçã.o, apresentanifo a redação do vencido, para
o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmar~ .. n.o 3~, .de 1.974 (n. 0 1.794-B/74, na Casa de origem).
Relator: Sr. José Lin!losll. ·
. ::A .comissão apl,'esento. a redação do vencido, para o turno suplementar, do
Substitutivo do ·senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 34, de 1974 (n. 0 1. 794-
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-610B/74, na Casa de origem), que cria, na Justiça do Trabalho da 5."' Região, a
1.11 Junta de Conciliação e Julgamento, com sede no Município de Simões Filho,
no Estado da Bahia.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
- José Lindoso, Relator - Danton Jobim - Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER N. 0 194, DE 1974
Red'ação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 34, de 1974 (n.0 1. 794-B/74,
na Casa de origem).
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Cria, na Justiça do Trabalho da s.a Região, a l.a Junta de Conciliação e Julgamento, com sede no Município de Simões Filho, no Estado
da Babia.
O Congresso Naci·onal decreta:
Art. 1.0 - É criada, na 5.a Regi'ão da Justiça do Trabalho, a 1.11 Junta de
Conc!liação e Julgamento, com sede no Município de Simões Filho e jurisdição sobre este município e os de Camaçari, Candeias e São Sebastião do Passé,
no Estado da Bahia.
Art. 2. 0 - É criado, na 5.a Região da Justiça do Trabalho, um cargo de
Juiz Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento, a ser provido na forma
da legislação em vigor.
Art. 3.0 - São criadas duas funções de Vogal, sendo um representante de
empregadores e um representante de empregados, para atender à Junta criada
pelo art. 1.0 desta Lei.
Parágrafo único - Haverá um suplente para cada Vogal.
Art. 4. 0 - Os mandatos dos titulares de que trata a presente Lei terminarão, simultaneamente, com os das Juntas da respectiva !Região, atualmente em
funcionamento.
Art. 5.0 - É criado, provisoriamente, no Quadro de Pessoal da Justiça do
Trabalho da 5.a Regi'ão, um cargo em comissão, símbolo 5-C, de Chefe de Secretaria.
Art. 6.0 - As necessidades de pessoal para o desempenho dos serviços administrativos e auxiliares da Junta de Conciliação e Julgamento criada por
esta Lei poderão ser atendidas, se assim solicitar o Tribunal da 5.a Região, mediante redistribuição com os resp.ectivos cargos, por funCionários do Poder
Executivo, que, na forma da legislação em vigor, forem considerados excedentes
de lotação dos órgãos a que pertencerem.
§ 1.0 - A solicitação a que se refere este artigo será dirigida ao órgão
Central do Sistema de Pessoal Civil do Poder Executivo, acompanhada de inc:.icação precisa do quantitativo indispensãvel de servidores, com as comapondentes categorias funcionais e respectivas atribuições.
§ 2.0 - Verificada a inexistência de servidores a serem redistribuídos, poderã ser proposta a criação de cargos necessários à lotação da Junta, observado o disposto nos arts. 98 e 108, ~ 1.0 rla Consti'tuição Federal.
Art. 7. 0 - O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5.a Região
providenciará a Instalação da Junta ora criada.
Art. 8. 0 - A despesa para execução desta Lei correrá à conta dos recursos orçamentários consignados à Justiça do Trabalho.
Art. 9. 0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Completada a instrução da matéria,
vai-se passar à sua apreciação.
.
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Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
O Substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos termos do art.
319 do Regimento Interno.
A matéria voltará à Câmara dos Deputados.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
senador Vasconcelos Torres, orador Inscrito.
·O SB. VASCONCELOS TORRES - Sr. Presidente, Srs. Senadores na Sessão
de ontem, o brilhante e fabuloso Senador Nelson Carneiro teceu considerações
sobre o momentoso tema da reunião entre os Estados do Rio de Janeiro e da
Guanabara. S. Ex.e., data vénia, deu uma de Lux Jornal, lendo recortes de artigos
do Professor Eugênio Gudln, ou ·~Gudan", - Gudin para uns, "Gudan" para
outros - do Professor Bulhões, e com o traquejo parlamentar, que é marca da.
sua. inteligência, permitiu que eu respigasse alguns dos tópicos que foram objeto
da sua apreciável dissertação no Plenário.
Ora, Sr. Presidente, estou vendo que sou como que a voz escotelra Estatisticamente, na área parlamentar, estou observando o seguinte: quem está defenqendo a. fusão, quem luta por ela, allás coerentemente, sou eu, sozinho, por
enquanto no meu Estado. A verdade é esta: no Senado,- na Câmara Federal,
parece que há um ou outro favorável - mas aqui, se d·ependesse de votação, eu
estaria (usando uma linguagem fluminense, em termos de canavlelro) esbaga~adO, po~ue .se reúnem •as maiores inteligências ·da Rerpr•e~•entação do Estado· do
Rio para contraditar os argumentos que, modestamente, tenho procurado trazer
em defesa de uma tese válida. E, na minha apreciação, fiz questão de dizer
"reunião" aliás, creio que, daqui para frente, vamos usar a expressão "reunião"
dos dois Estados, pois um e outro já estão fundidos há multo tempo, pela História,
pela Geografia e pela Economia. Só as barreiras da administração e da política
têm Impedido que o Brasil possa apresentar, no elenco da Federação, um novo
Estado forte e pujante, com um pólo de desenvolvimento económico tão necessário ao crescimento deste País.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a permite-nos um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES- Com prazer, meu Lider.
O Sr. Virgílio Távora - Nobre Senador, V. Ex.e. está um pouco pessimista
quanto ao acompanhamento que tem o problema da fusão. Semana próxima,
ra.ci.on:ando com ·liados e não .ap•enas so•b~e coonjoectura.s e hipó•eses, .proc.uraremos
fixar a posição da Maioria e as razões que levaram o Senhor Presidente da
República a tomar medida .tão transcendente para o futuro dessa região e do
B11rusU. Se, ·a.té hoj.e, a Ltd<t>l"an9a não s•e pronu:nclou sob•ne o a&S'UIIlJbo, já tão
percUI1lido pela Minca-!.a, foi porq,ue .s•e r.ese•rv•ava .pa.ra, em ocasião. orpo~tuna, amgumentar, dentro daquilo que se lhe afigura justo e certo, com algarismos e razões
politlco-econômlco-flnanceiras.
o SR. VA:SCONCELOS TORRES - Espero que o meu eminente batonnier
tenha compreendido que a minha fala se restringe à área afetada, direta ou lndiret!lllrumte, ;por e&SeS •fl{!onte<Cimen·tos que V. Ex.a •abordará, •COilll o ,brJ4[ho q.ue lhe
é pecullar, na próxima semana.
Eu quis esclarecer que, por enquanto, estou soeinho, mas tenho a convicção
de que os eminentes Senadores do MDB da Guanabara e o meu grande amigo,
Senador Nelson Carneiro a quem quero um bem Imenso e, apenas, a sigla partldá:na oo.s S•e;prura, ,porém, 1assim me:>mo, em •l1eJ.ação .ao Estado· d.o· Rio, estamos
sempre juntos, todos esses emin!lntes Parlamentares com assento, aqui, no
Senado, venham a compreender que o passo a ser dado pelo Governo Federal,
com o apoio do Congresso, é, realmente, importante para o Brasil.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.a dá licença para um aparte?
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o Sr. ·Nelson Carneiro - V. Ex. a falou aí em "reunião", mas essa será uma
r·eunião à força. Os Estados não comparecerão espontaneamente à "reunião";
s·erão "J.'Ieunklos" contra a própria. vorntade. Entl1e.tanto, o nobre S•enador Vilrgillo
Távora deve .estar bem informado. Certamente, o famoso Projeto virá na próxima
semana ao congresso e S. Ex.a já terá os dados, ou, então, S. Ex.a. adivinha o
que seja o Projeto, que ninguém conhece. Por enquanto; ainda não se conhece:
a extensão do Prode•OO•, não se cotiiib.e•cem ·as Vle·rodruciehlas N!,.enções do Governo,
não se conhecem 01s lt"ec~os e·conôm.Lcos de qUJe o· •Gove•l'lllO ~ai dliSipo~r pa.r.a.
enfrentar esse problema, num ano de inflação de 28% e numa hora de crise
!n+,ernacional que se reflete necessariamente no Brasil. Certamente o Senador:
Virgílio Távora já estará informado, na próxima semana, do texto desse Projeto,
p;:u" que possa defendê-lo dentro desse quadro; porque o fato, em si, de defender
a. fusão sem conhecer o Projeto não será dos hábitos de S. Ex.a, que é desses
que gostam de examinar os dados, os fatos e não as conjecturas. As conjecturas
são objeto das nossas preocupações - de V. Ex.a e minhas. Mas é da própria
formação .do Senador Virgílio Távora discutir sobre dados, sobre fatos. Nós dois
discutimos .sobre .hipóteses. É o nosso hábito, a nossa característica. De. mOdo,
que já parece que S. Ex.a, o Senador Virgíllo Távora, tivera esta informação d.e
que na. próxima semana estará no Congresso Nacional o famoso Projeto da
Fusão ou ....,.. como diz V. Ex.a. -'- de "reunião" de dois que não se querem reunir ..
Ou seja, está aí, o direito de reunião que ficou vitorioso na Carta Constitucional
·vigente e que é esse direito de reunião que não existe: é sempre a Polícia que
faz a reunião.
O SR.. VASCONCELOS TORRES - Agradeço o aparte de V. Ex.a, mas queria.
dize~ a;o .moeu emmernte ·amigo e oeo1eg1a, Se-na.cLo~ ·Nielson Oaameliro, que, ou muitp
me falha .a memória ou S. Ex.a, há alguns anos atrás, era partidário da fusão
do antigo Distrito Federal com o Esta~o do Rio de Janeiro - transformados no,
Estado da Guanabara num passe de magica, quando para isso havia uma Comissão Especial no Palácio Tiradentes.
·
Nessa época, Sr. Presidente, eu exercia o mandato de Deputado Federal, e
quem capitaneou o movimento para que. houvesse a "runião" a que há pouco
aludi', foi exatamente o Sr. Carlos Werneck Frederico de Lacerda, Líder da União
·· · ·
Democrática Nacional. S. Ex.a. foi de Bancada em Bancada.
Naquela época, Sr. ·Presidente - se for contestado, vamos examinar os Anais,
o nobre S·enador Nelson Carneiro que gosta tanto de recorte de jornal· vai ver
- só houve uma voz discordante, Infelizmente não podendo falar agora, porque
tragicamente desaparecido: a do Deputado Menezes Cortes. Todos os Deputados
Federais dos Estados do Rio e da Guanabara eram favoráveis. A Comissão se
constituiu ·sob a inspiração do ex-Governador do Estado da Guanabara, até que
a .inteligênc'a do Professor San Thla-go Dantas descobriu, jurista de bolso que
era, brilhante, faço questão de frisar, descobriu essa fórmula.
. sr: Presidente, sou advogado, mas fico, às vezes, Impressionado, ao verificar
co!llo há soluções jurídicas diferentes~ para um só caso, às vezes tão claro, tão.
ev1~ente como a~ora no _caso da fusao. Existem cln~o juristas achando .. que .a
fusz ..:>. pode ser .feita e tres ou quatro achando que nao pode ser feita. Por este
motivo, S.r.' Proeosidecr.be, não ·eS·tou. mais usando O• oall'llel odofr OO·VO•gaodo, .pooqUJe, ao
sabor dos acontecimentos, não se olha uma realidade de ordem económica, geográfica e histórica, que é realmente a situação existente entre o Estado do Rio
e Estado da Guanabara.
· declci o aparte a V. Ex. a, embora cortando o que queria dizer ...
.O Sr. Virgílio Távora - Aguardamos V. Ex.a terminar.
. O SR. VASCONCELOS TORRES - ... pois quero dizer ao Senador Virgílio
Távora que .embora velho político --:- velho no sentido .de tempo sempre jovei:n:
como· dá demonstrações, aqui, seguidamente, da sua inteligência,' da sua capaél;
dadoe de a.tuoação pa;r!a;menta;r ...
O Sr. Virgílio Távora - Bondade de· V. Ex.a ·
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, .. ,()-SR. ·VASCONCELOS TORimS - ... naquela época S. Ex.a.. não estava no
teatro·. dessas operações políticas que se desenrolavam no Palácio T!radentes,
quando da transferência da Capital para Brasília. A Comissão, eu tive a honra
de presidi-la. E depois, o seu maior entusiasta, com a posslbllldade surgida da
criação do Estado da Guanabara - era um Líder, e para mlm ainda o é não deixou escapar a oportunidade, e hoje figura no rol dos ex-Governadores
do Estado da Guanabara. ·Mas Isso, Sr. Presidente, tem multa água debaixo
dessa ponte,. antes da ponte Rlo-Niteról, essa ponte de fusão. Ponte de fusão
da qual acompanhei tudo e estou relembrando aqui - e espero que o Senador
Nelson Carneiro, com este refresco de memória, não me contradite. S. Ex.a. era
rea,Jmente Jla,vorável; mas sem ex:ag;enos .tdbunicloo •e sem .quereil' .atrltaa.- co·m
'um homem tão mteliigente a quem não Só •eu, ma.s 1Jod,o• o .S,enadO• e 'ado o B11a.sil
admiro, devo dizer que S. Ex.a., sendo notorLa:mern.te co!litll'a. os te·cno•cra.ta:s s•e vai
a. les quando esses tecnocratas, como o Sr. Eugênio Gudln e o Sr. Bulhões,
defellldem uma s!Jtuação que, no momento da orp-ortun.tdaclJe ;politLoa, lhe é simpática.. E1é acha, o emlriente se.nador Neüson Oarne·Lro, que o Esta.OO dJo, Rio e .~
Gua.nabaJnt não quel!'em ,a, fusão. Eu •acho j.usta.men/e ·~· contrá;rio: .to•dos ·quer.em
a fusão.
Cedo, agora, o aparte a V. Ex.a., Senador VIrgílio Távora.
O Sr. Virgílio Távora - Vamo-nos felicitar, nobre Senador Vasconcelos
Torres, porque, a par da inteligência brilhante, viva, que sempre r-econhecemos
no i!l.O.SSO oole·ga., Repre-s,enta.nte peLa Guanaibal'la. enco•ntramo.s agor.a ·a q.ua1'd-ade
maior de S. Ex.a.: de pitonlsa, de prever o futuro. Acha S. Ex.a. que na próxima
semana virá aqud o P:rojeto da fusão, deduzlida esta argumenta.çã.o do .qu.e há
pouco afirmamos. Mas para que não fique muito vaidoso o Ilustre Representante
Gua.nabarrmo e para ·que não vá entrando· n.e:::s.a Sle•all',a d:e •Pil'levisC.es v:amo1s •auenas
esclarecer. De formação técnica e mllltar. gostamos muito de apreciar os proble_mas em termos !Tios, e não emocionais. O problema da fusão, para que o pudés.semos discutir, já que não pertenoemos à zona interessada, teríamos que dele
nos inteirar, segundo proceder da nossa profissão de origem, da Idéia geral de
manobra, do dispositivo, da conduta do combate, das Informações complementares necessárias. É Isso, justamente, que estamos procurando levantar junto
aos diferentes órgãos que estão tratando do assunto. Mas, daí inferir, a não ser
qoo e.s+eja,mos re-almente eng;!ma.do.s, que o dom da .prof,e-cla e.s.t,e•ioa eQllc•rumado
no nobre Representante da Guanabara, de que vem, jã na próxima semana,
_o proj~to da fusão, vai uma grande distância.
O SR. VASCONCELOS TORRES- Agradeço a intervenção de V. Ex~" Quanto
ao detalhe,da.chegada na próxima semana ou nesta, não tenho as informações
necessárias para dizer alguma. coisa a respeito.
O Sr. Virg1lio Távora - Nem V. Ex.a., nem ninguém.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Só posso dizer que, realmente, a Mensagem virá. Valendo-me de uma frase do próprio Presidente da República que não é homem para dar passo à frente para depois dar outro atrás - frase
que apenas coadjuva, o fato é que a Irreversibilidade da fusão é clara e Insofismável. Na semana que vem, diz V. Ex.a.; é capaz, muito capaz, de o Presidente, Senador Paulo Torres, receber hoje à tarde ou amanhã.
·
O Sr. Virgílio Távora - Perdão, nobre Senador, estamos afirmando justamente que não se pode deduzir das nossas afirmativas, das nossas declarações, que seja na semana que vem o envio da Mensagem em tela .
.O SR. VASCONCELOS TORRES - Perfei'to! Se V. Ex." atentar bem para
o que eu disse verá que eu me situava, na resposta à Intervenção com que
V. Ex." me honrou, no sentido de que não posso dizer quando e talvez V. Ex."
também não o possa.
O fato é que o Congresso não será surpreendido, porque a fusão já está
sendo debatida, em prosa e verso pelos jornais, pelas emissoras de rádio e de
televisão, e aqui, com a posição tomada pelo Partido oposicionista, o Movimento
Democrático Brasllei'ro, que já se coloca, digamos assim, numa posição - faço

questão de precisar bem as palavras - de certo modo. antagôzÚca.· Quém 'sabe,
então, que o próprio MDB, consoante as palavras do seu eminente Líd~i:', Senador Amaral Peixoto, conhecendo os estudos não venha a ser um dos pregoeiros
e, também, um dos votantes tavorâvels a essa "reunião" dos Estados do Rio
de Janeiro e da Guanabara?
O Sr. Nelson carneiro - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES - Com muita honra para mim.
O Sr. Nelson Carneiro - Inicialmente, querfa dizer ao nobre Senador Virgílio
Távo11a que o e•stllo é o homem. Se S. Ex." ~ão fos:s•e, nes·ta O!llSa, um observador
ou •um orador ·b!IISeado :em fa,t.os e não em .oonj.e·c·tul1as, .eu nã·o ·teria d>Lto •que S. Ex."
esperava o Projeto para depois fazer as suas considerações. Qualquer de nós,
acusados de mais aligeirados nos pronunciamento.s, poderia cometer esse pecado.
O Sr. Virgílio Távora - Perdão, não nos faça a injúria de pensar isso de
V. Ex."
O Sr. Nelson Carneiro - Mas não o Senador VIrgílio Távora, que é um
holtllem ·rigoroso, que examma os f,atos, e eSJtes .só .podem se•r .•elüa.minados depois
que acontecem. S. Ex." •examina; po·r •Ls:w eu ·e~tav·a lnt•SQ}J·ret.ando a sua .afirmação como sendo a notícia de que já na próxima semana, conhecendo os termos
do Projeto, S. Ex. 11 iria fazer a sua defesa. Mas, S. Ex." nos tranqüillza, dizendo
que :fará a defesa, mesmo sem conhecer os termos do Projeto; apenas discutirá
as conveniênci'as ou Inconveniências da idéia do projeto, da idéia em geral.
O Sr. Virgi)io Távora - Permite V. Ex.a um contra-aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES - Concedo o contra-aparte a V. Ex."
o Sr. Virgílio Távora - Estamos afirmando e vamos agora reafirmar que,
devLdo à nossa •formaçã,o - e V. Ex.a há pouco, •aqui, ~e,afla-mou este no•sso
proceder - ao tratarmos de um tema, sempre um exame de situação, Isto
é, no caso estamo-nos inteirando dos dados básicos que informam o .problema
da forma pela qual ele está sendo encaradc pelo Governo. Citamos até, há pouco
a Idéia geral de manobra, o dispositivo, a conduta do combate, etc.
O Sr. Nelson Carneiro - Muito bem. V. Ex." fala uma linguagem militar,
que todos nós, hoje, já compreendemos.
·
.. . ·
O Sr. Virgílio Távora - iE que V. Ex.a compr.ee·nde muito ·bem não· temots a
·
·
menor dúvida.
O Sr. Nelson Carneiro - Todos nós já estamos acostumados a entender.
Mas quero responder ao nobre orador, Senador Vasconcelos Torres. Em 1960,
foi apreoSenJtaJClo um Projeto. de Emenda Col!l.~tituc~on.al ·que ;pa-opunha ·a .al!l.exação
do Estado da Guanabara ao do Rio de Janeiro, iniciativa, se não me falha a
memória, do Deputado Bocaiuva Cunha. Nessa oportunidade, màniféstei-me
contra a fusão pelos seguintes motivos: primeiro, porque- achava que. se. tratava de um Estado, a Guanabara, que ainda não era um Estado. Era .justo
que se nomeasse um Interventor, porque, naquele tempo, existia apenas uma
Câmara de Vereadores. Essa Câmara de Vereadores não poderia opinar, porque,
pela Constitui'ção de 1946, primeiro se manifestariam as Assembléias Legislativas, depois haveria plebiscito e. afinal, deliberação pelo Congresso N.aclonal.
Naquele tempo não havia uma Assembléia Legislativa no Estado da Guanabara;
existia apenas uma Câmara de Vereadores, que não poderia representar ·o
mesmo papel de uma Assembléia Legislativa. Por isso eu me manifestava, naquele momento, contra a fusão, principalmente porque rne manifestava contra
o plebiscito, que se queria fazer, pelo voto da Câmara de Vereadores, quando
era preciso que esse voto fo.sse de uma Assembléia Legislativa. lll o quanto eu
me recordo. Fique, porém, S. Ex.n certo de que naquele momento - embora
passados muitos anos, desde 1960, são 14 anos e todos nós podemos ter equivoco·
de memória mas isto é fácil de verifi'car - a minha posição foi a mesma de
hoje. Apenas achava que, naquele momento, não existiam dois Estados. E não
existindo dois Estados não se podia cumprir o primeiro dispositivo constitucional, que era a opini'ão das Assembléias Legislativas. Mas nunca me manifestei,
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-:615o quooto me Lembro, favoráv:el 'à f·usão dcs <Low Estados, prlnclpa.lmrmte· de5sa
_forma .em que. eles não têm a posslb!lldade de se manifestarem através das
suas Assembléias Legislativas, como seria normal.
O SR. VASCONCELOS TORRES - S•e.z~aldor NeLson 03.1'1!1Jeb.1o, quanto à
sua posição, relativamente à emenda do Deputado Bocaluva Cunha, nada tenho
a dizer. V. Ex.a, o debatedor brilhante, encontra um atalho salvador para, talvez,
confundir aquele que tem uma memória de gravador, e se não t.iv·esse, iria
buscar - V. Ex.a que faz aqui um "Lux Jornal" paralelo, lendo reco1tes - os
jamais da época e, quem sabe, as fitas magnéticas gravadas, Inclusive pelo
jornalista Rubens Amaral. Então quero dizer - aqui perdoem-me a linguagem não multo parlamentar mas muito do meu feitio de homem do povo num refresco de memória que me estou referindo ao movimento coordenado
pelo Deputado Carlos Frederico rv:erneck de Lacerda, d·e Bancada em Bancada,
e que resultou na criação de uma comissão especial da qual eu, figura apagada
naquela época e continua apagada agora, fui o Presidente.
Se quisermos fazer a história dos pródromos da fusão, nos Arquivos da
CâmBil'a. doo Deputados, veremoiS que ~eu!lliões fo~am fettas, até que - VO'll
repetir, mas não gosto de ser r·edundante - o Deputado San Thlago Dantas
vislumbrou uma saída e se criou, então, o Estado da Guanabara. E o Sr. Carlos
Lacerda, que não deixava nada para ninguém, que estava numa maré alta de
prestigio, não permitiu que o outro colocasse a coroa na cabeça, ele me.sma a
colocou a fusão acabou. até que nada mais se falou, a não ser em pronunciamentos deste ou daquele parlamentar. Neste passo, desejo relembrar a coerência da minha posição, desde aquela época. Também o Servico de Radiodifusão
guarda os pronunciamentos de Senadores e Deputados e pode mostrar que .fui.
invariavelmente. favorável ·àquilo que para mim, Sr. Presidente, já existe. A
fusão só falta ser de direito, porque, de fato, funciona.
Estou falando de improviso, mas estou nmnindo uma soma de dados apreciáveis para debater aqui com os Senadores Virgílio Távora e Nelson Oamelro,
como ·também com o· meu eminente coes.tadumo Sen·adoo•r Amait"al P•elxo.to. qu~
div:lde comigo a repres•etntação do· Estado do Rl•o. o,~ e1ement.c•s que compro!Vam que
em re!Jaç.ão à fusão nad•a ·elé•Site con.tr.a •a não s•e~ - e me ;pel'ldoem aooui·~ ,ç!,n.rerldade - o Interesse politico. Quem está Impedindo a fusão - me nerdoem,
n!o quero atingir quem quer que seja- é a politica, quer no Estado do Rio auer
no Estado da Guanabara, de alguns políticos, eis que só o poYo será beneficiado,
altamente bene•flciado, com a medida que se concretizará.
O Sr. Amaral Peixoto - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES- Com multa honra.
O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex.a convocou-me, })ar clnas vezes, a este debate,
cltal!ldo o meu noane e dando a minha optnlão. O .que V. Ex.a pooà.erá enc•O•ntraii'
de declaração minha é o .seguinte: ...
O SR. VASCONCELOS TORRES- Não citei V. Ex.a, citei o Senador Nelson
Carneiro. A posição de V. Exi.L é realmente diferente da do Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Amaral Peixoto - Mas ultimamente tenho declarado o seguinte: ...
O SR. VASCONCELOS TORRES- Sim, ultimamente V. Ex.a se colocou nessa
poslç§.o.
O Sr. Amaral Peixoto - Sinto que há determinação de fazer a fu.são. Sei,
por experiência própria. que é impossível contrapor-se a essa corrente avassaladora, que parte da vontade do Senhor Presidente da República e vencê-la.
Então, o que desejo. como fluminense, é que, já que a fusão vai ser feita. o seja
do melhor modo passive!, para não prejudicar muito o nosso Estado que V. Ex."
e eu representamos, porque ele o será, certamente, a curto prazo. Pode ser que
a longo prazo, receba algum benefício. mas a curto prazo, ele será prejudicado.
Queria lembrar a V. Ex." uma pergunta do eminente Professor Eugênio Gudin,
que não •COilltSlde•ro um desses te,cno•c01a.ta,s lmp,mvl•!•D.·c'.ooiS. Não. É um ·&'ra.ndo
eminente economista.

..,_::.aia-~
O SR. VASCONCELOS TORRES - É r.eacionário.'
O Sr. Amaral Peixoto - Multo ortodoxo, tenho divergido dele multai vezes
e reconheço que tem atltud·es multo firmes o que nã·o acompanhando, tlalvez, a
evolução dos fatos, mas é um homem, realmente, de grande valor. E ele pergunta o seguinte: "Fusão? Como? Por quê? E para quê?". Ninguém, até· hoje,
·
respondeu a essas perguntas.
O SR. VASCONCELOS TORRES - S·ou ninguém ·para responder a .. uma
pergunta d.esse teor mas diria, numa frase cheia de sinceridade: para O bem
da ·coletividade de uma área comum, que não tem limites geográficos, com a
mesma formação hlstõrica, que inclusive, vai reaver, do ponto de vista administrativo, uma área separada quando da constituição do Município Neutro e
do Distrito Feder·al. sempre faço qu·estão de dizer, que hoje sou um politico, não
.>ou um bom político, pois conheço as minhas limitações, é porque aprendi como
V. Ex.", na escola do interesse público, V. Ex." foi o catedrático, recrutando
moços na Faculdade de Direito, entre el·es •O saudoso Governador Roberto Silveira
e eu. Aprendi com V. Ex." e por Isso posw debater aqui, num campo .de sinceridade, em que a posição ocasionalmente contrária. não separa ·e. jamais tirará o respeito, o afeto, e até vou dizer, Sr. Presidente, mas uma. vez: a. gratidão. V. Ex." encaminhou-me na política e continua sendo meu mestre; então,
respondo, não a V. Ex.". mas ao Sr. Eugênio Gudin: a fusão será .feita .para ·o
interesse das duas áreas, já reunidas e também para o Brasil.
· ·
Senador Amaral Peixoto, recentement.e, dei uma entrevista - que aliás
foi mal Interpretada - em que salientava a posição hegemõnica do Estado
de São Paulo, em relação às demais Unidades da Fed·eração: a 1ocomotlva de
que se fala por esses Brasis afora. Estou pretendendo que existam duas lococ
:motivas, ou três locomotivas, ou quatro locotnótivas, e nãó a ·disparidade' qúe
atualmente existe na área administrativa, qu.e faz coam que um Esta;do rico como
o Estado do Rio de Janeiro permaneça na situação de todos conhecld·a. On.te!ll,
o Senador Nelson carneiro cito·u a Guanabara como segunda colocada nisso, segunda colocada naquilo, mas eu poderia dizer a V. Ex.a que o nosso Estado ·é,
também, o segundo e o primeiro em algumas áreas econômicas. Por exemplos:
na produção siderúrgica é o primeiro; na indústriil naval, o· primeiro; e o seu
Prod.uto Interno Bruto cresceu mais 4% do que o da Guanabar·a, no: ano. passado. Esta circunstância, todavia, não vem ao caso. A posição de V. Ex. a é válida
e, inclusive, eloglável a serenldad·e com que está debatendo o assunto ..
O eminente, prezadisslmo Senador Nelson Carneiro é uma figur:a que todo
o Brasil quer bem, hoje, e, inclusive no Estado do Rio já. tem o seu eleitorado
~;arantido. Se há um Senador que, em termos eleitorais, vai pàssear tranqüilamente pelos colégios eleitorais, ·quer da Baixada, quer d10 Sul;. quer do Norte,
é o S.enador Nelson Carneiro.· S.· Ex. a é a figura requisitada para. fazer ·conferências nas nossas Faculdades; é o homem a quem; com essa bandeira .do
àivórclo, _todas as mulheres quer·em bem no Estado do Rio de Janeiro. Assiin até
eu, elemento da ARENA, fico um pouco apavorado, .porque. S. Ex." já entz:a
com a situação feita: já está com a cama e a mesa pr.ontas para se 'reéleger
Senador, pelo novo Estado do Rio d,e Janeiro o que não ac·ontecerá, talvez,
comigo, Sr; Presidente, que 'tenho limitações no· meu Estado e· o . 6enadol' Nelson
Carneiro também que se cuide, porque no meu processo de atuação política,
depois de realizada a fusão, estarei lá, junto com S. Ex.•, discutindo os meS!llOS
problemas em .trincheir·a política oposta, mas fazend-o com que a Aliança Renovadora Nacional tenha, pelo menos, uma "colher de chá", na Guanabara, ·o que
uão tem tido nestes últimos anos.
·
Sr. Presidente eu já me. alongu·ei e o reconheço, quand,o vejo aquele .slnál
vermelho: é o DETRAN que me acompanha. Agora, não há mais a companhia; e,
]lara quem entende bem o sinal vermelho, tem que encerrar.
·
O Ministro Reis Velloso, ontem, parece que nessa concidêncla de interpretações respondeu exatamente ao Professor Eugênio Gudin, ·em termos brllhantes, o que, apagadamente, eu fizem ao Senador NeJ.~.on Carneir·o. Não vou
ler ,toda essa entrevista em que S. Ex.• fala que a fusão Implantará põlo .mais
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--''617•forte; .. m:as •peço· a V. Ex.n a: •extrema generosidade. de mandar ·publicá-h!.., eo.mo
parte da minha fala. Estarei aqui, na trincheira, para debater a fusão. Voamos
e)(a;miná-111,. _so):l JQd()S . os ân_g\II:os_ p!)ssíveis,. e. farei, até _nas .raias. do impossível,
um esforço· gmnde; -para que· os meu·s· colegas ad.versarlos -da •tese: venham a
perfHhâ-la.
-· · ·
:·; · · ·

o

' · Era qlle eu cjl!eriâ dizer sobre ô 'assunto, -que eomporta varios ârigulot:o de
exairie, e o riósso pr-e:i:àdo Lidei 'Vií.'gíllo Távora já ánuncioü que está recebéndo
·as informações, está também d:im servico· de contra-informações, sabe o qúe
está acontecendo: . tem liin rac1ar fabulosô; e caberá a: ele, mais do 'que a;· mim,
uma· posição; porque· ai será· à voz. do Partido, .mas qUa.Ii.to a: mim 'há' longos
•anos, sou favorável, inteiram-ente . favorável não gosto. da .palavra fusão. - à
"reunião dos dois Estados, do Rio .de Janeiro e da Guanabara." . ·.
.. . , .. _

·Muito feliz estou, ao encerrar estas :palavras, qUando· uina reivindicâÇão
-nossa;. fluminense, ·é atendida· de· pronto. O nosso Estado::não perderá o·nome,
s'e_tá' ó E&!•adó · do Rio d·e Janeiro, o nm·o Estado do Rio·, de Janeiro·, ·grande
c~~ novo pêlo de desenvolvimento. económico, para malo'r· -grandeza da nossa
):>3,:tria. · · · ·
·
·· · • •
·
Era
o que. tinha a. dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas.)
• ··
.
.
.
..

·..

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. VASCONCELOS TORRES, EM SEU
DiSCURSO:
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REmVELLOSO:FUSAO
' :: · Brasília ·(0 Globo) .- o Secretário do Planejamento, Ministro João -Paulo dos -RA!is
Velloso, · declarou ontem, em resposta . à,. série de artigoS do- Professor Eugênio ··audjn,
·publicados em O Globo sob o titulo "A· Guanabara não é um btirgo. pobre", que "a :integração - ou fusão - de Guanabara e Estado do Rio objetiva exatarnente !mp~tar .úm
pólo mais forte e de maior dinamismo económico do que se os dois Estados 'permanecessem separados". .
- Criar-se-á um núcleo industrial poderoso, para eXPandir-se naturalmente ao longo
do Vale do Paraíba, apoiado numa infra-estrutura económica que deve transcender a
frontetrâ ·do attilil Estado da Guanabara. E. complementada por urna agi'!cuitura moderilizada na área do Estado do Rio - no Vale do SãO João, por exemplo -.· exatariiêilfe
para corfigir a distorção 'existente-di! estar-se a Gú-aliabarã abastecendo 'através -de 'São
·:Paulo .:...:, afirmou o Ministra Reis Vellóso, . · .. ,- · · : · .·
·
· ··'
. \ ...
.
. -''Õú,do ~aS~
.. -·:·. ·. ~--~:
=

~

.~

.... ·...

.. ' .
· -Foi a seguinte a declaração do Ministro Reis Velloso a O Globo:
.,.. :.
, --0 nosso querido Professor àudin, que só p~rde a s~a .extraordinária lucideZ .qúàn'Cio. se- apalirona,. estranhou .urna::rererência nossa, no .sentido de .que a fusál;>.. enàrá Wn
1Jovo· Estado capaz de crescer mais rapidamente do que .ós atuais estados da .Guanabara
e. Rio Janeiro. "- a proposição. é uma heresia em que- se diz simplesmente que o total
. 'é. maior do que a soma das parcelas".
- _.. , ,
·:. .' · ·~ora,· como sabe o mestre; em Economia, freqUentemente, o todo é mais:- do ·que:,a
;soma das. partes. Uma siderurgia integrada de 1 milhão de toneladas não é·· a -meSiila
,eoisa: que quatro siderurgias de 250 mil-toneladas cada uma. Da mesmo>forriiá,.,a
in.tegu;>ação econômJ.ca: de duas .áJrea:s vlsa. a crla.r -uma no·va ru:nidade co~ maJor
pojAIDclal de desenvolvime-nto-. Aliás, se.não fos.sre assim, para.q.Uie- lnte!!l~a.r? P:axa
-faze~ mesmo •que a.s ·regiões componentes já podiam -farer antes?
·
. · "Outro ponto que o Professor Gudin parece não estar vendo claramente é que :não lie
pretende, no primeiro ano, reduzir de 100 por cento para 80 por cento o ICM da Gila·nabara. Segundo· se cogita, no primeiro ano a Gunabara manteria integralmente o valor
do ICM, · porque os 20 por cento municipais já lhe estão assegurados ·pela sua- passagem à condição de Município (a rigor, sob base diferente, mas em .perder nada), e os
ao por cento. estaduais lhe seriam garantidos legalmente, dentro de um esquema de
redução progressiva da vinculação.
"Além disso, a possível perda percentual (e não em valor) do ICM estadual será
compensada pelo .amplo apoio financeiro federal, principalmente nos programas !!gados
~'

- 618t. Região Metropolitana· do Grande ato, hoje Inviabilizada pela sua localização em dois
Estados".
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr. sena~
dor Amaral Peixoto.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Sr. Presidente, o Município de litaperuna, que
já foi um dos maiores do Estado do Rio, compreendendo todo o norte do Estado,
desde o Espírito santo até Minas Gerais, comemorou há pouco o aniversário
da sua emancipação politica. · E o ·fez de um modo multo significativo, dando
uma demonstração do seu trabalho, das suas atlvldades, sobretudo no setor rural.
O Município, no passado, foi o maior produtor de café do Brasil. Chegou a
produzir 350 mil sacas. Não havia, nem mesmo em São Paulo, qualquer outro
que o ultrapassasse. Depois, foi desmembrado e eu mesmo, como Interventor,
criei o Município de Bom Jesus, no Vale do ltabapoana, junto ao Espírito Santo,
e, mais tarde, a Constituição do Estado criou mais dois Municlpios: o de Natividade e o de Porclúncula. A demonstração que fizeram foi bem importante. Por
ela vimos como aquela região cafeelra soube transformar-se rapidamente, fazendo
a erradicação de todos os seus caf.ezals. Mas há grandes queixas contra o IBC,
que não pagou o que era devido. o Município transformou-se no começo em
produtor de arroz, mais tarde, de algodão, e, hoje, é um grande centro pecuário
da Terra Fluminense, tendo a sua cooperativa uma produção diária de ·t-30 mil
litros de leite, atualmente.
É sempre proveitoso .para nós, Representantes do Povo, irmos ao interior e
lá convivermos com os homens da localidade, com os Fazendeiros, com os Prefeitos, com os Vereadores, com os Produtores, com os pequenos Comerciantes,
sentindo o que precisam. Trago, assim, algumas reivindicações que me foram
presentes.
O Sr. Vasconcelos Torres -

V. Ex.a me permite um aparte?

O SR. AMARAL PEIXOTO - Com muita honra.
· O Sr. Vasconcelos Torres - O Município de litaperuna, no norte Fluminense,
deve multo a V. Ex.a: as suas estradas, as suas escolas. É um depoimento que,
a bem da verdade e da honestidade politica, tem que ser dado. V. Ex.6 , jamais,
à testa do Exíecutivo, descuidou daquela área que hoje se está constituindo
num problema, dado o êxodo rural que, Infelizmente, se vem acentuando em
toda a Região. Quero solidarizar-me com v. Ex.a porque, onde v. Ex.a esteve,
no dia lO de maio,. eu também estive e esse elogio que V. Ex.& faz à Cooperativa
~ multo merecido, pois é uma das melhores do Brasil, contando com esse espírito
.de solidariedade de todos os pecuarlstas e agricultores de Itaperuna. Coube a
V; Ex.a, por eJremplo, implantar as bases para que fosse construidos silos em
Itaperuna. Depois, o Governador Roberto Silveira procurou pô-los em funclo~
namento, mas, hoje, V. Ex." sa-be que, tristemente, esses depósitos se estão
en~errujando. Numa área de produção rizícola acentuada bem poderiam ser
aproveitados esses armazéns que ali, graças à clarividência de v. Ex.6 , foram
construidos. Itaperuna, que é um orgulho do Estado do Rio, teve de V. Ex."
esse apoio, e agora com as palavras que o meu eminente Companheiro da
R;epresentação Fluminense tece, sou sugestionado a interromper o seu discurso,
para solidarizar-me com as referências feitas a uma rterra em cujo futuro acredito e que nós três, senadores, aqui, Iremos, na medida da nossa alçada, ajudar
a colocar na posição de destaque, que já teve no passado, e que pode perfeitamente recuperar, porque se foi o grande centro da cafeicultura, depois da rizicultura e da pecuária e .pode ter novas fontes econômicas, para se agigantar não
só dentro do próprio Estado do Rio, mas na área vizinha a Minas Gerais e ao
próprio Espírito Santo.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Agradeço o apal'te, Sr. Senador Vasconcelos
Torres. S. Ex." fala pela grande amizade que nos une e pela atuação que
juntos tivemos no passado. Mas tocou num ponto que é a razão principal
de eu estar neste momento, na Tribuna, quando fala nas estradas que construi,
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-'619 ·sobretudo a que liga Itaperuna ·a campos - capital ·económica e cultural do
Norte Fluminense.
Foi construído por mim, iniciei o seu asfaltamento, terminado por um dos
meus sucessores, o saudoso Governador Roberto Silveira, e conservada. em excelentes condições quando V. Ex. 8 Sr. Presidente, dirigiu o Estado do Rio de Janeiro.
· O percurso que fiz., mais de uma vez, em menos de quarenta minutos,. agora,
efetuei em uma hora .e meia, .qwandoo foi ·enC{)ntra~-me .oom V. Ex. 8 , ean Ca.mpoo,
para as homena-gens a José do Patrocínio, porque a estrada foi totalmente
abandonada e, mais do que isso, levantaram o asfalto para ala~gar a estrada,
para renovar o cape•a.mento, não ;pa.gara.m, segundo .se· ,propala na Reflão, ·3.00
empreiteiros, e eles tiraram as máquinas. Ali passei no mês de dezembro. E
encontro a estrada, agora, no mesmo estado de precariedade e de abandono total.
!!: este o apelo que os homens que trabalham em Itaperuna - os criadores, os
faze,ndeiros. os comerciantes - m~ p•ed:em ]>aJl'a, desta Tribuma., f•a.zer ao Governador do Estado.
Outros pontos foram tocados, relativamente a Itaperuna, e eu quero aproveitar a oportunidade para focalizá-los. Um deles, que não se relaciona apenas
com Itaperuna, mas que interessa a todo o Brasil, é o problema dos Vereadores.
No início desta Sessão, o nosso eminente Colega Senador Nelson Carneiro, falou
soorf' c assunto. Mostrou a dificuldade que têm os partidos políticos de encontrar quem queira candidatar-se à Câmara Municipal, porque o Vereador é
obrigado a. se deslocar para a sede, a pagar a condução e, muitas vezes, a pagar
alimtíntação e até o pernoite. No entanto, somente os Municípios de mais de
200.000 habitantes têm o direito de remunerar os Representantes do seu Povo.
Assim, somente os homens de dinheiro, os homens de recursos podem dar-se ao
luxo de ser vereadores. Dizem· que o Governo da República está cogitando do
assunto e eu faria. daqui, um a])elo ao Lider da ARENA, sempre tão solícito às
nossas reivindicações, o eminente Senador Virgílio Távora; porque S. Ex.n deve
estar sentindo o mesmo problema no seu Estado, no ceará, para que mostre ao
Senhor Presidente da Repúbllca a necesssidade de uma providência. A modificação da Constituição, através de Emenda, ou de outro modo, para permitir que
os cofres municipais paguem pelo menos as despesas de viagem aos Vereadores
que compar-ecem às Sessões.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a da licença para um aparte?
O SR. AMARAL PEIXOTO - Com muita honra.
O Sr. Virgílio Távora. - Acolhemos com prazer o pregão do nobre Líder da
Oposição e diremos a S. Ex.a que, por coincidência, somos daqueles Representantes, nesta Casa; que mais se batem, junto às altas autoridades do Pais, no setor
Executivo, para que uma solução seja dada a este problema, que no momento
está posto em bases irreais. Dizia pessoa que nos era muito cara, nosso genitor.
que o trabalho mais caro é o gratuito, aquele que não é remunerado. Da mesma
maneira, poderíamos acrescentar que é também o mais mal executado. A falta
de remuneração dos Vereadores, fixado aJWnas o critério do limite populaclolllal p!Wa a exceção f•a.z com que o nível da1s Câmal"a.s desses !Rie:p·resen-t,a,nt.es,
nas dUerentes comun·a.s., máxime .a.s lnterlo,ranas, halxe i.nega.v-e1mente d-e L•eg!slatura em Legislatura.
. -Neste ]>Onto estamos, os dois como em tantos outros, nobre Líder, de pleno
acordo e prometemos a V. Ex." novos esforç-os fazer, junto a quem de direito,
para que seja. sanada esta falha. da nossa. Constituição.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Muito obrigado. V. Ex.n prestará um serviço
não ao seu Partido, não ao meu Partido, mas ao Brasil.
/Enquanto mantinha diálogo com o Presidente Castello Branco, logo depois
da Revolução e antes da: dissolução dos Partidos Políticos, tive oportunidade de
conversar com S. Ex." e percebi que ele estava mal informado. S. Ex." não compreendia que um Vereador que estava na mesma cidade, tivess-e cllespe~as para.
comparecer à Sessão. Mostrei-lhe, então, que na minha cida:d'e, Petrópolis. o
vereador que representava o meu distrito gastava, àquel::t época, mais de Cr$ 5,00
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atuais; .. para poder •ir; ·de ônibus, Msistir ·a uma ·Se.ssão· da:.. Câma:ra l\$UnJ,.cipaJ.
Maior, ainda, e·ra a despesa qu11:,ndo ele ti?ha que almo~ar ou Jru:tar e, !'s .vezes,
J)e.rnoita:r na. Clçlade, pol'que nao ,havia onibus de volta para Sao Jose do 'Rio
~retp:... . •. .
.
.
.. . .
..
.
.::.:. s:·~Ex.ii.,~ 'qué era .homem altamente. inteligente, .deixou-se impressionar cioin
o argumento. Mas, logo d·epois, os fatos S•e precipitaram: S. Ex.a. não teve mais
diálogo ciom os políticos e o resultado aí está, na COnstituição vigente, que tomou
medida tão drástica que vem,. comprometendo a representação municipal, dás
'mais importa:ntes para a vida· Politica do País, visto que são os homens que têm
éóntató d!reto com o pov·o; os· homens que atendem às reclamações imédiata:.s
~-~-·
.·
.
..
·.
.
·~,, . _Sr.: Presidente, outro MSunto que me traz a esta Tribuna é um O!iclo da
.Câmara .Munic1pal de Araruama, em que os Vereadores me pedem que fa:1e,
chamando. a atenção do Governo para o Projeto apresentSido pelo Deputado
Etelvina· Llns, no sentido de que as despesas C·Om transportes e allmenta:ção dos
eleitores •. nos dias de pleitos, sejam feitas pela ·Justiça Eleitora!.
.. : ·O Projeto, como está, é inconstitucional, porque. causa de.spesas e nós não
podemos apr.esentar nenhum pro•jeto nesse sentido.
Mas, segundo é também noticiado __; mais uma: vez, eu .a;pelaria para o
Líder da A/RIENA - o Governo pode enviar Mensagem que tiraria o vicio do
Projeto, corrigiria o seu aspecto inconstitucional, e nós poderíamos resolver este
problema, que é uma das causas da corrupção nos dia:s de eleições. Porque somente quem dispõe .de grandes recursos pode se dar ao 1uxo de of·erecer ·transpol'te fác!I e alimento aos eleitores.
·Dlse memorial, que me foi enviado pela Câmflil'a Municlprul; de ~.
merece também a minha atenção e espero que os eminentes Membros ·do Senado
-pensem no assunto, que é do interesse do povo.
Q Sr. Virgílio Távora - Com prazer, transmitiremos também esse ape~o de
V. Ex.a, fazendo-o nosso.
··
O SR. ~ PEIXOTO.- Muito obrigado a 'V. Ex.~
Sr. Presidente, como se vê, as viagens de um COngressista ao Interior, para
cantata com o povo, _são -sempre produtivas. Evito ocu·par esta Tribuna em. ·casos
pessoais, mas, quando se trata da: coietlvidade, quando os homens d'o meu Estado
apelam para mim, não posso 'deixar de 'fazê-lo. ·. · · · ·
.· · · · · · · '
~Militei 'Obrlgàdo. (Muito bem! Palmas.) ·
· · -.' ...
.·. .. O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra: ao nobre Sr..
nador Antônio Carlos.
.
· . .
.
· •
· O SR; ANTONIO CAitLOS (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr: Presidente,
Srs> Senadores há fatos que, apesar d·e seu caráter especifico e r.epercussóes 11mitil.das a d•eterminada área geográfica ou contingente da: população, merecem,
pela sua singularidade e expressão, um r.eg!stro maior,· que permita o seu coniheclmento por toda a comunidade do Pais. Dessa espécie é arqueJe que julgo
do meu dever foca:Jizar hoje, d·esta· alta Tribuna.
..
Desejo referir-me ao funcionamento do sistema do :F1undo de Garantia de
TempO de Serviço, como instrumento de · âmparo e recuperação das economias
das classes média e pobre, at!ngidras duramente pe'Ds catastróficos efeitos dais
enchentes ocorr1das na rre•g!ão s·ul do meu iEstado, em ma;rço último.
··
A Casa-.,e o Pais têm viva lembrança dos aca:Jorados debates que marcaram
a tramitação, no Congresso Nacional. do Projeto de l·ei encaminhado pelo Exm.o.
Sr. Presidente da. República, o saudo•so Marechal Humberto de Alenca:r Castello
Branco, criando o Fundo de Garantia d:e Tempo de Serviço como melo equivalente
do direito de estabilidade com indenização ao trabalhador despedido.
A par do a:specto da constitucionalidade da proposta, o seu mérito foi objeto da maior controvérsia. Muitas vozes autorizadas, não raro !nspirad'as em
razóes.de boa-fé, contestaram o sistema, alegando dano às c!!llSses assalariadas.

Se-
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o meu voto, em fa:vor da medida autenticamente revoLucionária. Hode, creio que
não .há maiores dúvidas quanto ao acerto da providência legis~ativa, que permitiu a criação de um funao capaz de atender aos vultosc•s investimentos destinados à execução do Programa· de Ha:bitação, SaneamentO · Básico e obras de·
urbanização e destinado a. garantir a manutenção do trábalhador na· hipótese
de dispensa.
·
'
Por outro 13/do, coube-me, também, rela:tar Projeto que, alterando a. siste-.
mática do Fundo, no que toca à fixação da.s taxas doe juros dos depósitos das
contas dos trabalhadores, seus beneficiários, permitiu .a redução. dos ônus que
rec'aerii sobre os contratos de financiamento da casa: própri·a.
. · .· ·. . ..
· ·Ultimamente, uma. série de proposições le-gislativas, uma delas .de. autoria.·
do nobre Senhor Deputado Aam.a1do PJr!,eto, ·a'.ual tttul:ar da Pa.sta. do• Traba.ll1o.,e:
P111evl.dênda. Social, vêm pleiteando que a fa.culdade de·. opção pelo sis.tema do Fundo
de Garantia sej.a, muitO justamente; ampllad!t, numa prova incontestável da
· ··
excelência do sistema. O ProjetO Arnaldo PrietO hoje é Lei.
Agora, sr; Presidente, tenho a honra de assinalar que, o!Jedec~ndo às suas
altas finaUd!l:des, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço atencjeu; de modo
e~traoro1nário, à popu~ação flagelada do meu Esta:do; O Cool'C!enador do sistema,
Dr. Edmo Lima de Marca, acaba de me comunicar que, cumpridas as. exigênci!l:S legais nas duas Micro-IR.egiões do Sul de Santa Catarina·, que alcançam 32
Municípios, 16.000 titulares do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço operaram saques em seus depósitos num v·alor aproximado de vinte milhões. de cruzeiros, o que Ihes permitiu recursos para a :ecuperação de seu bens móveis e
imóveis, parcial ou totalmente destruídos pela calamld!tde. Outros. pedidos da
mesma natureza estão sendo objeto de estudo.
, De igual modo, o Fundo tem atendido, em situações de. emergência, os
tra,bà.Mladores avulsos, cujos Sindicatos têm o·bt!do autorização .Pitl'a a. realização
de ~:iaqués, desde que comprov•aoda •à tnsuficiência dUJran.te. ope['ÍOÓO consdl(l;e.ráVIel, da
remuneração de seus associados. É o que ocorreu com o Sindica,ti> c:J:os Arrumadores de Imbltuba, porto carvoeiro de meu Est!l:do .
. Verifica-se, pois, que a par de ·suas finalld3ides ·prec~puas o sistema vem
aiienderido a casos especiais, como os qu.e acabo de aludir. Va:le, aqui," ressalt!l:!
àln'(la a prês•teza com que operou· o sistema, atendendo a tempo e a hor.a àqueles
que foram prejudic!l:dos pe!as enchentes e às graves necessidades da coletividade
trabalhadora atingid·a pela crise.
· ··
tFica, deste modo, · mais ··uma vez comprovado o werto da providência, em
boa Jw[la adotadia pelo Governo. E mais, o F1urndo de G31l'an.t!-a. gama, do :ponto
devista social, dimensão excepcional na gestão do eminente Ministro Mauricio.
:Rangel ~eis. • ·
· ··
·
. ·.::
o registro que faça vale, também, como um ágradecirilento ào Governo: .dÓ
Exmo. Sr. Presid·ente cta República, General Ernesto Geiáel, pela: maneira firmê
e decidida como· tem agido, na adoção das:providências indispensáveis·à recuperaÇão e reer.guimento do Sul de Santa Catarina,·
·.
·· · ·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo.a ·palavra ao nobre Sr... se~
nadar Ada1berto Sena.
. () SR•. ADALBERTO SENA - Sr. Presidente, Srs. Senadores na Ses.'lão. da última segunda~feira,. ao anallsar reporta;gem · publicada. pelo Jornal do Brasil,
regiStrei nest!l: Casa uma palavra de adv,ertênc!a e desa:lento em nome do meu
Estado do Acre, especialmente no tocante ao iminente aproveitamento dos se.-.
ringa!s em atividades estranhas à tradicional e básica extração· do látex ainda
fundamental
p!tra a sobrevivência ..e o' progresso daquela Unidade da Federação.
.
.
.. , .
Logo em ..seguida,. recebi carta do Vereador João. GQmes Bezer~a .. do .M\UÜ~
cipio de.xa:puri,. que reforçou....., em.termos dra.mát!cos e. rea,!s:·;;.--".i:k verdad.ei~:a
'
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- 622sLtuação vivida pelos seringueiros da Região, forçados a buscar em outro Pa:ís
as condições que lhes são negadas no Brasil para o e:x,ercicio de sua atividade
extr~ttva.

Não pretendo polemizar sobre a necessidade, a justiça, ou não, de se
explorar borracha pelos sistemas trad•ic!onals - nem pretendo levantar teses
sobre a racionalização da heveicultura, posto que iSSO é assunto muito maiS
amplo, com graves projeções sobre o futuro da própria Nação. Não aceito, entretanto, que somente os que vivem da borracha sofram vexames por não se
adaptarem aos modernos sistemas produtores - enquanto fortunas são !nvestidii'S na racionllillzação de setores como a cafeicultura e outros.
!Mul:to já se falou, e pouco se vem fazendo em benefício dos seringalistas e
dos seringueiros do meu Estado, em sua atual conjuntura. E as palavras simples e objetivas do Vereador e Agricultor João Gomes Bezerr_a, de Xapuri, que
passo a ler neste momento, retr~JJtam com fidelidade a sHuaçao:
"~URI, COLONIA PORTO MAINSO, MORADA SAO FRIAINCISCO"
Senhor Adalberto Sena,
O objet!v~ da presente carta é comunicar que o nosso Acre continua
na mesma situação já vista pelo Senhor: os paranaenses e os paulistas
devorando as florestas com as d·errubadas. E os pobres seringueiros se
refugiando no interior da Bolívia, pela inexistência de justiça ou punição
por parte do Governo.
Esse desma.bllJffioento •e\Stá .nc!llba.n.do c•om ·os serLngals e com a castaJnha,
em troca de um capim que não tem a menor .s·erventla.
Até uma área de terra dos coLonos daqui do Município de Xapuri
já foi vendida e seus moradores expu'so.> pelo policiamento que usou de
excessiva autoridade.
o DER-Acre pára de trabalhar na3 rodovias e está fazendo açudes e
cercas para os fazendeiros - e ·Os administradores do Estado estão dormindo, ou não se importam.
Não tenho a:!nda os dados !)r·ec!so·s da Capital ou de ou,tros Municípios - mas de Xapur! transmito noticias, pol'que estou .sempre recebendo queixas como Vereador, além de assistir pessoalmente à má administração, a pon.to de o povo aqui dizer: "quando duas ou três pessoa:s
estão reunidas, na Cidade de Xnpuri, estã.a criticando a má administração".
·
a) João Gomes Bezerra, Vereador e Agricultor de Xapuri".
Como se vê, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a história está se repetindo só que a.gora em termas de verdadeira tragédia para a nacionalidade brasileira,
.que afugenta cidadãos e os forç~JJ a buscar outro Pais para desenvolverem a.
única atlvidade que conhecem - traba~ho que durante tantas décadas toi um
<:tos m:als poderosos fatores da economia nacional.
!Não ~:teredi·to que qualquer dos Senhores Senadores possa condenar os homens sofridos que, para sobreviverem, fora.m buscar outra nacionalidade - principalmente se considerarmos que esses elementos foram os verdadeiros soldados
da borracha ou são descendentes daqueles pioneiros, que conquistaram con.sol!d;aJJ.1a.m, confhma.ra:m ··a presença do B11a.s1!·: ·em te~l"as hoJe de.finllt>iV'am.ente Integradas ao nosso Território.
Quando o acreano, em sua linguagem simples, fala em "capim que não tem a
menor serventia", retrata a perplexidade ante a inva:são de seringais sem que
o Go-ve•rno lhe propicie qualquer vislumbre de novas atividades ou de progresso
material ou social.
E os "paulistas e paranaenses" acusados de derrubar as florestas estão apenas se a:prove!otando daquela situação caótica, despertando - assim - o ressentimento por parte do povo humilde, incapaz de identificar a:s verda.de!ras
cawsas de sua tragédia e qlle, por isso, culpa os empresários acobertados pela
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omi.ssão e peJ,a. aprovação tácita dos que deveriam resguardar os interesses popula.res.
O Congresso Nacional comemorou, recentemente, o Centenário do Nascimento de Plácido de Castro, consagrado como o Libertador do Acre.
iE dO.s discursos brilhantes pronunciados na. ocasião ficara-nos a. certeza
de que a consciência nacional compreenda a: Importância da Integração daque:e Estado na economia bra.sllell'a. Mas, aos poucos, vemos que :ISso não ocorre
- e o desalento se alterna com a revolta no coração do acreano, a:nte a falta de
cuidados e de atenção por parte das a.utoridades.
Não vou alongar-me nesta ocasião, em que meu objetlvo principal foi tMnSmitlr aos Representantes dos Estados o sofrimento de la11gos retores do povo
acreano.
Porque, no fundo da crise q\le atinge o Acre, está o problema do crédito e
dos Incentivos reais à eco·nomia, que abordare! dentro de alguns dias nesta Tribuna, porque o Brasil precisa tomar conhecimento e!etivo do atentado que se
pratica contra homens que sempre responderam "p1oesente" nos momentos em
que o patriotismo e a sua cola,bol.'lação foram pedidos para o bem comum. (Multo

bem!)

O SR. PRESIDENTE (Pa.ulo Torres) - Não há mais oradores Inscritos.
Esta Pre.sldêncla convoca Sessão Extraordinária do Senado a. rea:llzar-se
hoje, às 1·8 horas e 30 minutos, com a. seguinte
ORDEM DO DIA

1

Discussão, em turno único, do Parecer da. Comissão de Relações EXteriores
sobre a :Mensag~Cm n.o 166, de 1974 (n.0 2•1,fi/74, na origem), pela qual o Senhor
Pl'lelsl.dente da Repúblic•a subme',e ao Sena·cLo ·a escol!ha do nome do. Ddplonmta
Geraldo de Heráclito Lima, Embalxa:do·r junto à Federação ela Nigéria, para,
cumulativamente, exercer a função de Embaix!lldor do Brasil junto à ~pública
do Daomel.
·
2

'Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e Justlç.a. .sobre a Mensagem n.o 178, de 1974 (n.0 2315/74, m o•rlgleml pela qual o
Senhor Presidente da República subme.te ao Senado a escolha do nome do Dou:tor
João Leitão de Abreu para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal
Federal, na va.ga decorrente do falecimento do Ministro Rafael de Barros Monteiro Filho.
Está encerrada .a, Sessão.
. (EnceiTa•se a Sessão às 16 horas e 55 minutos.)
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As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
·Adalberto .Sena '-- José Guiomard - Geraldo. Mesquita --'. Flávio
.. Britto - -José Llndoso - José Esteves _..;. Oattete Pinheiro - . Jarbas.
Passarinho --. Renato Franco - Alexandre. Costa -'- Olodom!r M!let
:_ José Sa.rney - Fausto Castelo~Branco - Petrôn!o Portella - Helvid!o
.. :·.
Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - W!lson Gonçalves,-.,:.
Dinarte Mariz - Luís de Barros - Jessé Freire - Domicio Gond!m·:.:;..;·
M!lton Cabral - Ruy Carneiro .- João Cleofas -. Paulo. Guerra · W!lson· Campos - Arnon de Mello - Lu!z Cavalcante __: Teotôn!o Vi. Jela '- Augusto Franco - Leandro Mac!el - L<lurival Baptista - Heitor
Dias - Ruy Santos - Carlos L!ndenberg-- Eurico Rezende- - João
Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torres Benjamim Farah- Danton Jobim---":Nelson Carneiro -Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Franco Montoro Benedito Ferreira - Emival Calado - Fernando Corrêa - Italivio
· Coelho - Saldanha Derz! - Accioly .·Fllho - Mattos Leão ..,- :otáv!o
Cesário - Antonio Carlos - Celso Ramos - Leno!r Vargas - Daniel
Krieger - Gu!do Mondin - Tarso Dutra.
.. . 9 s~~- Pft~FJSID~ <~~ui~ Torres1 :--: A !ista de presença J).Cusa o _comparecimento de 62 Srs. Senadores. Havendo· numeró regimental," declaro :aberta
a Sessão.
·· ... "' .. , · ·
Não há Expediente a ser lido.
-: ·_ CÕm~nioo ao Plenário que esta Presidência, nos termos do art. 27( do Regh
menta Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei da Câmara n.0 '38,
de 1974, que dispõe sobre a liberação de ver.bas federais para as Prefeituras,
desde que os· novos ·:E'ref~!.t~s. -_com!Jrovem _h~ver adotado as _,providências para;
apuração de responsab!lldade ~os anteriores, cons_iderado l'êJeitadp em. virtude·
de ter recebido parecer contrario, quanto ao merito, da comissao a ·que· !o!
distribuído.
.-.: -.: .--.. _,_ .. ·... ::': .: , . ::::.
-~
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· ORDEM-DO DIA
Item: 1
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores,
sobre a Mensagem n.0 166, de 1974 (n. 0 215/74, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete ao Senado a escolha do nome do Diplomata
Genaldo de Herácl!to Lima, Embaixado:r junto à Federação da Nlgéri·a, iPM'a,
cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Bras!! junto à República
do Daome!.
Item 2
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a Mensagem n.0 178, de 1974 (n. 0 235/74, na origem), pela qual o
Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha do nome do
Doutor João Leitão de Abreu, para exercer o cargo de Ministro do Supremo
Tribunal Federal, na vaga decorrente do falecimento do Ministro Raphael de
Barros Monteiro Filho.
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- 625A matéria constante 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 necessáTias, a fim de ser
respeitado o dispositivo regimental.
(A sessão torna-se secreta às 18 horas e 35 minutos e volta a ser
pública às 18 horas e 45 minutos.)

Dia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Esgotada a matéria da Ordem do

Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para
uma Sessão a realizar-se hoje, às 19 horas, destinada à apreciação do Projeto
de Decreto Legislativo n. 0 36, de 1974-CN.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente Sessão designando
para a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1

. Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 32, de 1974
(n.o 1.734-B/74, na Casa· de origem>, de iniciativa do Sr. Presidente da República, que cria, na Justiça do Trabalho da 1." Região, a 2.n Junta de Conc111ação
e Julgamento de Vitória, no Estado do Espírito Santo, tendo
·. ·PARECEREs ·FAVORAVEIS, sob n.os 153 a 155, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público •(Jivil,
'-- de Legislação Social e
· - de Finanças.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 36, de 1974
0
(n. 1.795-B/74, na Casa de origem>, de iniciativa do Sr. Presidente da República, que .cria, na Justiça do 'I1l"abalho da 1." Reg1ião, a 2." J.oota de cOtnciliação
Julgamento de São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 159 a 161, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público Civil,
- de Legislação Social, e
- de Finanças.
· · Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão its 18 horas e 50 minutos.)

•.,
i

.. . ..
..

1
'~

":

75.~

Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
Em 23 de maio de 1974

PRESIDtNCIA DOS SRS. PAlJLO TORRES E ADALBER'I'O SENA
· As .14 horas e 30 minutos, acham-se pl'esentes os Srs. Senadores:
Adalbe~to S.ena- GevaJdo Mesquita- Flávio B~I,tto,- José Lindooo
- Cattete Pinheiro - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir
Mi1et ~·José samey - Pe,trõnio Potl'tella - Helvidio Nunes - Vwgj:lio
Távora - Waldemar AlcântaTa - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz
- LuítS de Barros - iDomíclo Go:ndim - Mi1ton Crubl1a.l - !Ruy Oame1ro
- João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos - Luiz Cavalcante
- Augusto Franco - Leandro. Maciel - Louriva.l Baptista - Heitor
Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - João Ca.lmon - Amaral
Peixoto- Paulo Torres....:. Benjamim Farah- Danton Jobim- Nelson
Carneiro- Gustavo Capanema- Magalhães Pinto - Franco Montoro
-Benedito Ferreira- Emival Caiado- Fernando Corrêa- Saldanha
Derzi - Accioly Filho - Mattos Leão - Otávio Cesário - Antônio
C.arlos :-:- Celso Ramos -::- Daniel Krieger - Guido Mondin - Tarso
...
Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de· presença acusa o comparec:mento de 50 Srs. Senadortea·. Ha.v,endo ~Hímero l"le,gimeinttal, declaro ,a:be~j.a
a Sessão.
··
O Sr. 1.0 -Secretár!o procederá à leitura do Expediente.
É 1:00, o SE.gudnte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER

N.0 195, de 1974

Da Comissão de Constituição e Justiça, 11obre o projeto de Lei do
Senado n. 0 20174, de autoria do Sr. Senador Nelson. Carneiro, que revoga dispositivo do Código Penal.
· · · · · · ·· · · ·
· ·
· · Relator: Sr~ Accioly Filho
1. O Projeto de Lei n. 0 20/74, de iniciativa do Sr. Senador Nelson Carneiro,
visa a suprimir dispositivo do Código Penal que ainda não e.stá em vigor. Trata-se de matéria diciplinada no § 2. 0 do art. 75, da antiga redação do DecretoILei n.o 1.004, e que hoje constitui o texto do parágrafo único do art. 74 pela
Lei n. 0 6.0Hl, que introduz alterações no novo Código Penal. O dispositivo diz
jl"espeito à redução do prazo de cumprimento da pena, para obtenção do livramento condicional, dos sentenciados primários menores de 21 anos ou maiojl)es de 70. Nessas hipóteses, o tempo de cumprimento pode ·ser reduzido de
Jmetade para um terço da pena.
2. o nobre Senador Nelson Carneiro se insurge com o benefício, alegando que
a longevidade e a imaturidade já vêm contempladas como atenuantes legais,
e assim é redundância a repetição da regra no livramento condicional, "constituindo evidente falha de técnica legislativa".
Segundo o ilustre autor do projeto, a proposição é "ruprimoradora da
redação da lei penal, visando a exclUir disposições Inócuas, que repetem regra
já existente e, portanto, completamente inútil."

-- .
- 627!2; · Sem nenhuma razão as crítleas fundamentam o .projeto. As leis penaiS
procuram abrandar a situação dos delinqüentes jovens e velhos, atendendo a
que é desnecessária uma pena longa para os primeiros, que ainda não estão
empedernidos no crime, e como tormento Inútil para os últimos, que já não têm
mais forças para suportar os rigores da priSão. Além disso, não se trata. de
disposição redundante. No capítulo das circunstâncias atenuantes, a imaturidade e a longevidade têm a virtude de reduzir a quantidade da pena a ser aplicada ao· agente. Quanto ao livramento condicional, o de que se trata é de reduzir
o tempo de cumprimento da ,pena necessária à conc·essão da medida - o jovem
e o velho não necessitam ficar reclusos à metade da pena para obtenção do
livramento condicional. São, assim, regras diversas a relativa à atenuante da
mocidade e longevidade e à concernente ao livramento condicional. De resto,
1uma é de aplicação obrigatória e a outra, facultativa.
Pelo exposto, opino pela reje!'ção do projeto.
. Sala das Comissões, 22 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Accioly Filho, Relator - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - José Lindoso
- Carlos Lindemberg ~ Lenoir Vargas - Italivio Coelho - Heitor Dias - José Augsto ....:. Gustavo Capanema.
PARECER
N.o 196, de 1974
Da Comissão de Constituição e Just:ça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 37/74, de iniciativa do Sr. Senad'or Nelson Carneiro, que
dilspõe sobre modificação de redação do art. 96, do novo Código Penal.
Relator: Sr. Accioly Filho.
1. O novo Código P·enal. (Lei n.O 6 .016, de 31 de dezembro de 1973) prevê
a medida de segurança ·de cassação de licença para dirigir veículos, que será
aplicada, pelo prazo mínimo de um ano, ao condenado, ou absolvido em razão
de irilmputabllidade, por crime cometido na direção ou relacionamento à direção de veículos motorizados. A duração da medida tem só o termo inicial,
o de um ano, mas, daí por diante, ela é indeterminada, pois durará tanto quanto
persistir o perigo condicionante da interdição, Isto é, enquanto permanecer a
inaptidão para dlreção de veículo (art. 96 e §§).
No direito anterior (Código P'enal de 1940, art. 69, parágrafo único, n.0 IVJ,
a matéria era disciplinada como pena acessória, na denominação genérica de
incapacidade temporária para profissão ou ativldade cujo e~ercíclo dependia
de habilitação especial ou de licença ou autorização do poder público. Por
ser pena, a duração não era !Imitada ao mínimo do dois anos e ao máximo de dez
anos, e sua aplicação não era obrigatória· mas facultativa (art. 70, ll).
2. Houve, assim, mudanças no enfoque da repressão aos crimes chamados de
trânsito. A suspensão de atlvidade relacionada à dlreção de veículos foi elevada
à. categoria de .medida de segurança, obrigatória quando verificados os seus
'pressupostos. A classe de simples pena acessória - pena. de aplicação rara,
porque sendo facultativa,· repugnava à magistratura a sujeição do agente a
duas penas, embora chamadas uma principal e a outra, acessória-, a suspensão
da ha,bl!itação para dirigir veículo passou, assim, a medida de segurança.
A modificação atendeu à realidade nacional, que se está a defrontar com
o crescente número de delitos do automóv·el, reclamando. medidas não só de
ca.ráter administrativo, mas um reforço da tutela penal.
3. o nobre ·Senador Nelson Carneiro, fundado em estudo do Ilustre Magistrado
Jorge Alberto Romeiro, entende que é excessivo o mínimo de um ano da duração da medida de segurança de suspensão de habilitação por dirigir veículo,
e pretende, com o Projeto de Lei n. 0 37/734, reduzi-lo para seis meses, alterando,
para. esse fim, a redação do art. 96, do novo Código, além de Introduzir pequena
alteração de linguagem .
.4. · Argumenta o eminente juiz do Tribunal de Alçada da Guanabara que a pena
acessória de· cassação de licença para dirigir veiculo, prevista no Código Penal

- 628de 1940, deixou de ser apllcada por ser multo elevado o mínimo de duraçãO
- dois anos. e só no cam de reincidência é que se Impunha essa pena acessória:
Com a adesão do nobre Senador Nelson Carneiro, o culto magistrado guanabarlno entende que interdição tão demorada prejudica demasiadamente o réu,
que perde seu melo de subsistência, Impedido por largo prazo do exercício da
profissão, estendendo-se à fal!lilia as conseqüências do crime.
4. Não me parece estejam socorridos d·e boas razões o projeto do nobre Senador
Nelo:on Carneiro e os argumentos do Ilustre juiz Dr. Alberto Romeiro.
A lnapli'cação da pe·na acessória de interdição da licença para dirigir veiculas não se deveu a motivos de ordem humanitária. mas decorreu da circunstância de não sendo obrigatória ·estar definida numa pena genérica. Os juizes
brasileiros resistiam à aplicação de penas acessórias, talvez levados pela aversão à duplicidade de penas. Não foi o min!mo de 2 anos, que o Ilustre magistrado entende elevado, a causa dessa recusa à aplicação de pena acessória, pois,
em .freqüentes C!iso.s, se impõe até a perda permanente da habilitação, tanta a
gravidade da culpa do agente. Não se deve, nos delitos de automóvel, ter
preocupação com a sorte do agente, quanto ao exercício da profissão de m,ç>torista. rorque convém que ele opte por outra ativldade, tal seja a inaptidao
para a direção do veiculo. É uma piedade desarrazoada e cega aquela que leve
a permitir ao mau motorista uma atlvldade em que ele é incapaz de ser negligente ou imprudente. A adotar o argumento, devem ser suspensos os exam~s
médico e p.slcotécn!co - ·embora doente e, por Isso, incapaz para a direç::w
de veículo, dela ninguém pDderla ser afastado, pelas repercussões que Isso
traria na subsistência da família do motorista. A solução é obrigar o motorista
deficiente a ocupar-se em outra profissão, na qual ele não seja perigoso à
comunidade.
5. É evidente que nessa ordem de Idéias. entendo não ter ser elevado o mínimo
de medida de segurança, fixado pelo Código em um ano. Esse mesmo tempo, o
de um ano, é o mínimo [prerv!sto no art. 9~, § 1. 0 , para a internação do inlmpu~
tável em manicómio judiciário, e no art. 95 para a Interdição de profi~ão
daquele que tiver cometido crime no exercício abusivo da profissão ou com
grave transgressão dos deveres profissionais.
Opino pela rejeição do projeto, por ser !nconveni.ente.
. Sala das Comissões, 22 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Accioly Filho, Relator- Nelson Carneiro, vencido- Wilson Gonçalves -·Gustavo Capanema - Italivio Coelho - José Augusto - Lenoir Vargas - Heitor
Dias - Carlos Lindenberg - José Lindoso.
PARECER

N.0 197, de 1974

Da Comissão de Constituição e Jw;tiça, sobre o Projeto . de .Lei da
Câmara n.0 35174, de iniciativa do Poder Executivo, que dispõe. sobre
adaptação de leis do novo Código de Processo Civil.
Relator: Sr. Accioly Filho
Em complementação à Lei n.o 6.014, de 27 de dezembro de 1973, o POder
propõe a adaptação de algumas leis ao novo Código de Processo Cirv!l,
das quais não se cogi tau na referida lei.
Trata-se de pôr em harmonia com o novo sistema e a:té com a nova lin~
guagem processual civil, alguns dispositivos legais que entraram em vigor anteriormente ao recente Código.
2. Assim, a lei que rege o mandado de segurança (1. 533, de 31 de dezembro
de 1951) fala em recurso ex offício da sentença concessiva do mandamus quando
pelo novo Código o de que se trata não é de recurso mas de sujeição, da sentença, a duplo grau d·e jurlsdiçã•o. Do mesmomodo, as regras relativas ao l!tls~
consórcio, aplicáveis ao mandado de segurança, não estão mais previstos nos
artigos do Código de Processo Civil referidos na Lei n. 0 l. 533.
:.. ·
1.

E~ecutivo

-6293.· A ·lei ·de financiamento de bens imóveis pelo Sistema Financeiro ·de Habitação (Lei n. 0 5. 741, de 1.0 de dezembro de 1971) faz menção (art. 2. 0 ) a dispositivo
do Código de Processo Civil anterior que disciplinava os requisitos da petição
Inicial (art. 158), quando hoje a matéria está no art. 282, da nova lei processual.
Jt verdade que, quanto a essas modificações, não são elas indispensável.
Se a lei faz remissão a um artigo do Código, está evidentemente se referindo
ao Código vigente ao seu tempo. Se novo Código vem substituir o referido pela
lei, a referência passa a ser atuallzada pelo intér:prete ou aplicador, sem ne~
cessldade de modificações no texto.
4. Na legislação reguladora de despejo de prédios não residenciais (Decretolei n. 0 4, de 7 de fevereiro de 1966), há também referência a dispositivos ~o
Código de Processo Civil anterior, quanto à Fixação de aluguel, os quais nao
toram mantidos no atual.
5. A legislação sobre normas de processo de alienação fiduciária (Decreto-Lei
ln.0 911, de 1.0 de outubro de 1969), faz remissão a título e artigos do Código
de Processo Civil revogado, os quais têm numeração diferente na. nova lei
{Processual. Do mesmo modo, na lei de locação de prédios urbanos (Lei n. 0
4.494, de 25 de novembro de 1964), a referência reita. a liquidação de sentença. se
prende a artigos do anterior Código de Processo Civil.
6. O ;projeto visa a atualizar essas referências, e foi acrescido, na Câmara
dos Deputados, de dispositivo permitindo que o processo cautelar de busca e
apreensão de bem alienado fiduclariamente seja convertido em ação de depó·
tito nos mesmos autos.
7. Constitucional e jurídico o projeto está em condições de ser aprovado, com
as segutntesemendas: ·
.
EMENDA N. 0 1 - CCJ
De-se a seguinte redação ao art. 19 da Lei n.o Ui33, de 31-12-1951, em
subStituição à proposta no art. 1,0 do projeto:
"Ait. 19 - Ápli'cam-se subsidlariamente ao processo do mandado
de segurança as disposições do Código de Processo Civil, em tudo que
não contrariar as constantes desta lei".
EMENDA N. 0 2 - CCJ
Acrescentar os seguintes artigos, onde couber:
"Art.
o art. 3.o da Lei n. o 2. 770, de 4 de maio de 1956, passa
a vigorar com a seguinte redação:
uArt. 3.o - As sentenças que julgarem a liquidação por arbitramento ou artigos nas execuções de sentenças ilíqüidas contra a União,
o Estado ou o Muni'cípio ficam sujeitas ao duplo grau de jurisdição."
Art.
o § 1.0 do art. 1.0 da Lei n.o 1.207, de 25 de outubro de 1950, passa
a vigorar com a seguinte redação:
"A 1.0 - No caso da convocação para práticas de ato proibido, a
autoridade policial poderá impedi-la e. dentro de dois dias, exporá ao
juiz competente os motivos por que a reunião foi impedida ou suspensa.
O juiz ouvirá o promotor da reuni'ão, ao qual dará o prazo de dois dias
para defesa. Dentro de dois dias o juiz proferirá sentença da qual caberá aa>elação que será recebida: somente no efeito d·evolutlvo."
Art.
O art. 4.o, da Lei n.o 3 .193, de 4 de julho de 1957, p!Uisa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 4.o- Da sentença do juiz caberá apelação, a qual será recebida
somente no efeito devolutivo".
Art. O § 1.0 do art. 28, do Decreto-lei n. 0 3.365, de 21 de junho de 1941,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 1.o - A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia
superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de Jurisdição."

-630Art. os §§ 4.o e 6.o do art. 57, da !Lei n. 0 5.Z50, de 9 de fevereiro ·de .1967',
passam a vigorar com a seguinte redação:
·
"§ 4.o - Não havendo contestação, o juiz proferirá desde logo .. a
sentença; em caso contrário, observar-se-à a· procedimento ordiriártéi."
"§ 6. 0 - Da sentença do juiz. caberá apelação, a qual somente será
admitida mediante comprovação do depósito, pelo apelante, de· quantia
igual à importância total da condenação. Com a petição de. Interposição do recurso o apelante pedirá expedição de gula para o d·epósito,
sendo a apelação julgada deserta s-e, no prazo d·a sua interp·o.sição, não
for co.nprovado o depósito."
·
·
Art. Os §§ s.o e 5. 0 do art. 61 da .:Lei n. 0 5.250, de 9 de fevereiro de .1967.;
passam a vigorar com a s·eguinte redação:
· · · -- ·
"§ 3. 0 - Findo esse prazo, com a resposta ou sem ela, serão os autos
conclusos e, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o juiz proferirá sentença."
.
"§ 5. 0 - Da sentença caberá apelação que será recebida somente· no
efeito devolutivo."
·
Sala das Comissões. em 22 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Prcsld·en~
- Accioly Filho, Relator - Heitor Dias - LenOir Vargas - Wilson . Gonçalves
- Carlos Lindenberg - Nelson Carneiro - José. Llndoso.- .Mattos Leão ,...:
José Samey.
·
PARECER N. 0 198, .de 1974
Sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 136, de 1973, que .~'torna obriga.;
tona publicação cm bilhetes de apostas. da. Loteria Federal, e dá outras
providências".
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
O presente projeto de lei, de autoria do ilustre Senador Ne1son Cameiro,
det·ermlna que, três meses antes da data das eleições para as Casas -Legislativas
e Prefeituras Municipais, os volantes ou cartões de apostas da. Loteria E>sportlva
deverão conter expressões de condenação aos votos nulos e em branco. "por
constituírem uma deserção dos deveres cívicps do cidadão, que tem no sufrágio
popular. nos reglme.3 democráticos, o principal Instrumento de manifestação de
sua vontade".
· ·· ·· · · ·
Em a·b·ono de sua iniciativa, frisa seu eminente autor ser "natural que, três
meses antes das eleições, se apronte esse poderoso veículo de divulgação para
advertir ao eleitor do dever de votar validamente, utilizando o sufrágio popular
oomo arma que os regimes democráticos lhe conferem, para manifestai' seu pensamento".
·
A douta Comissão de Educação e Cultura caberá pronunciar-se sobre o mérito
da proposição.
·
··
· · · · : '· · · ·
Do ponto de vista de sua constitucionalidade e jurldicldade nada há a argüir .
.Atendendo, porém, à nec-essidade de se corrlgior algumas .fainas tanto da:
ementa, que nada enuncia. como do próprio projeto, redigido com algumas Impropriedades técnlcaR, propomos a .seguinte
EMENDA N. 0 1-CCJ

(SUBSTITUTIVO)
'
··-··
Ao Projeto de Lei !lo Senado n. 0 136. de 1973, qne determina a inscrição, nos volantes de prognósticos esportivos, de dizeres alusivos ao
dever do vot~.
O Congresso Nacional decreta:
Art, 1.o- Os volantes de prognósticos esportivos da Loteria Esportiva Federal,
Instituída pelo Decreto-lei n. 0 504, de 27 d·e maio de 1969, durante os três meses

~1

-

-

•

-631.
,'

,.

que antecedem às eleições para as. Casas Legislativas e Prefeituras Municipais,
conterão dizeres alusivos ao dever de votar e de reprovação aos votos nulos ou
cm brancu.
·
·
....Art. 2.0 - Esta lei entrará. em vigor na data de .SU!l, publlcação.
~t. 3. 0 Revogani~se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 20 de março de 1974. - Gustavo Capanema, Presidente eventual - Carlos Lindenberg, Relator - Wilson Gonçalves - Nelson
Carneiro -José Augusto - Italívio Coelho - Osires Teixeira.
PARIECER N.0 199, de 1974

Da Comissão de Educação e Cultura.
B.elator: Sr. Belvídio Nunes
O eminente Senador Nelson Carneiro, tendo em vista a grande. disseminação entre o povo dos volantes de prognósticos esportlvos, nos quais costumam
ser inseridas referências a fatos ou datas de relevante significação nacional,
propôs, pelo presente projeto, que, três meses antes da data das eleições para
as Casas Legislativas e Prefeituras Municipais, aqueles cartões de apostas contenham dizeres de condenação aos votos nulos e em branco, "por constituírem uma
deserção aos deveres cívicos do cidadão ... ".
Apreciado_pela douta Comissão de Constituição e Justiça, foi o projeto aprovado quanto a sua constitucionalldade e juridicidade.
Julgando, porém, conv.eniente sanar algumas ·lacunas. o relator da matéria,
o ilustre Senador Carlos Lindenberg, ofereceu-lhe emenda substltutlva, deter"
minando que, no prazo fixado, os volantes de prognósticos esportivos "conterão
dizeres alusivos ao dever de voto e de r·eprovação aos votas nulos ou em branco".
O mundo atual vive sob o signo da Comunicação em massa, "dirigida para
uma audiência numerosa, heterogênea e anôn1ma".
Comunicação em massa é comunicação organizada.
Suas atlvidades principais, segundo Haroldo Lasswell, são a deteéção prévia
do melo .amb>lente, a correlação das partes da sociedade na reação a esse melo
e a transmissão da herança social de uma geração para a seguinte, às quais,
acrescentam os especialistas, a transmissão de cultura (socialização e conhe·
..
·
·
.
cimento).
Toda nação é uma comunidade espiritual que tende a aperfeiçoar-se, da
mesma forma que a alma individual busca aproximar-se da perfeição. Deste
fato se pode concluir que toda riação ca.Iri.inha no .sentido de um obj.etivo éticopolitico, cuja realização se faz, hoje, sob1.1etudo ·por meio da éomunicação, que
deve ser marcada por auto-aperfeiçoamento:
Bernard Rosemberg afirmou que a cultura de massa é uma nova .meta da
humanidade, introduzida numa época de esperanças.
Vivemos uma .era de manipulação de símbolos, de superlnformação, .·
O .processo de aperfeiçoamento de uma comunidade, no qual a comunicação
deve participar como fator preponderante ·de disseminação da cultura, requer
um conjunto crescente de interações, que se sucedem com ·enorme celeridade
na razão direta da dinâmica social.
Quando a comunicação, em seu conjunto, se processa. corretamente, vale
dizer, quando torna comum, une, integra, a realização dos objetivos comuns da
comunidade é convenientemente impulsionada.
l!: por Isso que as empresas de comunicação não deviam raciocinar como se
a comunicação fosse um produto; deviam enxergar nela, um verdadeiro serviço
público. Não é por outro motivo que em todos os países do mundo a comunicação .está sujeita a controles governamentais, ainda que no regime de livre
empresa.
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..- · 63···..,'4:JEncarado o relacionamento das meios de Comunicação em massa coni o
regime democrática, verificaremos que este relacionamento é particulannente
importante.
"Hoj-e, não há quem não admita que as meios de ·cainuntcação em massa,
coma instrumentas poderosos de promoção da mobilidade psíquica das povos,
podem contribuir, também para a implantação da esta;bilidade politica em
condições de equilíbrio da saciedade."
Os meias de comunicação em massa podem, ainda, simultaneamente, induzir novas processos de congraçamento entre a geração em crescimento, a qual,
entre outros efeitos, recrutará novos participantes para a vida política. Esses
novos processos - mobilização a curto prazo e congraçamento a longo prazo podem determinar, uma geração mais tarde, o aparecimento de novas vocações,
que são a base da estrutura democrática.
Como muita bem observa o Professor Orlando Bitar, "o processo de uma
democracia é vlsceralmente dialético. Opõe-se à univocidade estreita da autocracia ... ". Daí a importância do voto, como instrumenta mudo do exercício da
"direito de discr:epância" de que nos fala Fulton Sheen.
Pontes de Miranda afirma que "a democracia é a participação da povo na
ardem estatal". ora, essa participação se faz sobretudo através do sufrágio
cuja importância, cama direita e dever de toda cidadão, precisa ser reiteradamente proclamada .por todos os meias de Camunicagão.
A representação confel'!da pela vota, é, na feliz expressão de Francisco
Javler Conde, o melo técnico pelo qual "o povo, coma unidade, manda sobre o
povo, como pluralidade".
A viata do exposta, esta Comissão, na mérito, é de parecer que o projeto
merece ser aprovado.
Entretanto, o substitutivo da douta Comissão de Constituição e Justiça, que
inegavelmente, melhorou a •técnica legislativa do projeta, merece dois re_paros'
o primeiro, no sentido de substituir a expressão "de votar e de reprovaçao aos
votos nulos ou em branco" contida no art. 1.0 , pela seguinte: "dever de votar
e de exortação a que não haja votas nulas ou em brlllnCO", que se ha·rmóniza
melhor com a espirita e a jurldicidade da proposição; o segundo, objetivando
deferir ao órgão competente, no caso o Tribunal Superior Eleitoral, a. atribuição,
pelo meio apropriado, de incentivar o dever da vota, e bem assim a exortação
a que não haja votas nulos ou em brancos.
Daí, oferecemos o seguinte
EMENDA N. 0 2-CEC
!SUBSTITU'riVO)
Ao Projeto de Lei do Senado n.0 136, de 1973, que deteíníina. a inscrição, nos volantes de prognósticos esportivos, de dizeres alusivos a.o
dever do voto.
·

o

Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - OS volantes de prognósticos esportivos da Loteria ESportivã Fe,..
deral, instituída pelo Dec11eta-lei n. 0 594, de 27 de maio de 1969, durante os
três meses que antecedem às eleições para as Casas Legislativas e Prefeituras
Municipais, conterão dizeres alusivos ao dever de votar e de exortação a que
não haja votos nulos ou em braneo.
Art. 2.0 - o Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de trinta dias, baiXará
as instruções necessárias ao cumprimento do disposto nesta lei.
Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, em 9 de maio de 1974. - Gustavo Capanem.a, Presidente
_ Helvídio Nunes, Relatar - Jarbas Passarinho - Arnon de Mello.
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PARECER N. 0 200, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça

':

. •, ·.

... Rela flor.: ..Sir.. Carlos Lindenberg
Em virtude de haver recebido emenda substltutlva da douta coinlssão de
Educação e Cultura. retorna ao exame desta Comls.são o projeto, de · a,utoria do
ilustre Senador Nelson Carneiro, que detennlna a lnscrlcão, nos volantes de
prognósticos esportivos, de dizeres alusivos ao dever do voto.
Ao apreciarmo.s, da vez anterior, a presente matéria, maclfesta)llo~nos pela
sua constitucionalidade e jur!d'lcidade, tendo, ~nda, oferecido uni' Substitutivo,
visando a corrigir falhas e Impropriedades técnicas de sua redação. .....
. . A .Ilustrada .Comissão .de. Educação e Cultura aprovou .pa,recer do .eminente
Senador Helvidio Nunes, que concluiu pela a:pres•entação de uma segunda emenda
substitutiva, mOdificando as expressões "dever de votar e d'e reprovação aos
votos nulos ou em branco", mediante substituição por "dever de votar e de
exortação a que não haja votos nulos ou em .branco", sob fundamento de que
a alteração "melhor se hlllrmoniza com o espírito e a juridicidade da proposição".
Outra modificação do Substitutivo da Comissão de Educação e Cultl1ra defere ao Tribunal Superior Eleitoral, no prazo de trinta dlas, a competência
para baixar a.s instruções necessárias ao cumprimento das providências contidas
no projeto.
Do ponto de vista constitucional e ju·rídico nada há a argüir contra a referida emenda substitutiva, cabendo ao Plenãrio optar, no mérito, por um dos
substltutivos.
Sala: das Co.missões, em 22 de maio de 1974. - Daniel Krieger; Presidente Carlos Lindenberg, Rel·ator - Accioly Filho - Jiosé Undoso - Wilson Gonçalves
- Nelson Carneiro - José !Augusto - Gustavo Capanema - Heitor .Dias ~ Italívio Coelho - Lenoir Vargas - Mattos Leão,
PARECER N.0 201, DE 1974
Da Comissão de qonstituição e Justiça, sobre o Ofício n.• S/01174
(n.o 37173-P;MC, na origem), de 5-12-73, do !Senhor Presidente Ido Supremo !'l'ribunal Federal. encaminhando 1ao Senado Federal cópia da
petição inicial e do acórdão proferido pelo STF nos autos da Representaç@ n.o 873, do Estado de Mato Grosso, o qual !declarou a inconstitucionalidade das palavras "de um Escrivão de Paz" contidas no "caput"
do art. ?1, da Constituição ido Estado de Mato Grosso.
·
Relator: .;Sr. Accio)y Filho
1. Co.m o Ofício n. 0 37/73, de 5 de dezembro de 1973, o Sr. Presidente do
Supremo Tribunal comunica !1'0 Senooo, para o fim previsto no art. 42, VII, da
Constituição, a decl.sã<> proferida nos Autos de Representação n. 0 873, do Estado
de Mato Grosso.
2. Trata-se de a.rgillção de lnconS"tl·tuclona.lldade repne.sentada pelo Sr.
P·rocurador-Geval da República. contra expressões contidll's no art. 71 da Constituição daquele Estado. Es.se dispositivo, com a red.ação que lhe de.u a Emenda
n. 0 5, de 17 de setembro d·e 19·71 regula o provimento de cargos de Juiz de Paz
e seus suplentes e, ainda. do Escrivão de Paz nos Distrito.~. A egrégia Suprema
Corte entendeu ser violadora da regra do art. 144, ~ 5.0 , d·a Constituição, a Inclusão do cargo de Escri>·ão de Paz naquele dispositivo, pois a matéria seria da:
exclusiva competência do Tribuna'. de Justiça.
3. Assim, a declaração de InconstitucionaLidade atingiu tão-só as expres~
sões " ... e um Escrivão de Paz .. ," no texto do art. 71 da Constituição matoM
grossense.

t

4. A decisão !ol tomada.;por.. unanimidade 'de ·votos, presentes 11 Sra. Ministros, e foi publicaçlfL no Diário da Justiça de ;:!6 c!.e outubro de 19'13, tendo
transitado em julgado.·
Pelo exposto, ê de .se acolher a comunicação oo egrég{c) Supremo Tribunal
Federal, .pal'a suspender .a execução da .parte julgada inconstitucional do ~po
siti>;o mencionado, nos termos do seguinte .
PiRôJiETO DE

~SOLUÇAO

N.0 20, DE 1974

1Suspende. a execução de parte do texto do art. ?1 da Constituição
do Estado de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:

. · · Art. 1.0 _-, l!l suspenso, por inconstituciona-lidade, nos termos da. decisão definitiva do S)lpremo Tribunal Flederal, proferida em 4 de abril de 19'13 nos
autos da Representação n.0 873, a. execução das expre.ssões " ... e um Escrivão de
Pa.z ... " contidas no art. 71. da Constituição do Estado de Mato Grosso, promulga-da com a Emenda n. 0 5, de 17 de setembro de 197·1.
Art. 2.0 . - A presente Resolução entrará em vigor na data. de sua pub!icação.
·.

Sala das Comissões, em 22 de maio de 1974. - Daniel Krieger, PreSidente
Accioly Filho, Relato-r ~Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - José IJndoso - Carlos Lindenberg - Italívio Coelho - Ma.ttos Leã.o - José Augusto
...,. Gustavo Capanema - !Heitor Dias - Lenoir Vargas.
~

PARECER N.0 202, DE 1974
Da Comissão de. Constituição e Justiça., sobre o Ofício n.0 S/031'74
39/73-P/MC, ·na. origem), de 5-12-73, elo Senhor /Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal cópia da petição inicial e do acórdãO. proferido pelo STF nos autos ·da Representação n.0 888, do Estado de 1Mato Grossp, o· qual declarou Q. fuconstitucionalida.de Ido art. 121,. inciso m, da Constituição daquele !Estado, na
redação dada pela Emenda Constitucional n.0 6, de 13·1-72.

<n.

0

Relator: Sr. ·Àcc'ioly Filho
1. · O Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal remeteu ao S·enado, nos
tennos do art. 42, vm; da Constituição, cópia da:s no•tas ta1quigráfica.S e do Acórdão proferido nos Autos de Representação n.o 888.

Trata-se de ~presentação oferecida. pela Procuradoria-Geral da República,
provocada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. que argüi a: inconstitucionalidade do Inciso m:, do art. 1·21 da Constituição daqu.el.e Estado, com a redaçáo
dada pela. ,Emenda n. 0 6, de 13 de .abril de 1972.

· o· Supremo. Tribunal acolheu a -Repr-esentação para declarar a inconst!tu"
cionalidade do dispositivo· mencionado.
A decisão foi tomada corn o voto de dez Srs. Ministros, llcenclad<O o Sr. Ministro Luiz GaJlotl, alcançando assim o ·numero necessário para a declaração
(a;rt. 116 d•a Constituição). Publicada no Diário da Justiça de 28 de setembro
de 19'73, a decisão transitou em julgado.
2. O dispositivo, entendido como inconstitucional, permite o provimento interino de cargos pübllcos pelo pr·azo máximo de doze meses.

Entendeu o Supremo Tribunal que essa permissão da Constituição e.s•tadual
de Mato. Grosso afronta o principio da ('arta Federa:!, que torna. obrf.gatória a
prestação dle concurso para o provimento de cargos públioos, não •tendo a exceção aberta pelo texto fed'eral a largueza pretendida pe·a Constituiçã.o matogrossense.

------- -

e

- -·83'5Houve, a:sslm, segundo e'Iiten"deu o ·sup~eriló 'Tribunal Flederal, vuln&ação
dos -arts. 97,. § 1.0 , 106 .e .57, V, combinados com os arts .. 13, .lH e .v, e 108, da

Constituição.
· ·. · ·
· 3. Com esses esclarecimentos, concluo oferecendo o seguinte

..

PROJETO DE !RIESOLUÇAO N. 0 21, DE 1974

Suspende a execução de dispositivo legal que especifica,
O Senado· ·Fied·eral decreta:
Art. 1.0 ..:... É suspensa a execução do inciso III do !llrt. 121, da constituição
de Mato Grosso, com a redação da Emenda n. 0 6, d'e 13 de abril. de 1M2, decla~
rando inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal·Fede-ral, proferida em 15 de a:gosto de 1973, nos Autos d·~ Representação n. 0 888.
·A~t. 2.0 - A presente Resolução 'entrará em Yiil'or na· data de.sua p~blicação.
Sala:,das Comissões, em 2·2 de maio de 1974. -Daniel Krieger, Presidente _
Accioly Filho, Rel·ator - Nelson Carneiro . .:. . . José Lindoso - Wilson Gonçalves
. . Carlos ·Lindenberg - Italívio Qoelho - Lenoir Vargas - José Augusto · ·
··
Gustavo Capanema ! - Heitor Dias.
PARIECER N.0 203, DE 19?4
Da -Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Ofício 'IS" n.o 13,
de 19'74 (Ofício n.O 8, de. 19'74 - P/MEC, na origem), do •Senhor P.resi~
dente do 1Supremjo Tribunal .Federal, encaminhando ao •Senado Federal,
· cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido naquela egrégia
Corte ao rapreciar os -~utos ido ·Recurso Extraordinário n.0 '75.619, rdo
Estado de 11\finas Gerais, que declarou a inconstitueionaiidade da alínea
"c", do n.0 44, da Tabela A, do art. 37, da Lei !11. 0 4. 747168, daquele E<lta.W ..
. . .Relator: Sr. José Augusto
Com o presente Ofício o Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal
comunicou oo Senado Federal; para os fins do art. 42,. Vlli,. da Constituição, decisão em que aquela egrégia ·Corte declarou !nconstituclonai a alínea· c, do n. 0
44, da Tabela A, do art. 317 da Lei n.o 4. 747, de 1968, do. Estado de Wnas Gerais,
· O .referido acórdão .transitou em julgado, foi proferido em consonância com
as .exigências do- a:rt. 116 da Constituição, respaldou-se no fato de. haver a: mencionada alíne·a c do diploma estadual invadido competência· exclusiva da União,
ex vi do art. 8. 0 ; inciso VIII, letra d, dll: Lei Maior.
·
Ante o exposto,· em obediência aos pr·eceitos constitucionais inv•ocâdos e ao
art. 100, II, do nosso Regimento Interno, apresentamos à considel'ação do Senado Federal o seguinte: ·
·
PROJ'ETO DE· RiESOLUÇAO N. 0 22, DE 1974 ·
Suspende a alínea "c", do n.o 44, da Tabela A, do art. 37, da Lei n.0
4. '747, do Estado de Minas Gerais, de 9 de maio de 1968, declara inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal de 11 de outllbro de 19'73.
O Senado Federal resolve:
Artigo único - É suspensa a alínea e do n. 0 44 da 'I1abela A, do art. 37, da
Lei n.0 4. 747, do Estado de Minas Gerais, de 9 de maio de 1·968, declarada inconstitucl,onal por decisão definitiva do Sup1.1emo Trlbu·nal Federal, prolatada aos
11 de outubro de 1973.
Sara das Comissões, em 22 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente
- José Augusto, Relator - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - Carlos Lin~
denberg - Accioly Filho - Lenoir Vargas - Mattos Leão - Italivio Coelho Heitor iDias - Gustavo Capanema - J'osé Lindoso,

Íl'
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-·rosPARECER N.0 204, DE l!r/4· .· ·
· ·· · · ,
Da Comissão de iConstituição e Justiça, sObre o Ofício •IS" n,0 17,
de 1974 (Of. G/n.0 544, de 14-5-74, na origem) do ,senhor Governador
do Estado ·d)o· Espírito ·Santo solicitando retificação da 'Resolução n.0 63,
de 1973, do Senado Federal, que concedeu autorização M Governo daquele Estado para contrair· empréstimo externo. · . ·
Relator: ·Sr, Carlos Lindenberg. · ·
Vem a esta Comissão o Ofício G/n. 0 544/74, de 14 de maio carrente do Sr.
Governrulor do Estado do Espírito Santo que nesta Casa tomou o n.o 17 "S" de
1~74;. pelo qual solicità aquela .áútor~::lad'e, carr·eções. na Resa·ução do Senado
n;~;63/•1973, que autorizou a reallzaçao de um emprestimo externo a ser con~
tra1do pelo referido Estada.
Como relator designado estudei devld•amente a matéria: choega:ndo às conélusões que passo a expor:
No dia 3 dê dezembro do ano passado deu entrada nesta Cas; o Ofício N.G
Íl. 0 2.213 do Sr. Governador d'o Estadil diJ E,spírito Santo que, devld·amente lllU·
torlzado pelo Exc·elentillslmo Senhor Presidente da Repúbl!ca, solicitava, nos
termos do a.rt. 42 inciso IV da Cons·tltulção, autorização do Sena;do Federal para
contrair empréstimo externo, no v-alor.de doez milhões de dólares americanos ou
o. equivalente
em. outras moedas.
. .
.: ·Encaminhado pelo Senhor Presidente o citado pedido à.s 'comissões competentes, o Projeto de Reso:ução tomou o n.o 7~/73.
·Instruiu também o me.smo projeto de resolução um· xerox do autógrafo da
Lei da Assembléia do Estado que autoriza o Senhor Governador .a contra:ir o
citado empréstimo.
Corridos ·os trâmites regimentais o Plenário aprovou a Resolução n.o 63
que foi publicada, autorizando o empréstimo em vista. O Senhor Presidente do
Senado fez a devida comunicação a:o Senhor Govern-ador do Estado· que· agradeceu.:
· Agora pelo Ofício G n. 0 544174 de 14 do corrente mê-s, que nesta Casa tomou
ó Jl.0 17 "'8", o Senhor Governador do Estado do Espírito Santo exçõe ao Senhor
Presidente do Senado o seguinte:
"Estando em fase de processamento o empréstimo exte~no autorizBido pela Resolução n. 0 63, de 1973. do Sen-ado Federa:!, publicada' no
Diário do CongTesso Nacional de 6-12-73, a Secretaria da Fazenda deste
Estado verificou a existência de equívoco no texto do mencionado ato
legislativo,. no tocante ao número e data: de sanção da Lei Estadual,
na qual se enquadra a operação financeira.
Assim, venho solicitar a Vossa Excelência a atenção de ser providenciada a: necessária retlficaçã•o, pa.ra fazer constar o número e dllita cel'tos
da Lei Estadual, que são: n. 0 2.'830 (dois mil oitocentos e trinta), de 30
(trinta) de novembro de 1974, e não como consta do art. 2.0, da publicação da aludida Resolução n. 0 63 .
•
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Outrossim. faço juntar a este, exemplar do Diário Oficial deste
Estado, de 4-12-'13, que publicou a Lei Estadual anteriormente· citada."
Acontece que o ,equlovoco ·ex}ste. porém não cabe ao !uncl•onallsmo, nem às
Comissões do Senado a responsab!lldade pela sua existência, mas, exclusivamente à Secretaria do Governo do Estado. Vejamos os fatos.
Compulsando a documentação anexada ao Projeto de Resolução n.o 79/73,
verifica-se que o número da lei autorizativa da Assembléia do Estado teria sido
dat!lografado erradamente e por isso ofl emendado à mão, mas de tal modo
que, o 3 do n.o 2. 830 que é o nún::ero exato da lei, ficou praticamente Igual a
um 9, e, assim sa.lndo na Resoluçao n." 63 desta Casa o n.0 2. 890 e não 2 .830.

- - -- -
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- 637Por outro lado, a data da referida lei que também estava errada, por um lapso,
não foi emendada no autógrafo remetido por xerox ao Senado Federal, equívocos
sem dúvida lamentáveis, mas compreensivels.
Com o aludido Ofício G n. 0 '544/74, o Senhor Governador do Espírito Santo
remeteu em exemplar do Diário Oficial do Estado que publicou corretamente a
referida lei autorizatlva, Isto é, com n. 0 2.830 e a data de 30 de novembro de
1973. Esses os fatos.
É certo, entretanto, que as correções solicitadas em nada alteram o conteúdo
da Resolução n.0 63 de 1973, pois, apenas corrigem o número e a data da lei da
Assembléia Estadual, que autorizou o empréstimo, para estar em consonância
com a publicação da mesma no Diário Oficial do Es·tado e que fica, com o Oficio
do ~enl)or Governador n.0 544/74, fazendo parte ln.tegrante do processado.

Assim, exposto insoflsmavelmente o sucedido e não encontrando no Regimento fórmula exata para cox:reção de equívocos. dessa natureza, sou de parecer
que esta Comissã.o em resposta ao Excelentíssimo Senhor Presidente Paulio
Torres, solicite a republicação da Resolução n. 0 63/73, corrigidos os números e
data da lei autorlzatlva da Assembléia Estadual como solicitado pelo Senhor
Governador do Estado, por ter sido.·publlcada com lncorreções.
Sala das Comissões, 22 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Carlos Lindenberg, Relator - Accioly Filho - Heitor Dias - Lenoir Vargas Wilson Gonçai:Ves - Nelson Carneiro - José Lindoso - Mattos Leão - José•
Samey.
·
PARECER

N.0 205, de 1974

Da ComissãO de Redação apresentando a redação do vencido, para
o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n. 0 109, de 1913.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n. 0 109, de 1973, que acrescenta parágrafo
ao art; 16 da Lei n.o 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas
para a concessão de assistência judiciária aos necessitados.
. . Sala das .Comlssões; .. 23. de maio de 1974 .. -.Carlos Lindenberg,
- Cattete Pinheiro, Relator- José Augusto- Danton Jobim.

Presiden~e

ANEXO AO PARECER
N.0 205, de 1974
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto
de Lei do Senado n. 0 109, de 1973, que acrescenta parágrafo ao ar.t.; :16
da Lei n. 0 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que estabelece normas para a
concessão de assistência judiciária aos necessitados.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O art. 16 da Lei n. 0 1. 060, de 5 de fevereiro de 1950, passa ·a
vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
· Parágrafo único - O Instrumento de mandato não será exigido, quando a
parte for representada em juízo por advogado Integrante de entidade de direito
público incumbido, na forma da lei, de prestação de assl.stêncla judiciária gratuita, ressalvados os atos previstos no art. 38 do Código de Processo Civil. ·
Art. 2. 0

-

Art. 3.0

-

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

·O &R. PRESIDENTE (Paulo· Torres) -

O· Expediente lldo vai· à, publicação.

.'

~

.' ''.....

-638· Sobre a me.sa, requerimento que será lido pelo Sr. 1. 0 -Secretário.
li: lido o seguiu te

REQUERIMENTO
N.0 78, de 19'74

Sr. Presidente:
Nos termos Regimentais, requeiro a retirada do Projeto de Lei do Senado
n. 0 . 17 d.e 1974, de minha autoria.
Sala das Sessões, 23 de maio de 1974. -

Nelson Carneiro.

·. O SR. PR<ESIDENTE <Paulo Torres) - O requerimento será publicado e incluído na Ordem do Dia, nos termos do dispos.to no art. 280 do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário .

.:t: lida a seguinte

REQUERliMENTO
N,0 79, de 19'74

Nos termos do art. 234 do R·egimento Interno, requeiro transcrição nos Anais
do Senado, do discurso pronunciado pelo Senhor Presidente da República no dia
22 ·de maio, em Cochabamba:, por ocasião da assinatura do Acordo de Cooperação
e Complementação Industrial.
· · ··
Sala das Sessões, 22 de maio de 1974. - José Lindoso - Milton Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Paulo TÓrres) ..:.... De acordo com o art. 234 do Regimento ·Interno, o requerimento lido será submetido ao exame da Comissão
Di'retora. ·(Pausa.)
.
Concedo a palavra ao nobre Senador Petrônio Portella, como Líder.
O SR. PETRONIO PORTELLA - Sr. iPl'esldente, Srs. Senadores, ausente,
ontem,. ·desta Oa.pital, não me foi dado o prazer de encaminhar a votação,
quando o Senado se pronunciou sobre o nome do Professor João Leitão de A:bre.u
para o"Cupar uma cadeira no Egrégio Supremo Tribunal Federal.
·
· Ca.be-me, portanto, com tardança que lamen·to, trazer o louvor à escolha· do
Presidente Geisel.. ··
· · ..... ·.
Leitão de Abreu, preclru:o :professor .e notável advogado, foi chamado, em
hora grave para as J.nstltuições .republlca.nas a prestar serviço à Pátri-a, e poucos
o igualaram em dedicação, zelo,· eficiência e brilho, no exercício da alta função
de Ministro Extraordinário para Assuntos da Casa Civil da Presidência da
República.
. . . Dlséreto. e .probo, .Leitão de A·breu foi o la-borioso servldo!l', semp11e presente
e atuante, a dar o iri.utta · qti.e acilmulou ··etn ex.perlência e cultura rpara que,
sem equívocos ou impasses, pudesse o Pil.'esiden.te. Médici r·eaHzar. a· notável obra
de governo sob um clima de re"CLproco entendimento entre os Pode·res do Estado.
Estudioso dos problemas •políticos, esteve sempre preocupado em discutlor
a que se constltuLa objeto de decisão do G·overno, como era do seu gosto ouvir
e discorrer sobre temas da Ciência Politica.
·"O antigo Chefe da Casa Civil é dos homens d•e quem se pode divergir, e
nessa posição não raro estive. Mas no embate de idéias se há de dls.tinguir nele
rpenetrante inteligência, extraordinária culitura e firme cal!.'áter sempre voltado
pa11a a preocupação ·com o melhor, o justo, o nobre, o alto. ·

Tenho dLto e é ·bom que o repita: o Governo do PTesident.e Mécllci instaem plena crise, e, em. pouco, .pelo. t11abalho obstinado <!e uma equipe, no

lou~se

----------
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- 639 seio da qual avultou Leitão de Abreu, foi possível o retorno à paz e,· em .razão
dela, se ensejou o amplo concerto desenvolvimentista.
Se não se realizou o mais difícil - o processo de aperteiçooa.mento das
instit.ulções, no ritmo por muitos desejado, que não sejamos seduzidos pelas
negações fundad!lll nas aparências. Muito, neste plano, foi alcançado e oportuno
será !lustrar a tese, aponlla.ndo o clima em que· se processou a sucessão presidencial: a Lei Maior cumprida, com a ascensão do General Ernesto Geisel à
P~esidência da República.
Na pressa deste meio improviso de hoje (para que não me .acoime de Intempestiva a palavra) digo pouco do proveitoso convívio com Leitão de Abreu
a mim proporcionado pelos ofícios parlamentares. Multiforme, fecunda e be~
nemérita foi sua atuação. Por quatro anos se. deu, por !nt.eiro, ao Serviço
Público e nessa entrega não cedeu às seduções do Poder. Não caiu nas exorbitâncias possessivas com que muitos degradam a ativldade governamental.
Na verticalidade de atitudes soube compreender o sentido de sua missão,
. . ·...
merecendo de muitos a admiração e do País o respeito.
Agora o Presidente GeiSel o convoca para o pontificado judicial e é' fácil
Imaginá-lo a serviço da ustlça.
· ..·
O nosso tempo está marcado pela maior das crises. Temos uma contundente
realidade a negar princípios que, não obstante inoperantes ou inválidos, compõem um quadro, oferecendo aos formal!s.tas a Ilusão de eficiência. As sociedades
se transformam, exigindo normas mais justas de convivência entre os homens e
···
entre os Estados.
Os desafios · perturbam desenvolvidos .e subdesenvolvidos e ·o& improvisos
respondem aos desafios conjunturais, sem. que formulações novas ofereçam segurança ao colosso material que o homem criou, se não para &ua felicidade, pelo
menos, para seu conforto.
A juventude participando cedo nas escolas do mundo diariamente renovado
·
recebe também como legado as perplexidades e incertezas.
Nunca se dependeu tanto dos mestres das Ciências Sociais. Nunca tanto se
exigiu dos juristas e politicas.
·
Identificado com o& problemas do nosso tempo e habituado ao estudo, Leitão
de Abreu é dos que, curiosos, !ndagai:n, inconformados, pesquisam e, por isso,
terá, na tranqüilidade do seu Gabinete de trabalho não apenas procesoos dos
quais. resulte· a. força da lei, pacificando indivíduos, ou corrigindo a yontade hipertrofiada do Estado, mas as lições da vida ausentes das formulaçõ1es, do :Dil'elto
Positivo.
Leitão de Abreu é, sobretudo, o professor seguro a transmitir ensinamentos
doutrinários, o homem do Direito a sentir-se fascinado com a lição dos mestres.
E, um deles, mU!tante incansável, saberá, na. cátedra .de Juiz, ser o arti!flce da
comunhão constante do Direito com os eternos princípios da Justiça.
· Allslnalo, po!s, o evento · alvissa·Deiro da escolha doe ·Leitão de .AJbreu p.axa
Ministro do Supremo Tribunal Federal e a sua aprovação pelo Senado Federal.
Professor, adv·ogado, homem de Estado, na sua ·postura austera ·continuará
servindo ao Brasll, fazendo da lei indestrutível instrumento da Justiça. (Muito
bem! Muito bem! Palmas prolongad'as.)
·
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral.
O SR. MILTON C:A.BIML - Sr. Presidente·, Srs. Senadores, neste mês de
maio tivemos notáveis acontecimentos em nossas relações internacionais na
·
América do Sul, marcando em n:lssa História uma página lnesquecivel.
Coroando longas démarches iniciadas no Governo do Presidente MécÜ'ci,
Brasil pela ação do Presidente Geisel acaba de concluir Importantes acordos
com· o Paraguai, Uruguai e Bolívia.
·

o
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- 640Os pronunciamentos de nossas autoridades e tudo ·o que tem sido dito aqui
no Congresso Nacional e na imprensa brasile!'ra revelam uma único pensamento
-"o nosso passado e a r.eputação de nossa Irreprocháv,el politica externa devem ser um aval fidedigno do que temos dito e repetido. Não
desejamos nem estimulamos qualquer politica de blocos no hemisfério.
Não queremos crescer sozinhos, nem aceitamos espécie d-3 transferências
ou de~egações de apetites hegemõ.n!cos".

cabe, ainda, acrescentr, e não têm sido poucas as mani-festações de nossas
autoridades, que o Brasil "nunca teve, não tem, nem aspira a ter uma polltica ostensiva ou disfarçadamente imperialista". A. Insinuação de que o Brasil
procura tornar-se "um oásis de prosperidade" conflita com o elementar interesse econõmico. Essas e outras fantasias a nó.s atribuídas não encontram apoio
na realidade presente, e multo menos no passado houve qualquer tendência que
conduzisse a tal raciocínio.
O enorme esforço que faz o povo brasileiro, para vencer as barreiras do
subdesenvolvimento, lhe permite .ao mesmo tempo dlspor de novos e adequados
instrulllJentos para exploração conjunta de riquezas que, benignamente, a natureza concedeu a este continente. Em outras palavras, quanto mais se. desenvolver o Brasil ma:ores serão os reflexos sobre toda a América do Sul. Do mesnio
modo, em sentido inverso, a prosperidade dos países limítrofes repercutirá favoravelmente sobre a economia brasileira.
Com o Paraguai assinamos, no dia 17 último, a ata de constituição da Com,
panhia Hidrelétrica de Itaipu. Na ocasião o Presi'dente Geisel destacou:
·
"0 ato que ora nos cumpre presidir, de instalação da empresa blna. clona! Italpu, .prenhe de significado histórico, é testemunho adicional,
lnconcusso, da· confiança recíproca que ·Inspira a ação de nossos Gover·nos e da firme, da lna·balável decisão de abrir novas e mais dinâmicas
·
perspectivas ao futuro de nossas pátrias.
·o Brasil e à Paraguai demonstram, assim, compreender bem que o de~
senvolvimento, · responsabilidade prfvativa máxima de cada povo,
melhor se realiza. quando se abandonam os caminhos solitários e egoistas. Na verdade, sua plena, efetiva, mas rápida implementação requer
as amplas avenidas da cooperação, do entendimento e da solidariedade
entre nações. Nesse sentido, nossos. paises dão aqui testemunho
exemplar."
·
· Sr. Presidente e srs. Senadores, igualmente, devemos assinalar as palavras
.do Pres1'dente Stroessner:
.
.
·.
· .
.
"Os sentimentos de farterna amizade que devem existir entre nossOs
povos, chamados, por múlttplas razões, a conciliar, em beneficio recíproco, os legítimos interesses que definem a politica de cada um deles.
É, pois, expressão mais saliente dessa vontad,e comum de alcançru- ·metas superiores, a gigantesca usina Hldrelétrl'ca de Itaipu que se construirá para exemplo e memória de nossa posteridade. Os tempos· futuros
demonstrarão o amplo significado desta obra monumental, Ievàntada
para reafirmar, em absoluto pé de Igualdade, os direitos soberanos de
nossos países e para proclama.r que as fronteiras também eXistem para
mu11;i,plicar o valor das rlquezrus naturai'S criadas pela ,providêncf.a para
unir os homens."
Assim se erguerá um empreendimento que mobilizará 12.000 novos empregos, 1e e:x.!gtrá investimentos da ordem de 3 bilhões de dólares. A partir de 1982,
a imensa disponlbilldade de eletrl'cldade fará surgir na vasta Região CentroSul do continente, um gigantesco pólo de desenvolvimen·to em benefício de c&-ca
de 50 milhões de brasileiros e paraguaios .
. ' ·Com.. o Uruguai foi assinado acordo de cooperação para o projeto de .desenvolvimento da bacia de Lagoa Mlrlm. Na. oportunld!ld~, o nossq cqmpete~t.e
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Chanceler· Azeredo da Silveira destacou a boa compreensão entre os dois países
Irmãos,
"mediante esforços somados através d·os anos, nossos governos têm reiterado, cotldla.namente, o exemplar desempenho de ampHa·r as áreas
de convergência entre os interesses nacionais de nossos dois países, maximizando o produto das negoci'ações tendentes a promover o desenvolvimento, e sabiament-e d·osando, com espírito realista, o pragmatismo
necessário à aceleração do procilsso de crescimento econômico, com a
.Inata generosidade que sempre caracterizou nossos povos na busca incessante da _mais· perfeita realização de suas potencialidades humanas e
hi'stórlcas."
.
.
~.
:'::'~-~
,_::'.Sobre _d·expanslonlsmo bra.oileiró; aflrinou o sr;· Azeredo ·da "Silveira:·
"Álhelo.s, a. qualquer ambição, condenável e pequena, que se volte, quer
para lnute1s devan·elos da hegemonia ou preponderância, quer para um
· Impossível Isolamento, de por sl anacrônlco, em um mundo que exige
cada vez mais a superação das dl'vergênclas, tendo em vista, Inclusive,
a ·prosperldacie sol!dári'a de todos, pref·erimos devotar o melhor de nossa.
tenacidade· e de nossa lmaglnacão criadora para este projeto de lntegl'ação e cooperação, cujos resultados concretos estamos prepa1.1ando
para colher."
:Assim, contarão o Brasil e o Uruguai naquele Interessante ponto frotelriço
com um- conjunto de obras, compostas de barragens, usina hldrelétrica, sistema de frrlgação, controle de cheias, racionalização e modernização da agricultura; e condições favoráveis ao desenvolvimento industrial, numa área de
<
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' . Ontem, 22 dé maio, foi a vez da concretização do Acordo de COoperação e
CómpleinentaÇãci Industrial com a Bolívia, tendo por base a aquisição de 240
milhões de m3 de gâs naturál, durante 20 anos. Em contrapartida, o Bras!! deverâ participar atlvamente com recursos financeiros, know~how, equipamentos,
na. construção de pólo industrial na Região Sudoeste da Bolívia, notadamente
um. complexo siderúrgico, complexo de fertll!zantes, fábrica de cimento, e a
indi:spensâvel . lnfra-.estrutura;. tudo conforme ·estâ nos 3 anexos complementares.
A entrevista do nosso Presidente Gei'sel à ·Imprensa de La Paz definiu
mufto,·bem· a ·filosofia: da. atuação brasileira no continente ao afirmar que
"0 Brasil, no pre.sente, está dedicado à reallzação de um· árduo progra: ma de de-stlnvolvlmento Interno que tem. por objettvo· a Integração nacional para assegurar a ocupação e o aproveitamento de todo o seu território e dar à sua população, pela Educação, Saúde e boas condi'ções
de trabalho. um melhor nível de vida."
· · Geisel •acrescentou que, não· obstante:
"0 Brasil não v.ive isolado e. por Inúmeras razões, integra-se no contex... · ·. to mundial e mais. acentuadamente, no contexto do continente ameri<·
·· · cano. O Brasil - disse o Presidente - não quer e não pode ser um
Pais \Singular, somente dedicado .a si mesmo e d·esinte11e.ssado da comu. ni'dade das nações do Continente. Também não acaricia aspirações de
hegemonia e procura efetlvamente, por melo de acordos de integração
., .
económica, criar condições para a unidade latino-americana."
·' · No discuroo -pronunciado ·P•elo Presld·ente G<:isel, na solenidade de assi-natura
dos acOrdps,)mfatizou Sua Excelência:
•: ... .:.·:.:·As relações entre o Brasil e a Bolívia processam-se e evoluem de acordo
com esse exemplar espín'to de solidariedade. O desenvolvimento sóc!oeconômlco de cada uma das regiões de nossos países Inclui-se, obviamente, no âmbito das responsabilidades dos respectivos povos e governos, mas temos sempre em mente :os efeitos multiplicadores que poderão
.. ser alcançados mediante fecunda conjunção de esforços e efetlva
· ·. o~ração. ~uerem~:~s que os caminhos que ligam nossas frontell'ns e atra'~'
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entre nossos povo.s e de Intercâmbio do fruto de seu trabalho. Encaramos, portanto, como altamente proveitosas as iniciativas que visam a
estimular a implementação de sistemas inter-regiona!s de complementação comercial e integração económica. Nesse contexto, a i'mplantação de novos e arrojados empreendimentos Irradiará, sem dúvida, inestimáveis benefícios para toda a população, até mesmo nos lugares mais
isolados."
Não poderíamos, nesta oportunidade, deixar de enaltecer as palavras do
Ilustre Presidente Banzer, ao declarar na mesma solenidade:
"que as relações com vo~so pais se d·esenvolvem de forma harmônlca
e com crescent1e cordialidade. Há mútua compl'lsensão e confiança. Anima-nos o mesmo propósito de trabalhar pela grandeza e bem-estar de
nossos povos. A cooperação brasileira, justo é reconhece·r, constitui uma
importante contribuição para nosso desenvolvimento. É claro exemplo
de quanto poderia alcançar-se no vasto campo da cooperação Internaclonai. Só a vontade de trabalhar em forma conjunta, sem receios nem
desconfianças, conduz ao desenvolvimento. A amizade, quanto mais estl'elta, crloa maiores o.brlgações
e deveres."
.
.
....
Desejo com este pl'Onunc!amento deixar bem claro a satisfação dos representantes do povo nesta Oasa pela ef!c!êncla e patriotiSmo com que o nosso
Governo admiravelmente conduzido pelo eminente Presidente Gelsel secundado
pelo •excel·ente Ministro das Relações Exteriores, VJem concluindo esses históricos
entendimentos. o Brasil e seus paises vizinhos estão camlnha:ndo firme de forma
pragmática na eliminação de etapas !nterm·ediár!·rus ·em dlr·sção •às grandes metas
que marcarão nestas próximas décadas extraordinário surto de progresso neste
Continente, tendo o Brasil cumprido a sua: parte, de 1e•a1 e solldário participante,
para dividir, em absoluta ig1uald.ade, os riscos e os benefícios.
Sr. Presidente, doada a relevância do Acordo de Cooperação e Complementação Industrial com a BoliY!a, encaminhare! requerimento à Mesa, na: forma
regimental, para a transcrição, nos Anais des·ta Casa, dos discursos dos senhores
Presidentes Ernesto Geisel e Hugo Banzer, proferidos nas solenida:des desse
histórico entendimento. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDEN'11E (Paulo 11orresJ - Concedo a palavra ao nobre Senador
Wilson campos.
O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente, Srs. Se·nadores, completa este
ano o seu cinqüentenário a maior cadeia de comunicação do Pai.s e do continente, as Emissoras e Diários Associa:~os, compreendendo 3'3· jornais, 22 estações
de rádio, 11 emissoras de televisão, 3 revistas e uma agência de notícias, atendendo ao ideal do seu fundador, expre.s.so nas seguintes palavras de Assis
Chateaubrland:
"É necessário levanta:r tribunas em vários pontos, e de cada uma del•as
derramar os tesouros de nossa confiança no dia de amanhã. · Com os
nossos jornais e emissoras dos Diários As.sociadoos, adquirimos o deve·r
de afirmar em todo o Pais a nossa vontade de fazer sobreviver a: flama
da nacionalidade coesa e indivisível."
o primeiro marco desse cinqüentenárlo de tantas r.ealizações implantou-se
no Rio de Janeiro quando, a: 2-. de o.utubro de· 1924, Assis Ohateaubriand, já
rilllltàndo na imprensa carioca, depois de deixar Pernambuco, ond~ se bacharelou
antes dos vinte anos, conquistando a cátedra de Direito Romano da Facu~dade
de Dll'elto do Recife, adquiriu o O Jornal, fundado .em 1919, pa•ra transformá-lo
no embrião da maior cadela jornalística de todo o Contin·ente.
Dlzendoo a que vinha, naquela data, salientava, em artigo de fundo:
"Se é certo que a ação da Imprensa não pode pretender dlta:r à autorlcfade
as decisc·e.s cujas responsabiJldad•es a ela Incumbem e sobre e!a recaem,
. não é. menos e:xiato que, no mundo moderno, a ação do ·governo se
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- 643dificulta e esba-rra com terríveis óbices, quando se estabelece um dissídio muito a:centuado ent~e governantes e governados. O Jornal pretende
servir e defencioer o interesse nacional. Não o Interesse de uma classe ou
de um partido, mas o interesse comum. aquele "bem c·omum", que é o
objeto e a única razão d·a existência das comunidades políticas."
Educação do soberano
É preciso compreender o ideário cívico de Assis Chlliteaubriand, pa·ra poder
explicar, no Brasil; a força e ·a sobr·evivência d·esse "império de palavras", que
ele sedimenrtou há clnqüenta anos, argamassou durante quatro década:s, transformou, modernizou, apllou, finalmente, construiu, para servir lliO Povo, engrandecer o País e ho·nrar a vocação empreend·edora da gente bra:sl!elra.
Há que assinalar, primeiro, sua vocação telúrica.
Nordestino, fi'ho da Paraíba, educado em Pernambuco, era dotado daquela
teimosia humana que explica a própri.a sobr·evivêncla do Nordeste; daquela cora;gem entusiástica, que caracteriza a virtude sertanej·~.; daquela fé que não
se abate nas maiores adversidades - pois caldeada nas ard·entias d:e um clima
causticante; daquela esperança que se alimenta no estoicismo das duras penas,
no reverdecimento das caatin·gas que d·esafiam o sol, na bravura dos sertões
invencív.eis, na aspel'eza tropical do·s cariris, nas sombras úmidas dos vales
pa11aibanos, na vastidão daqueles tabuleiro.s, .do C·angaço e das vaquejadas.
Com esse tempe.ramenrto, aliado a uma lnte!lgêncla de escol, havia de ter,
pa.ra .a sua prédica e a sua atuação. não o pequen-o palco pioneiro da nacionalidade - o Nordeste, que nos ensinou a ·expulsar os invasores - mas Nação
inteira, só e:a: moldura suficiente para ·essa figura luminar da nossa vida
pública, essa vida inteiramente extrove·rtida pa;ra o bem comum.
Por isso escolheu, há precisamente cinqüenta anos, a Capital da República,
a cidade mais culta e bela: do País, para sede do seu maravilhoso império de
palavras.
Fez da impre·nsa o insubstituível instrumento daquilo que costumava denominar "educação do soberano".
Acreditava na força das ldéia:s e sabia que só o coração do povo é fiel
de'P<lsitário da'quela "flama da nacionalidade coesa e indivisív·el".
·Foi; sobretudo, um semeador de id'élas, que· pôde e soube co.lher, na taina.
diária da:· imprensa, na pregação dos comícios, na cátedra do magistério ou
na tribuna do P.a.rlamento, os frutos dessa formidável semeadura cívica: pa·avras
e artos de um povo que, crescentemente, llifLrmava sua ~oberania.
Espírito de renovação
Aquele sertanejo que· instituiu a "Ordem do Jagunço" para homenagear as
virtudes indomáveis do homem nordestino, escolhia, pal'a Iniciar a const~ução
do seu império, um momento propício.
1Depols de uma revolução vitoriosa, que se lnspi·rav·a nos princípios liberais,
viv.era a Nação quas.e quatro anos de lutas e incertezas, mas conquistara:, finalmente, sua maioridade eleitoral, na Constituinte de 1934.
Era o primado do voto secreto, da escolha direta dos representantes do
povo, inspirada a nova Constituição ao me•smo tempo nos mais altos ideais
~epresentativ.os e nas mais modernas conquistas da democ.racla: s·ocial.
Nes.sa oportunidade, Assis Chatea;ubrland sa:llentav.a..que o ·"espírito de
renovação" necessário ao desenvolvimento .ordenado do Pa1s, "contra os males
e os víci·os que atacam o organismo nacional", não dever!.a signirficar temerldaid•e,
nem contemporização, na tentativa d·e solucionar as questões sociais e económicas.
Em seguida, advertia:
"A todas a:s reformas s•oclais hú qu:e se aplicar os princípios daquele
"empirismo orgal1lzador", de que fala Charles Maurrás, e que Implica

- 644numa ação reformad·O·l'la constante, pe·rsev·erantemente segulda, com
decisão e energla, mas com tato, moderação, prudêncta e· delicadeza:
uma ação prescrutadora, para adaptar as leis e regr:as dlretlvas às realidades e contingências da vida social."
Colocava-se, assim, ao lado das reformas socla:ls, exlgldàs pelo Pais. Mas, ~o
mesmo tempo, advertia so·bre os limites da atuação conse,rv.adora, ainda necessária, nlliquele transe, em que o Brasil procur!tVa .adaptar suas Instituições jurídicas,
políticas e econômicas. ao sopro de socialismo que avassalava o mundo, sem fugir
às pecu lridades da formação nacional.
Eis .a alivertêncla: de ühate,aubriand:
·~Essa orientação conservadora, que nos pr.opomos continuar, importa·;
claro está, em prestigLar a autoridade em seu principio mesmo, enquanto
autorídald·e, responsável pela cois·a pública sem que, entretanto, este
respeito indispensável lhe tolha a libe•rdade; justa e necessária, de assinalar os erros e desvios possíveis na dlreção dos negócios públicos/'
. seu conservadorismo era, mais precisamente, preso ao amor às instituições
nacionais mais caras ao seu espírito: a liberdade de pensamento e expressão, o
respeito à· livre empresa, a defesa das mais l·egítimas asptvações do proletariado,
a Jocação natural para interpreta:r os interesses da opinião púbJ1c.a.
.Aventura fantasista
Não era um conservador comum. Seu comportamento não poderia sintetizar-se em anseios de permanência, numa ordem invulneráv·el, estática, indlssolúv'l, vlnculda: ao passado e sem proj·eção pM"a o futuro. Não era um apóstolo
do "bom senso" conservador. Mas, em certos aspectos um revolucionário, que
considerava a quietude da norma como um "padrão vulgar e Infecundo de vive~".
Ninguém tol, tantas vezes, mais ferrenl1o e intransigente adversário. de
Getúlio Vargas, que mandou prender o jornalista desaf•orado. Mas nenhum
adversário traço·u mais brilhante pe·rfll do ditador, do que Assis ChM.elliUbrland,
nestas palavr.a.s:
"Ele foi o esponglárlo deste oceano humano que é o Brasll; reunido o
gua:sca, o campeiro, o caipira, o tabaréu. o matuto, o jeca, o .sertanejo,
o farropllha, o favela:do, o charrua, o tàmoio, o guarani, o capixaba, o.
caeté, o tuplna.mbá, tabajara, o tuplnlqulm, o tlmblra, o marroeiro, o
homem bra:noo, o ne·gro, o •amal'elo, nas infinitas nuances de todas as
cahoelras; a .alegria das nossas madrugadas; a graça, de um mês de maio;
o sorriso das nossas crianças; o. uivar dos minuanos na:s coxl'has; o
corruscar das estrela:s neste céu tropical. . . Não era um fragilllen.to da
nossa natureza, porque era toda ela."
. Estas plncelad·as têm sabOr de auto-retrato: era como se Assis Chateaubrland,
fitando o adversário, se contemplasse num espelho.
O Decano da América Latina

. Chateaubrland gostava das tradições. Seu profundo am.Jr às coisas do passado, que se pereniza:vam no tempo, fazia com que, procurando enriquecer o.seu
"império da palavra/', fosse r.etlrar das cinzas nomes famosos de jornais, pa:ra
vê-los reverdecer nas edições diárias. Assim fez com o Correio Braziliense: quando
Brasilia nasc·eu, surgiu com ela o velho e comba:tivo jornal d.e HlpólltJo José da
Costa, lembrando os brazões coloniais da primeira Imprensa no pregão diário
da cidade mais modema do mundo.
· Vale a pena recordar, porém, sua luta para colocar entre os Diários Assoc:Ia.dos o mais antigo jornal da América Latina. Durou esse empenho de Cha.t.eaubriand quase um lustro, até o dia em que o velho Diário de Pernambuco passou
a f!gurar, em sua panóplia, com mais de cem anos de existência, como líder da
Imprensa nordestina.
E:e, que iniciara sua carreira de repórter em Pernambuco, que publlcara
seus primeiros artigos na imprensa recifense, que formara grande parte da sua
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.-·-645 . .cultura nas biblloteea.s pernambucanas, queria· o velho leão da ·Praça l,Q de
-Março, sobretudo naquele prédio, um pequeno -castelo fim-de-século, cujas janelas parecem ameias de um forte, sempre abertas à pregação de comícios revolucionários:
Lá. •está o velho Diário de Pernambuco, a mais antiga e viva folha impressa
do continente, a testemunhar a teimosia empreendedora do Velho Capitão, como
sentinela do nosso civiSmo e exemplo da bravura pemambucana.
Um homem polimorfo
Se Chateaubrland foi um temperamento multicolorido, tinha que ser multlfárla a sua obra; Por isso os Diários e Emissoras Associados abrangem, assim,
·_todos os setores ·da •comun1c!u;ão, estendendo-se por todos os Estados e Terr!tó·rtos do Brasil.
-·
·
. Seu fundador, ln·tellgêncla multl:facetada, .f·oi sucessiva ou simultaneamente,
-professor, advogado, fazendeiro, industrial, escrttor, parlamentar, diplomata, re·
pórter, cronista, acadêmico, político.
.
Sua pala'Vra tanto era fácil no Improviso da .tribuna, como brilhante, clássica, romântica, versátil, condoreira e coloquial, nos artigos de fundo e nos
sueltos que escrevia.
·
Fundador de empresa.s, foi, também, idealizador de campanhas memoráveis,
do mais peregrino Interesse nacional:· a luta pela redenção da criança; o mutlrão cívico da construção dos aeroclubes; a criação do Museu de Arte de São
Paulo; a defesa da colonização germânica e nipônlca; a campanha pelo alinhamento do Brasil ·às democracias, na última guerra; as batalhas pela conquista
do centro-oeste e ocupação da Amazônia, pela mecanização da lavoura, pela produção de cafés finos, pelo saneamento básico, pela alfabetização de adultos, pelo
reflorestamento; contra o peleguismo e contra a inflação; a favor do aproveitamento dos recursos minerais e contra a infiltração marxista: eis algumas das
suas memoráveis arrancadas cívicas.
Finalmente, para •traçar, com chame dle ouro, o último verso do po•ema condoreiro da sua vida, transformou o seu "império de palavras" numa comunhão
dos que ajudaram a construí-lo.
Por isso, à imagem e feição do seu fundador, os Diários e Emissoras Associados
têm a vocação da perenidade. Meio século de extstência, cheia· de· bons serviços à comunicação, à democracia representativa e à Pátria brasileira, fazem-nos
·
confiar na sua projeção sobre o ·futuro.
O Sr. Danton .Tobim- v. Ex.a permite um aparte?
O ISiR. WU..SON CAMPOS :- Com muita honra, Senador Dantos Jobim.
O. Sr. Danton .Tobim - Apenas para que não faltasse, neste momento, o
testemunho· de quem durante certo tempo - justamente os tempos heróicos da
vida de Assis Chateaubriand - teve a honra e a satisfação de privar com ele,
como seu modesto colaborador. Posso dar meu testemunho - jornalista que já
era e, embora multo jovem, já exercendo função de direção na imprensa carioca
- do imenso esforço que Assis Chateaubrland realizou para renovar o nosso
jornalismo. Naquela época, tínhamos sem contes-tação o prestígio de ser o grande
centro jornalístico do País e tenho a impressão de que ainda mantemos este
titulo. Mas, a verdade é que, a esse tempo, esse galardão era incontrastável.
Assis Chateaubriand para 8iqui velo com a certeza de encontrar horizontes mais
vastos, para realizar uma obra jornal!stlca por excelência. Ele foi essencialmente jornalista e d:oi como jornalista que tudo realizou durante a sua longa
variada e riquisiSdma carreira.
Assis Chateaubrland, ao adquirir com dificuldade o controle de O .Jornal,
queria ter nas mãos um diário que •el-e pud•esse modelar a seu gosto. Realmente,
conseguiu fazê-lo, atraindo uma série de profissionais novos para a elaboração
do mesmo. Foi ele quem valorizou o repórter de maneira efetlva, quando deter-
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minou que todos aquele.s que fizessem boas reportageni( no seu jorriar, 'às àssinâssem. Assis Ohateaubriand fazia questão de que o repórter saíSse do anonimato
para o galarim da fama. Assim, ele lançou uma· série· de valores excepcionais
na imprensa, valores que se teriam confinado as estreitos limites de· uma redação e não teriam dado tudo de si, de~envolvendo todas as imensas virt\lalida.des
de que dispunham, para revelar plenamente seu valor jorna.1istico. Esta foi a
pl.'limeira oontri·bulção que Ohate.aubrland deu à refo.rma do jornalismo carioca.
Além do mais, ele procurou atrair para a sua· folha a colaboração dos grandes
nomes que brilhavam na imprensa estrangeira,. fossem eles profissionais da
Imprensa, fossem eles homens de Estado. Pela primeira vez, o leitor brasileiro
via homens, conhecidos no noticiário internacional como líderes mundiais,· aparecerem assinando artigos no O Jornal de Chateaubriand. A certa altura, qúando
seu jornal já estava plenamente· vitorioso, decidiu. Chateaubriand .comprar .o
Díário da Noite, de São Paulo, que logo se tornou uni grande vespertino· para a
época. Mas não ficou aí. Seu sonho era criar em São Paulo um ·grande matutino e esse matutino até hoje lá existe: é o Diário de São Paulo.· Para secretariar este jornal, procurou um jornalista jovem, muito jovem mesmo, que. ele
não conhecia pessoalmente, mas que estava dando .demonstração do seu entusiasmo pela carreira em outros jornais. Quem era ele? Precisamente o aparteante que lhe fala. Fui então para São Paulo, a convite de.Ohateaubrland e lá
me tornei, como redator-secretário, um dos fundadores do lieu matutino. Na vólta, trabalhei no O Jornal durante algum tempo. Depois levantei vôo para outras
redaçóes, onde fiz minha carreira. Mas tive tempo suficiente para conhecer o
temperamento, as imensa.s qualidades e os grandes defeitos de Assis Chateaubrland. Muitos destes, porém, eram os defeitos de suas qualidades, Isto é, eram
a conseqüência daquela paixão, exuberância e demasia com que ele demonstrava
o seu entusiasmo por tudo que fazia. De modo que Chateaubrland pôde realizar realmente uma grande obra, que não se confinou ao jornalismo. Porque,
assim que conseguiu, na plataforma da imprensa, suficiente lastro para lançar-se
a outras ativldades sociais e ec·onômlcas, ele o fez com a mesma eufori'a, com
a mesma audácia, com a mesma temeridade e com a mesma genialidade que,
sem dúvida, o caracterizava. Não quero prosseguir no aparte, porque já não
seria mais um aparte, seria um discurso paralelo, que não ficaria. bem eu estar
fazendo no momento em que v. Ex." pronuncia· seu justo e formoso dlscur~o
sobre a personalidade invulgar, única, de Assis Chateaubriand.
·
O SR. WliLSON CAMPOS - Agradeço a V. Ex." o valioso testemunho qu.e
deu da vida de Assis Chateaubriand e o Incorporo, com muita vaidade, ao meu
·
·
·· ·
pronunciamento.
O Sr. Milton Cabral- Pediria a V. Ex." a gentileza de um curtíssimo aparte.
O SR. WILSON CAMPOS - Concedo o aparte ao nobre .Senador. Mllton Cabral, Sr. Presidente.
·
O Sr. Milton Cabral - Diante da luz vermelha já acesa, serei breve, mas
não poderia, como representante da Paraíba, deixar. de congratular-me com
V. Ex. 11 pelo oportuno pronunciamento a respeito da fulgurante personalidade
desse ilustre para~bano que foi Assis Chateau-briand. Nós·; da Paraiba, nos orgulhamos multo dele, embora tenhamos grandes divergências sobr·e algumas posições filosóficas que Assis Chateaubrland defendeu, inclusive na tribuna desta
casa. Assis Chateaubrland foi um senador pela Paraíba. Nós nos beneficiamos,
no nosso Estado, de sua ação, e hoje os principais jornais do meu Estado, como
o Norte, em João Pessoa, O Diário da Borborema, a Rádio e TV Borborema, de
campina Grande são marcós de sua extraordinária capacidade administrativa.
Assis Chateaubriand não só foi um grande jornalista brasileiro, de repercussão
internacional, mas também grande empresário, agricultor. Industrial, enfim, um
homem que ofereceu ao nosso País grande contribuição pela sua excepcional
Inteligência. Parabenizo V. Ex." pelo seu pronunciamento.
O SR. WR.SON CAMPOS - Agradeço a V. Ex." E a homenaglem que presta
um homem do Nordeste, de Pernambuco, se incorpo·ra à de V. Ex." tendo a
vaidade de ter Assis Chateaubrland como filho da Paraiba e nós, como educado
em Pernambuco.

ll'
'

--··
·O SR. Benjamim Farah - Permite V. Ex. a um aparte?
O SR. WILSON CAMPOS - Com muita honra, Senador Benj-amim Farah.
O Sr. Benja.mim Farah - A Guanabara também pode e deve associar-se
gostosamente a esta manifestação com que v. Ex." reverencia a memória daquele grande jornalista.. E a Guanabara tem motivos, porque foi lá, realmente,
o maior ponto de respaldo da sua vida. Ali desenvolveu as suas maiores at!v!dades, onde viveu mais tempo, onde mais trabalhou e mais pôs em evidência a
sua cultura, o seu espírito combativo. Mas, quero fixar o meu aparte de solidariedade a V. Ex.a sobre um aspecto do grande homenageado - sua bravura,
sua coragem. Admiro o homem de coragem e Assis Chateaubriand, além de
ser um homem inteligente, era sobremodo uin homem de coragem invulgar que
não tinha medo de defeni:ler as suas idéias, desgostasse a quem desgostasse.
Era este aspecto que queria· fixar em meu aparte de solidariedade a V. Ex.a
O SR. WIDSON CAMPOS- Agradeço a V. Ex." e, ~lém da bravura de Assis
Chateaubr!and, diga-se de verdade da sua inteligência em ter escolhido a Guanabara para a fundação do seu império.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, concluindo, se Assis Chateaubrland tem a
memória indelevelmente gravada no coração da Pátria, o seu "império de palavras" há de dizer, sempre, na fidelidade ao pensamento do seu fundador, da
sua presença na realidade cultural do Pais.
!Repetindo as palavras de fé e esperança que marcaram o seu surgimento.
Transformando as palavras em· mensagens vivas de civismo. Tendo, nelas, o
verbo criador, que foi o princípio da vida e acompanhará, sempre, o destino do
homem. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo, a ·pal·avra ao nobre Senado·r
Franoo Montoro.
. . ().SR... FRANCO MONTORO -.Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo !razer
ao conhecimento do Senado as conclusões e recom·endações sobre Prevençao de
Acidentes do Trabalho, formuladas · em recente seminário patTocinado pela
Câmara Municipal de São Paulo.
O aumento alarmante de acidentes do trabalho que se vem verificando nos
últimos anos constitui problema da maior gravidade que atinge a saúde do
homem que trabalha, prejudica sua família e causa pesados danos à economia
nacional. Este assunto tem merecido a atenção das autoridades no plano federal,
.estadual e municipal.
Preocupados com o problema, os Vereadores da Câmara Municipal de São
Paulo decidiram realizar, naquela Câmara, uma Senama de Debates e Estudos
sobre Prevenção de Acidentes do Trabalho, !Higiene e Segurança no Trabalho,
especialmente naquela área metropolitana.
O seminário contou com a colaboração de especialistas nos campos jurídicos,
médioo, técnico ·e educacional. Focalizados foram, portanto, todos os aspectos
deste gravíssimo problema. É de justiça cumprimentar aquela Câmara pela sensibilidade que demonstra diante de um problema que aflige centenas e milhares
de famílias. todos os anos.
Desejamos. Sr. Presidente, sollcitar à Mesa, sejam considerados como parte
Integrante de nosso pronunciamento os dados constantes das conclusões e recomendações dessa "semana". Essas conclusões apresentam objetlvidade e fundamentação notáveis. ·
Um aspecto que merece relevo especial é o relativo à colaboração de representantes de sindicatos tanto operários como patTonals na fiscalização das
condições de trabalho, em auxílio à inspeção oficial, Esta é uma das recomendações desse seminário.
A participação das entidades sindicais na flscal1zação do trabalho, notadamente quanto à salubridade e segurança, representam contribuição de valor
inestimável para a solução do problema.

Pedimos também a atenção dos órgãos;.résponsáveis, particul!i.rmimte do
Ministério do Trabalho, para o teor dessas conclusões. Muitas delas poderão ser
atendid·as com portarias ministeriais ·qu.e versarão· sobre problemas _concre·tos,
ventilados pelos especialistas e· pelos interessados. Outras recomentaçoes requerem projeto de lei.
·
· · :. :
De três dessas recomendações, já nos estainos ocupando para o estudo de
eventual projeto a ser apresentado ao Sena~o, com o pbjetivo cte trazer, também,
. uma contribuição para. os resultados altamente .de· :Interesse público desta
"semana" realizada pela Câmara Municipal .de São Paulo.. . .
·
· ~·

e

.
Desejo cumprimentar os a~,ttores dà iniciativa,. os ilUstres mestres. técnicos
·que participaram da· semana', os· sindicatos que. mandaram sêus·. repre·sentantés .e
todos aqueles que deram sua contribuição ao estudo dé' um problema que é .do
maior interesse público e de rigorosa justiça social. . :. · ... · , . ' .
.. . · .. ··
... .'·' r
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito .·bem!>: .'. ·. ..
., ......... .

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. FRANCO MONTORO EM 'SÉU
DISCURSO:
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SEMA;NA DE DEBATES SOBRE ·
PREVENÇAO DE ACIDENTES DO TRÃ:BALoo: . . '
ffiGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO NA' AREA :. ·
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'Coordenador: Vereador Mário 88to
CONCLUSOES E RECOMENDAÇOES.
·'·.

Legislação

1. ll: conveniente rever e, tanto quanto possfvel, unificar a legislação prevenclbnlst:~.
-..
2. Deve ser estudada. a substituição das taxas de insalubridade e de periéulosldade: por
estímulos ao melhoramento das condições de trabalho quanto àqueles aspectos, aléin
de punições severíssimas aos .que não o realizarem quando possfvel.
3. Deve ser estudada a participação de representantes dos sindicatos, tanto operários
como patronais, na fiscalização das condições de· trabalho <quanto. à salubridade :e
segurança), em auxilio à que Incumbe à lnspeção oficial).
4. Deve ser revogado o art. 3.0 do Decreto-lei 11. 0 389, de 26 de dezembro de 1968, na
parte em qu"e versa sobre a data a partir da qual serão devidos os efeitos pecuniàrlos
da reclamação, que deve ser a de 2 <dois) ·anos anteriores· à sua distrlbúlção.... :· · ·, :_
5. Deve ser criado, em São Paulo; Capital,.o Co~selho Municipal de ·Higi~ne e SegUrança
do Trabalho, composto de representante·s dé todas as entidades participantes· da
Semana e de outros tantos presidentes de CIPAS de·uma empresa.de cada: tifu dos
ramos da atividade industrial e de transportes.
·
·, .. ·
6. Devem ser conscientizadas as empresas quanto aos infortúnios do trabalho.
"

'

ASPECTOS DA ENGENHMtiA DE .
SEGURANÇA DO TRABALHO
Aspectos Profissionais:
'

•'~••'w

''

1. A formação de Engenheiros de Segurança do Trabalho não · de'le . ter · seu ritmo
diminuído, findos os atuais .cursos de especia!lzação realizados mediante os convênios
do Programa Nacional de Valorização do .Trabalhador.
·
1.1 Tais cursos devem ter .continuidade, seja nos moldes em que são ministrados atualmente, seja através de cursos de pós-graduação, ou graduação universitária.
2. O critério de absorção desses profissionais especiallzados, definido pela · Portaria
n. 0 3. 237, exige um reexame, face no número real de profissionais formados até o final
deste ano, inferior no lnlcialmento previsto.

r
'
I

--:649·3. · N'~·ssâ.rlo' ·se ·raz ainda;· definir claramente' os. critérios" 'de ... "trabalho· :em regime
parcfàl",·que constam da Port'arla n.• 3.089, para.evitar o desvirtuamento da profissão.
'4, Deve· ser oficializada a Engenharia de Segurança e· 'definidas ·:as· atribUições dós
Engenheiros de Seguranç·a· ·do Trabalho, pelo ·conselho Federal de Engenharia e
..... Arquitetura, .nos moldes já adotados pelo Departamento Nacional . de Segurança .•
· 'H:!giene do Trabalho, definidos claramente na Portaria n.• 3.237 .. · . ··
· ·
5. ··1!: conveniente dar maior amparo às entidades de estudos e pesqUisas-. dos problemas

de·' saúde· e segurança ocupactonal, visando . aparelhá-las convenientemente;····
6.

e:

Deve ser criada · uma comissão interprof!sslonal para estudo · linplalitação ora
recomendadas.
. ... .'.·.
· ·· ·· · · ·

Aspectos Empresariais:
1. Deve ser ampliada a fiscalização nas empresas.
·~:: ;, -t prebts~•-'tiiceritiva~' ~~ :· e~pres~. 'peici Órgão 'i-e~pôrisã~el' 'ci~e detém' inonopóÜo
do seguro-acidente do trabalho - INPS (Instituto Nacional de Previdência soclall,
por melo de financiamento na compra de equipamentos de ·segurança já previsto em lel.

,o

'3, ::1!: conveniente reduzir a taxa seguro-acidente nas empresas· que ... organlzarem .'.e

·

fizerem funcionar seus SerViços de Higiene e segurança. :

· ·

.. ... .

3.1 O desconto na taxa seguro-acidente pelo Instituto Nacional de Previdênclá Social
serVIrá de estimulo às empresas para a:.aquisição de:equlpamentos seguros, torneei·

··

mento de equipamento de proteção individual a seus empregados, bem como atendimento às demais exigências legais :relaCiciiiadas com ils' Normas de Prevenção de
Acidentes.
·
·
"
·4.' ·.·Convem que sejam Incluídas,· em todos os contratos de obras públicas', al!heas "éxplicltas à segurança, higiene e medicina do trabalho, obrigandtl': os contratados ··a: respeitarem as normas e a legislação em vigor.
... . ...
. •.·
.

. s..

Sugere-se .que .sejam consideradas mais aptas para .o exercício das ativldades previstas
nos contrátos, a's empresas que 'oferecem melhores. condições de seguranÇa .aos s~us
empregados e ao público.
·
· · ··· ··

·6'

Devem ser divulgadas, pelas . empresas responsáveis .por obras ou serviços, às suas
empreltelras ou subempreltelras, a legislação e normas de .segurança, higiene e. mêdlclna do trabalho em vigor, a fim de que as mesmas não se omitam por desconhecimento
·de cawa.
·
·
:· · ·
·
' · ·
·
.: · :. · ·

7.

Convém que se crie um sistema de fiscalização em rodízio pelas empresas locadas
em determinados canteiros de Obra, a fim de que se Intensifique a apllcàção das
medidas preventivas neeessâ.rias ao andamento dos trabalhos sem a ocorrência de
acidentes.
"•. . .::·
.·

8.

1!: conveniente que seja criada uma única CIPA <Comissão Interna .de Prevenção

.,

de Acidentes), em cada canteiro de obras onde participem representantes de tOdas
as empreltelras'e subempreltelras. locadas no 'mesmo,:. independente de seu número
de empregados.
·g .; . ·I!:. conveniente que· seja disseminada, entre os· empresários de. construção' civil, ··a
necessidade ·da criação dos setores de segurança, higiene e medicina do trabalho
como prevê a lei, e que sejam criados Incentivos para as empresas que, sensivelmente,
.dl~!nuam os seus índices de acidentes.
ASPECTOS MlmiCOS DA HIGIENE E
SEGURANÇA DO TRABALHO

'",

.'

~·

'·

Aspectos Gerais:

:e con ven!ente :
1. Reafirmar o Integral apoio ·aos Serviços Especializados de segurança, Higiene c M~
dlclna do Trabalho, criados graças à larga visão do· Governo Federal (através da
Portaria n.•. 3.237, de 27 de julho de 1972), no Programa Nacional de Valorização

· : do Trabalhador, dessa·. forma ratificando o compromisso .intern~ional assumido ao
··aceitar· a ·Recomendação n.• 112 da. Organização Internacional do ·Trabalho.
2. A ·execução, · pelos serviços oficiais, de uma politica ·de fiscalização no sentido do
real cumprimento .dos postulados emitidos. pela Portaria n.• 3 .237.
3. A revisão da legislação referente ao trabalho sob ar comprimido no Brasil, consubstanciada nas portarias n.os 73, de 2-·5-59, do Ministério do Trabalho e Previdência.
Social,· e n.• 6, de 26-1-€·7, do Departamento Nacional de Segurança e Higiene do
Trabalho, a ·fim de adequá-las aos modernos. padrões adotados mundialmente.
·4. A reformulação da Portaria n. 0 491, de 16-9-65, que dispõe sobre atividades e
operações insalubres.
Padrões de Atendimento:

Sugere-se:
. : . ..... '' .
. 1., . A..criação ~ .. manut.enção .de. Servl.ços Médicos especiallzldos, em locais de trabalho
.sob ar comprimido.
·
2. Que o padrão de atendimento seja mantido no nível mais alto passive!.
.·3. Que seja ampliada a rede de hospitais credenciados para atendimento de acidentados
do trabalho, com a finalidade de atlnilr, · também, as pequenas Indústrias da
periferia da Capital.
4 .. Que o acidentado do trabalho seja atendido prioritariamente, em qualquer hipótese.
ASPECTOS DA EDUCAÇAO E FORMAÇAO
PROFISSIONAL
1. . Deve .ser cr,lada ·uma mentalidade prevencionlsta, com seu ensino em todos os ·graus
··
· da educação escolar.
Para Isso, é conveniente que:
1. 1 Nas escolas primária~
secundárias sejam ministrados conhecimentos sobre ·higiene
e prevenção· de acidentes, visando principalmente o seu melo ambiente, empregando-se
métodos adequados para a criação do hábito de segurança.
Ui O enslr!O ·da segurànÇa, higiene e prevenção de acidentes do trabalho seja lncluido
nos currículos das Escolas Técnicas e Profissionais de todo o Brasil.
1.3 O ensino da higiene industrial e segurança do trabalho seja incluído nos currículos
dos diferentes cursos de engenharia.
·1 ;4 o :Conselho Federal de Educação. torne obrigatória a. Cadeira de Segurança do Trabalho nos currículos das Escolas Técnicas de grau médio e superior.

e

Aspectos Econõmlcos
1.
·2.

3.
4.
6.
6.

.sugere-.o;e :
Que seja estimulada a prática de higiene e segurança do trabalho nas nossas empresas, evitando-se, assim, ponderáveis evasões de lucro.
Que seja ·permanentemente combatido o fator de baixa produtividade acarretado
por essas evasões de lucros, associadas quo são a outros Inconvenientes de natureza
social.
Que se auxilie, tanto quanto passivei, a pequena e média empresa, no que concerne
à ausência de recursos financeiros que Impedem, por sua vez, o desenvolvimento e a
manutenção de medidas preventivas de ordem particular.
Que as entidades Interessadas estabeleçam programas de incentivo à prática da
higiene e segurança, dando ênfase, além de outras, às vantagens económicas decorrentes dessa prática.
\)'ma. dlvulga,ção. maior •. por parte do INPS, da chamada tarifação individual.
Que as entidades interessadas estudem a possibilidade de criação de um fundo
tinancelro destinado à prática da higiene e segurança do trabalho que, gerido por

--:651-.um agente· técnico· e um agente financeiro, através de um "sistema' apropriado, .sirva
· de apoio às empresas para a viabilização daquilo que for necessário pára o alcance
dos objetlvos visados.
.
.
.
,7. Que esse sistema, entre outros, se torne conhecido pelo nome de "Sistema Financeiro
· Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho".
•'

I

~

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Senador
·
Jose L!ndoso.
. O ·sR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há cerca de três
'dias, registrava eu, no Senado, a viagem do Presidente Ernesto Geisel ao Para~
guai ·para, conjuntamente com o Presidente Stroessner, ultimar aS' peças .. d:o
·processo diplomático que vão resultar na imediata construção da Usina IDdrelétrica · de Itaipu, num sistema de ccoperação técnico-econômica entre dois
·Estados no aproveitamento das potencialidades que a natureza ofereceu aos dois
povo.s, através do rio Paraná, que serve de fronteira e, agora, de traço de união
. . ·
entre os dois países.
O sonho de se efetlvar uma política de cooperação entre os povos da América
do Sul é antigo e, nos nossos dias, assinala-se, pelo Tratado de Montevidéu, em
1960, a fundação da Assoélação La;tfno~Amer.icana- de Livre Comércio ..:.... ALALC.
cuj•o objet!vo básico é a. progressiva liber-alização do comércio entre· as partes
contratantes e que na busca do aperfeiçoamento da integração econômlca da
•América ·Latina, sofreu alterações com o Protocolo de Caracas, em 1969,
A Organização dos Estados Americanos, no plano do Idealismo político, aceitou 'esses instrumentos de natureza .econômica, mas não é fácil a mensuração
do progresso no atendimento de seus objetivos. Isso explica o Grupo Andino
decorrente do Acordo de Ca·rtagena, de 1969, congregando: Bolívia, Chile, COlômbia Equador e Peru, para acelerar a integração, visando a conseguir, de modo
mais concreto, medidas para a liberalização do comércio em âmbito sub-regional,
normais para tarifas externas comuns.
· Mencione-se coino órgãos sub-reglonais, todos válidos no esforço de melhorar
o relacionamento comercial. o Mercado Comum Centro-Americano e a Associação
do Livre Comércio do Caribe.
Mas, não é no.sso propósito fazer a história desses esforços diplomáticos.
· Queremos destacar, no senll,do, que o Brasil, inspirado na tradição de Rio
Branco, ultrapassados os problemas de fixação das fronteiras, está construindo,
na linha de sua tradição, o soberbo edifício da cooperação interamericana.
O Sr. Guid~ Mondim- p,e.rmlte V. Ex.n um aparte?
O SR. JOS'É Ll!NDOSO- Honra-me V. Ex.", Sr. Senador Guido Mondln, com
o aparte que se propõe a me dar.
·
O Sr. Guido Mondin - Nobre Senador, o tema que V. Ex.a desenvolve tem
conotações com aquele que o nosso eminente colega, Senador Milton Cabral,
trouxe, esta tarde, para a Tribuna do Senado. Verifico, mais, que V. Ex.a tem
seguido como que uma admirável linha no abordar estes assuntos que dizem
respeito à ação do Brasll na América, em l'elação a esses tratados e, particularmente, ao seu sentido. Lembro que V. Ex.", não faz muito. nos falava, num
.precioso comentário, sobre a importância do acordo que resulta na construção
da Hidrelétrlca de Itaipu. V. Ex.n, na oportunidade, apreciava em profundidade
o sentido desse cometimento, quando ele busca precisamente, criar aquelas condições de fraterndiade, que valem mais do que todos os tratados de outra natureza.
Hoje, o nosso Senador Milton Cabral nos falava so,b!1e o acordo oom o Uruguai,
acerca doaproveitamento da Lagoa Mirim, e V. Ex.", também, já o fez nesta Casa
- estou recordado - apreciando, 'exatamente, o sentido de uma obra que tem
como fulcro. precisamente, esta confraternização que se faz tão necessârla para
o benefício dos povos da América. V:ejo que, no oaoo do aproveitamento da Lagoa
Mirim pelos dois países, isto vai nos trazer um benefício extraordinârio, abran~endo uma ârea d,e mais de 7. 500 qullômetros quadrados, com as obras que lá se

-·852 ..treallzarão; :Então;· o ·que·estão colhendo. o· Brasil e os paises~vlzinhoo;·com··estas
'·realizações.? Precisamente, corno objft!vo final, a concretização de uma politica
de absoluta paz em que ninguém está buscando hegemonia, mas, sim, aquela
.frate~:nldade, que ~e faz tão nece5$á~;!a, .neste nosso ~undo contul1ba.do. Que.ro
·felicitar o nobre Senador M!lto·n Cabral, pelo discurso que !Pronunciou, lf!i V. Ex...
pelo que está pronunciando nesta Casa. Vale a pena fazê-lo, para que mante·nham()s viva t!Ssa preocupação do nosso Pais com relação a seus vizinhos, porque,
de tudo, quem colhe os benefícios maiores são, precisamente, os nosso povos.
O SR; JOSí:·LINDOSO- Agradeço o aparte de V. Ex.a, nobre Senador Guldo
Mondln; agradeço, para assinalar a gentileza de V. Ex.a, quando sublinha que
tenho tido. uma preocupação coerente d-e assinalar o progresso da politica brasileira; no· sentido de· coopeTa;ção entre as nações americanas. Assim f,lz quando ·o
.Presidente Médici visitou a Colômbia. Igual palavra de louvação, de reconhecl·mento, e de ·alegria pronunciei, na Casa, quando o Presidente Médlcl esteve na
Venezuela e ali •foi celebrado tratado, assinalando-se, como um dos fatos concretos, a articulação rodoviária da Venezuela, através de todo o nosso continente
brasileiro, até Brasilia. Há .Poucos dias falávamos de Italpu, no Paraguai.

A cooperação ·que o nobre Senador da Paraiba, Milton Cabral, trouxe, nesta
tarde, aos debates, principalmente enfocando a significação do tratado com o
'Uruguai, q'tie V., Ex.a, como sul-rio-grandense, colocou em destaque, foi valiosa.
Nós, aqui.' repreSE'Gtamos a Nação bri!IS!Lelra, os ·Estados ·bm.sllelros. Falo eu
em nome do Norte; fala V.. Ex." em nome do Sul; fala o Senador Milton Cabral
em nome do. Nordeste sofrido. É assim que a Nação brasiLeira, pelo coração dos
seus filhos das diversas latitudes, aplaude o Governo do Brasil, nesse esforço de
construir uma civilização de cooperação. E o Senado, ressoando o sentir do .seu
.povo, ressoando. as vibrações de toda .a Niação, presta pelas nossas palavras, ·o
preito de reconhecim~I:J,to da lucidez e. da Inteligência dos. nossos estadistas.
Prossigo, Sr. Pr·ssidente, ao assumir a Presidência da República, desenvolvendo o sentido ·da Política Externa da Revolução de Março, o Presidente Ernesto
Geisel·, em discurso-orientação, perante o seu Ministério, proclamava:
. ...
... ·

"Assim, no campo da política externa, obedecendo a um pragmatismo
responsável e consciente dos deveres da Nação, bem mais adulta. no
. ..terreno da so.lldarledade e cooperação internacionais, em prol do. pro·' . gresso da .humanidade e da par<: mundial, daremos relevo especial.. ao
.nosso .. relacionamento com as nações-l:l1lllãs da circunvlzlnhanças de
aquém e além-mar. Impulsionaremos a ação diplomática, alerta sempre
para a detecção de novas oportunidades e a serviço, em particular, dos
interesses de nosso comércio exterior, da garantia do suprimento adequado 'de matérias-primas e produtos essenciais do acesso à tecnologia
mais atuallzada, de que não dispomos ·ainda, fazendo, para tanto. com
prudência e tato, mas, com firmeza, as opções e realinhamentos Indispensáveis."

O relacionamento entre os Estados é complexo e sut!l. Mas, nesta altura, os
povos americanos, nossos vizinhos, têm dados concretos de que o Brasil, sem
Jlrlsmo, não deseja explorar ninguém. Somos um País-Continente. Não precisamos
de. terra, porque cuidamos de desenvolver uma política Interna de Integração
·e de ocupação. Queremos, sim, cooperar, sem h·egemonia p11etens!osa com a politica
de cooperação lnternaclon!J-1, em prol do progresso da humanidade e da paz
mundial. . .
· .
Qualquer exegeta da nossa atuação Internacional, ao estudar os documentos
dos Chefes de Estado do Brasil, ao examinar a atuação dos nossos chanceleres,
com frieza científica, que se possa admitir nas Ciências Sociais, vai descobrir
que, partindo da nossa realidade geopolítica, do milagre da nossa democracia
racial, descobrirá um' fio de ouro que nos revela crescentemente adultos no relacionamento com outros povos - na Europa, na As!a, e que redoiramos o nosso
pragmatismo com a solidariedade do conhecimento, da Identificação com a Arné-

- 653rica .e com a Afrlca, em cujos povos corre o mesmo sangue, ·e· nos indeclfrá:veis
mundoo d·as nossas vidas falam idênticos mistérios, que se exteriorizam nas
·
·
dominantes da nossa Cultura.
1.

'.

':'

A viagem que o Presidente Ernesto Geisel fez ontem à Bolivia, para celebrar
os atos finais, configurados em Acordo constante da Ata de Cooperação entre
o Brasil e a Bolívia, no campo dos hidrocarburetos, siderurgia e outros projetas
Industriais correlatos, assinada em Brasilla, em 30 de novembro de 1973, e a Ata
da .Reunião sobre a Cooperação e .Complementação Industrial entre o Brasil e
a Bolivia, assinada em La Paz, em abril de 1974, representam para os dois países
atos concretos de cooperação, da mesma categoria ético-politica do Acordo firmado, há poucos dias, entre o Paraguai e o Brasll para Inicio da 'Wdrelétrlca
da Italpu bem como do slgnlflcatlvo Acordo de Aproveitamento da Lagoa Mlrlm.
Essse Acordo de Cooperação ainda virá ao Senado da República . para sua
aprovação, conforme os ditames constitucionais. Mas, para.. dimensionar o Acordo
com a Bolívia, leio o conteúdo do art. 1.0 do referido Instrumento Parlamentar.
"Os Governos do Brasil e da Bolívia concordam em promover;· com a
passivei brevidade, a reallzação dos seguintes objetlvos:
1 - A implantação de um pólo industrial de desenvolvimento na Região
Sudeste da Bolivia; baseado no aproveitamento do gás natural boliviano
e das diversas matérias-primas existentes na mencionada região: As prlt!:~
cipais lndúatrias e obras previstas para o pólo são:
.. ·· ·.
a) siderurgia integrada e combinada com a mineração de ferro;
b) petroquímica, com um complexo de fert1llzantes nitrogenados;
c) indústria de cimento;
· d) · geração de energia elétrica para abastecer· as necessidades .do. pólo;
e) infra-estrutura necessária para o pólo.
. ,·::
2 - A aquisição pelo Brasil de gás natural boliviano p'ara· suas necessf~·
dades ene.rgéticas e Industriais.
.
.

Parágrafo único - A Bolívia está disposta a concretizar a venda de gás
natural ao Brasil em conjunção com a implantação de um pólo de desen~
volvlmento na Região Sudeste de seu território. o Brasil, além de adquirir·
. gás natural boliviano, está disposto a garantir mercado para produtos
industriais do pólo de desenvolvimento boliviano, a cooperar para o neces-.
sárlo financiamento e a proporcionar assistência técnica por sollcltaçãô
do Governo da Bolivia".
·
. . Na ocasião de ser firmado o Acordo, o Presidente Ernesto Gelsel, em discursei
que deverá ficar nos Anais desta Casa, afirmou:
· ·'
"Estou persuadido de que nos Identificamos - brasileiros e boiivi'anos
- nos mesmos princípios de respeito às normas consa:gradas pelo Direito
das Gentes, cuja intransigente observância é a única via aberta ao império 'de uma justa paz universal, em termos de igualdade jurídica dos
Estados e segurança econômica coletiva para o desenvolvimento da livre
determinação dos povos e não-intervenção nos assuntos internos dos
outros Estados. Estou também persuadido de que compartllhamos das
mesmas a.splroções ao promov·ermos o prog:resso de nossoo respectivos
paises, de acordo com a ordem constitucional e em obediência a
lnallenáveis preceitos de paz e justiça social, para o usufruto das atuais
gerações e ·permanente benefício da Nação. Sabemos que o crescimento
econômlco de um Estado não é suficiente, em sl, para representar. sua
Inteireza existencial e assegurar o bem-estar e a felicidade de seu povó.
· .
E porque o sabemos é que devotamos o melhor dos nossos esforços no
sentido de que os dividendos do crescimento econôm.ico se ajustem. e
. correspondam, de modo equitativo, às. necessidades nacionais.'~· .. :.. · . . ,..
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"O Acordo de Cooperação e Complementação Industrial que hoje celebramos constitui-se num marco precursor desta: nov:a realidade americana, que surge com força dominadora e crescente proveito: a evidência
de que, no ·sistema continental, não cabem nem surtem frutos, procoosos
de desenv~llvimentos autârquicos ou que não levam em conta o peso
dos interesses solldá:rios. Ao plantarmos este mllil'co no vasto panora:ma
das nossas 11elações, e que se estende para além dos limites de meros
Interesses !medlatistas, a1lcerçamo-lo, por isso, em sólidos e l'~!stentes
prlnciplos de conduta política e conômica. Sabemos que as ba:ses de tão
importante empreendimento assentam-se sobl':e a confiança recíproca
que inspira e fortalece a: vontade politica dos nossos dois países, no
sentido de amplia~ o ca:mpo de sua cooperação e estreitar os víncu'os
de sua associação. Mas, também, sabemos que .essa vontade e confiança
vingaram e prevalecem porque se f.ez consenso em que os empreendimenros contempl·ados são mutuamente vanta.josos para: o Bras!! .e a Bolívia.
Com esse ·espírito negociamos, com ele elaboramos os instrumentos
suscetíveis de levar-nos a nossos objetivos e por ele pautaremos os
caminhos de nossa ação futura."

Jam'es T. Shotwell escreveu, há menos de uma: década, um ensaio sobr·e "A
Interpretação da His·tóri:a" e reservou o último capitulo para reflexões sobre a
América, ond:e indaga:
"Então, qual será o modo de enfrentar esse desMio ao mundo livre?
Tanto a História como os acontecimentos desses últimos anos de crise
31pontam numa só dlreção: paz, basead•a na liberda,de e justiça .. No fim,
esses grandes ideais devem-se tomar realidade."
Na BQlhia - e pedimos vênia para observar a ocorrência - jove.ns, que
não sabemos .quantitativamente o que representam, mas que são jovens e isto é,
para: nós, importante, e políticos procura~am explorar o Acordo como lesivo
aos interesses daquele pais-irmão.
O gás que o Brasil vai comprar é atualmente queim•ado. A siderurgia que a
lucidez do Governo boliviano, chefiado por Banzer, vai fundar representa um
dado básico no seu desenvolvimento económico, talvez como Volta: Redonda
foi para nós.

Onóe, na equivalência dos lntevesses e na gvandeza dos propósitos no raciona!lsmo da reciprocidade, existem cláusulas !esivas ou imperi:a,listas? '
É preciso que se vire a página da: História, porque o ca:pítulo do coloniallsmo
está morto. O imperialismo não sobr·evive.rá como sanguessuga das forç.as dos
povos subdesenvolvidos.

'Repitamos Sho·twell:

"

• o •••

~
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Mas, com rruplcLez sem igual n:a História, os propósitos variados das nações

estão aJmhados, apesar dos métodos contrálr!os dos comunistas. Pol1Que,

subjacente a todas as ideologias conflltantes, permanece o fato. final de
que a ordem moral d'O mundo é, por fim, um problema vlv·o na política
prática."
E é esse novo capitu~o da História do mundo, onde não haverá lugar para
hegemonias, pO·l'que o trono é da Justiça e da Paz, onde não· se a.clmitirá o
egoísmo, porque a força que !lga,rá as nações há de ser a solidariedade será a
nova era da História, a era da cooperação.
'
O Brasil, pelo Presidente Ernesto Geisel, em Itaipu, em Cochabamba, em
La:goa .Mirim, ao assina.r esses Acordos e ao proclamar a força da solidariedade
como fator dinâmico da História, escreveu magnífica página dessa. nova ldlllde,
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nossos Estadistas. (Muito bem! Palmas.)
·
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard - José Esteves - J!!irbas Passarinho -Flllusto castelo-IBllanco - Jessé Frei·re - Arnon de Me!Lo - Teotônio Vllela ...:..
Eurico Rezende - Vasconce'os Tol'res - José Augusto - Italivio Co·elho
- Lenoir Vargas.
·
O SR. PRESIDENTE (Pau]M) Torres) - Está finda a hor!ll do Expediente.
Pli!Ssa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1

Discussão, em turno único. do Pro1eto de Lei da Câmara n.o 32,
de 1974 (n. 0 l. 784-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr.
Pr.esidente da República, que cria,, na Justiça do Tl'aba1ho da 1." Região,
a 2.a Junta de Conc111ação e Julgamento de Vitória, no EStado do Espirlto santo, tendo
PARIECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 • 153 a 155, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público Civil;
- de Legislação Social e;
-de ·Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Sen!lidores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.'
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o a.provam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprov·ado.
O projeto irá à sanção.
É o seguinte o pro-jeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 32, de 1974
(N.• 1. 734-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REVÚBLICA)

Cria., .na Justiça :do rl'I:abalho !la 11.a·Re~, a ·2.a Junta de Conciliação
e Julgamento de Vitória, no Estado do Esp1rito 1Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica criada, na 1.a Região da Justiça do Trabalho, a 2.a Junta de
Concll1ação e Julgamento, com sede· em Vitória, Capital do Estado do. Espírito
Sanrto.
Parágrafo único A jurisdição da 2.a Junta de COnci!iação e· Julgamento
de Vitória é extensiva aos municípios de Vila. Velha, Cariacic·a, Guarapari, Viana:
e~
.
criado, na 1.a Região da Justiça do Tvabalho, um cargo de
Juiz do Trabalho, Presidente da Junta de Conclllação e Julgamento, a ser provido
na forma da legislação em vigor.
Art. 3.0 - Ficam criadas duas. funções de Vogal,. sendo um representante de
empregadores e um rep·resentante de empregados, para atender a Junta criada
no a.rt. 1.0 desta. lei.
·Parágrafo único . Haverá um suplente para cada Voga.!.
Art. 4.0 - Os mandatos dos titulares de que trata a presente lei terminarão
simultaneamente com os da Juntt< da respectiva. Região, o.tualmente em exercicW..
Art. 2.o -

É

I

I
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I
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Trabalho da P Região, um carg10 em comissão de Chefe de Secretaria;, Símbolo 5-C.
Art. 6.0 . - As necessidades de pessoal para o desempenho dos serviços admlnistta-tlvos. e auxll1ares da. lunta de Conc1!1ação e Julgamento, criada por esta
lei, poderão ser atendidas, se assim solicitar o Tribunal da 1.a Reg~ão., medl·ante
red~r1blllção com os respectivos C!lll1gos; de funcionários do Poder Executivo que,
na. forma da legislação em vigor, forem considerados excedentes de lotação dos
' argãos·a que pertencerem, ' ' " ' ' .
' ' ' . . : ' ; ' . :: ' ' ~ '
. ' ..
§ 1.0 . - A solicitação a que se refere este artigo será dirigida ao órgãoé~.htrai
., , do Sistema de Pessoal Civil do P~er Executivo, acmopanhada de ,.lndiça-ção
"precisa: do. quant~tat1Vl0· illdlspensável 'de ·servidOres, · com: ·es, correspóliâentes
categorias funcionais e reSj>ectlvas a-tribuições.
§ 2.0 - Verificada aine,clstêncla de servidores a serem redistribuídos, poderá
ser proposta. a criação de qargo.s necessários à lotação da Junta, obse.rvado o
··
disposto nos a.rts. 9'8 e 108, § 1. 0 da Constituição Federal. · .·
0
Art. 7. - o Presidente do ·Tribunal Regional do Trabalho da ta Região
provldencla·rá a Instalação da Junta ora cri-ada.
Art. 8.0 - A despesa para execução desta lei .correrá à conta dos recursos
orçamentários consignados à Justiça do Trabalho.
Art. 9.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
.
.
.
1SR~ PRiEISD>ENTE <Paulo Tori:e5i · ·
··
.·

···o

Item 2

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da: Câmara n.o 36,
. de 1974 (n. 0 1. 79•5-B/'7'4, na Casa de origem), de iniclath:a do Sr .
.. Presidente· dâ República, que cria, ná Justiça do Trabalho da 2.a Região,
a Junta de Conc111a,.ção e Julgamento de São José do Rio .:Preoo;· no
Estado de São Paulo, .tendo
·.: .
PAIR.EOERES F.IWOIMVEIS, sob n.os 159 a 161, de 197.4; d!l's, COmissões
- de Serviço Público Civil;
- de LegislaÇão Social; e
- de Legislação Social .e

.'·

• ··:

~

·: ·'

,•

+

:·: •

discussão o pro,jeto.
·. · Se nenhum· dos Srs. ·Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
·Em

(Pausa.)
· ·· ·
Está encerrada.

· ·

,,,: Em. votaç~o o projew.

'
·· Os. Srs. Senadores que o ·aprovam queiram permanecer.. sentados. :(·Pausa.)
Aprov.ado.
o projeto trá à. sanção.
liJ o seguinte o projew aprovado:
.PROJETO DE LEI DA CA!WARA N.0 36, DE 1974
(N.• 1. 7:95-B/74, na .Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

' ·.
. '... :.

Cria, na Justiça do Trabalho. da. 2." Região,. a Junta de Conciliação
.e Jlilgameilto de São José do Rio Preto, no Estado d'e São Paulo.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 - Fica criada na 2FReglão da Justiça do Trabalho unúi Junta de
Conciliação e Julgamento, com sede. em. São José do .Rio Preto, no 'Estada de
São . Pa.ulo ... ,· ·... ·. ··... .
,, ; :. · . ·.. .:
·
... .. . . .
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São José do Ri'o Preto é extensiva aos municípios pertencentes às Comarcas
de São José do Rio Preto, Catanduva, Mirassol, Monte Aprazível, Nova Granada,
José Bonifácio, Tanabi e Palestina.
Art. 2.0 - 1!: criado, na 2." Região da Justiça do Trabalho, um cargo de Juiz
do Trabalho, Presidente de Junta de Conciliação e Julgamento, a ser provido
na forma da legislação em vigor.
Art. 3.0 - Flcam criadas duas funções de Vogal, sendo uma de representante de empregadores e uma de representante de empregados, para atender à
Junta criada no art. 1.0 desta Lei.
Parágrafo único - Haverá um Suplente para cada Vogal.
Art. 4. 0 - Os mandatos dos titulares de que trata esta Lei terminarão simultaneamente com os das Juntas da respectiva Região, atualmente em exercício.
Art. 5. 0 -Fica criado, provisoriamente, nos Quadros de Pessoal da Justiça
do Trabalho da 2." Região, um cargo em comissão de Chefe de Secretaria, Símbolo 5-C.
Art. 6.0 - As necessidades de pessoal para o desempenho dos serviços administrativos e auxlliares da Junta de Conciliação e Julgamento criada por esta
Lei poderão ser atendidas, se assim o solicitar o Tribunal Regional da 2. 8 Região, mediante redistribuição, com os respectivos cargos, de funcionários do
Poder Executivo que, na forma da legislação em vi'gor, forem considerados excedentes de lotação dos órgãos a que pertencerem.
§ 1.0 - A solicitação a que se refere este artigo será dirigida ao órgão central do Sistema de Pessoal Civil do Poder Executivo. acompanhada de Indicação precisa do quantitativo indispensável de servidores, com as correspondentes
categori'as funcionais e respectivas atribuições.
§ 2.0 - Verificada a Inexi-stência de servidores a serem dis ~ribuídos, poderá ser proposta a criação dos cargos necessários à lotação da Junta, observado
o disposto nos arts. 98 e 108, § 1.0 da Constituição Federal.
Art. 7. 0 - o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2. 8 Região
providenciará a instalação da Junta ora criada.
Art. 8. 0 - A despesa para a execução desta Lei correrá à conta dos recursos orçamentários consignados à Justiça do Trabalho.
Art. 9. 0 -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Amaral Peixoto.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Sr. Presidente, o Presidente nacional do Movimento Democráti'co Brasileiro, Deputado Ulysses Guimarães, recebeu um telegrama do Deputado Estadual de São Paulo, Alberto Goldman, comunicando
que o seminário organizado pelo nosso Partido, em cumprimento aos estatutos do MDB e de acordo com a Lei Eleitoral, que determina a realização de Cursos de Formação de Líderes, tem sido sistematicamente hostilizado, e até mesmo
proibido na Capital do grande Estado bandeirante.
Assi'm é que a reunião programada, a princípio, para a Sala do Tribunal de
Contas, não pôde ser realizada, porque a Polícia aconselhou que não fosse cedida aquela sala. Mais tarde pensaram fazê-la na Câmara Municipal e, depois,
na Sala do Estudante, da Faculdade de Direito. Todas elas foram sistematicamente negadas ao nosso Partido.
Estavam convidadas para fazer conferências nesse seminário as mais Ilustres personalidades da Capital de São Paulo e do Ri'o de Janeiro.

-·
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que assim estejam procedendo, modifiquem as suas atitudes e reconheçam que
o Movimento Democrático Brasileiro é a Oposição legalmente constituída neste
País e tem o direito de se reunir livremente.
O tratamento é discriminatório contra o nosso Partido porque, enquanto
assim estão procedendo, a ARENA vem realizando, na Cidade de São Paulo,
reunliies semelhantes, e nos mesmos locais em que pr·etendíamos fazer as
nossas!
Estou certo de que o Sr. Governador de São Paulo e o Sr. Ministro da Justiça tomarão as providências que este caso está a exigir, permitindo que os
nossos correligionários, da Capital bandeirante, se reúnam livremente, num direito assegurado pela constituição. (Muito bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Carneiro. (Pausa.)
S. Ex.a. não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Benjamim Farah, por cessão do nobre
Senador Adalberto Sena.
O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Assembléia
Legislativa do Estado da Guanabara viveu ontem uma grande tarde: é que,
numa atitude nobre e justa, concedeu o título de "Cidadão Benemérito do Estado da Guanabara" ao Dr. Dahas Chade Zarur, Diretor-Geral da Santa Casa
de Misericórdia daquele Estado.
Ninguém ignora a importância daquela instituição, tal é a história, a
tradição, a sua .participação na vida do nosso Estado, e a sua enorme benemerência. Por isso, ao processar aquele ato solene, a Assembléia Legislativa contou
com a presença do Provedor-Geral da Santa casa, Ministro Afrãni'o Costa; do
representante do Governador .do Estado; d·o representante do Cardeal; do Presidente do Tribunal de Justiça; do representante do Marechal Dutra; da Irmandade, além de grande número de Professores e dentre eles, este sábio mestre
tão querido, cujo nome declino com o maior respeito e admiração, Professor
Magalhães Gomes. Lá também esteve grande número de estudantes, crianças
das escolas filiadas à Santa Casa. Uma multidão considerável se c:omprimia em
todos os compartimentos, em todos os espaços, da Assembléia Legislativa.
Foi uma concentração digna de registro, Sr. President·e. O homenageado é
um homem admiráve-l, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua inteligência e pela sua bondade. Sempre solícito e disposto a colaborar, a ajudar, a servir,
mas, colocando em primeiro plano o seu coração.
O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex.n me permite um aparte?
O Sr. Benjamim Farah - Com multo prazer.
O Sr. Vasconcelos Torres - Devo dizer a V. Ex.a que só não compareci à
Assembléia Legl'slativa da Guanabara, por não poder ausentar-me de Brasília
nestes instantes que antecedem a chegada da Mensagem Presidencial que tratará da reunião dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. Telefonei para
o Dr. Dahas Chade Zarur hipotecando-lhe minha solidariedade e dando-lhe os
meus parabéns pelo galardão, ontem recebido, de Cidadão Benemérito do Estado da Guanabara. Carioca ele o é, pela certidão de nascimento, mas, essa
benemerência certlffcada pelos representantes do povo como que aureola todos
os bons serviços prestados por esse extraordinário homem público à coletlvidade guanabarlna. Escritor primoroso, homem leal, de uma dedicação sem limites; basta dizer a V. Ex.n que, sendo um funcionário graduado, Dlretor-Geral
da Santa Casa, é o prim-eiro que chega, não tem hora para almoço, é o último
que sal, raramente janta. Sua capacidade de trabalho é extraordinária, seu conceito entre os. funcionários e os médicos é imenso. Sei que, ainda ontem, um
dos clínicos mais c:mceltuados da Santa Casa e um dos professores do maior
gabarito chegava a.a gabln·ete do Dr. Dahas Chade Zarur e convidavam-no a
fazer uma visita a um anfiteatro que la levar o seu nome. São homenagens e
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- 6.59 homenagens. Isso fere a sua modéstia. Hoje, esse cidadão é uma figura que se
identifica multo com a bondad·e. Não há um doente no Rio de Janeiro - aqui
vai um depoimento sincero - e também no meu Estado, onde há um déficit de
assistência hospitalar, que bata à sua porta e não seja atendido. Preciso acrescentar ai'nda o favor que nós, fluminenses, lhe devemos, pelas escolas de medicina no interior, a de Valença, de Vassouras, de Volta Redonda e de Campos.
Não dispondo de hospitais-escolas, o Dr. Dahas Chade Zarur facllltou o convê~
nio, para que, no quinto e sexto anos, os alunos flz.essem o estágio indispensável para receber o diploma de médico. Hoje, ele é um homem que não pertence
só ao Estado que representamos aqui ainda; V. Ex.n ·e eu; por ora - porque, depois, estaremos todos representando o novo Estado do Rio de Janeiro. Mas,
ele já é um cidadão fluminense, pois o carioca vai deixar de ser carioca para
ser fluminense, vai voltar ao gentílico de anteriormente. Ele, sendo carioca, no
momento, já é o fluminense que todos admiramos e que, neste instante, V. Ex.a
homenageia, com minha integral sol!dari'edade.
O SR. BENJAMIM FARAH - Multo obrigado. o aparte tem o respaldo da
sua amizade àquele homem que V. Ex.a. diz que é simples: é, realmente, simples,
humilde e modesto. Ma.s, é também um ·gigante para trabalhar e servir.
V. Ex.a. fez referência ao esforço do Dr. Zarur em favo1· das Faculdades de
Medicina da terra fluminense. Que direi eu da sua colaboração, da sua dedicação em favor das Faculdades Médicas da Guanabara? Pois a Santa Casa de
Misericórdia é a grande meca da cultura dos estudantes de Medicina; todos nós,
médicos, passamos por ali. É o grande laboratório de preparação dos que estudam, para que possam, no futuro, servir melhor à Medicina e à Sociedade. S. s.a
gosta, realmente, de trabalhar e de ajudar o.s estudantes, os médicos, os funcionários, as freiras, as crianças das escolas. Enfim, está sempre presente em
tudo. Representa a alma e o coração da Santa Casa de Misericórdia. O Provedor tem, no Dr. Zarur, um esteio admirável. Por iss·o, o povo carioca, ontem,
vibrou, na Assembléia Legislativa, com esse ato que não foi um ato de rotina,
mas de etxraordinária significação marcado por tão altas presenças, e que
merece registro no Senado.
O sr. Ruy Carneiro - Permite V. Ex.n um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH - Com multo prazer.
o Sr. Ruy Carneiro - V. Ex.a faz multo bem em focalizar, no plenário do
Senado da República, a figura do Diretor-Geral da Santa· Casa de Misericórdia
do Rio de Janeiro, o Dr. Dahas Chade Zarur. Eu, como Membro daquela notável
entidade, venho acompanhando a atuação desse jovem - porque ele é jovem,
embora tenha cabelos grisalhos -, o Dr. Zarur, que encarna a alma, o espírito
vigoroso dos dirigentes da Santa casa de Miser;'córdla. Daí o prestígio, o apoio
justo, que o Ministro Afrânio Costa dispensa a: S. s.a., assim como toda a Mesa.
Como v. Ex.n não Ignora, e sabem, sobretudo, os que vivem no Rio de Janeiro,
a Santa Casa reúne, em sua Mesa, as figuras mais expressivas da laepública
nos diferentes setores de suas atividades. Talvez seja eu o mai's humilde de
seus membros. Lá, todos nós temo.s pelo Dr. Chade Zarur um apreço especial,
não por uma questão afetlva, mas de justiça, merecedor que é da atenção geral
daqueles que acompanham os trabalhos da Santa casa e com ela cooperam,
a começar pelo Provedor, o eminente Ministro Antônio Anfrânio Costa. E precisam fazer isto, para motivar e compensar o trabalho primoroso e humano
que s. s.n desenvolve na Santa Casa. Sr. Senador Benjamim Farah, eu deveria ter ido ontem assistir à homenagem que o Dr. Chade Zarur recebeu da Assembléia Legislativa do Estado da Guanabara, mas não me foi possível afastar-me de Brasília, por motivos de ordem superior. De sorte que desejo dar a
V. Ex.n os meus aplausos pela felicidade com que se está conduzindo neste
depoimento, que servirá, como já disse anteriormente, de Incentivo ao trabalho que o Dr. Chade Zarur real!za na Santa Casa de Misericórdia do Rio de
Janeiro, como seu Diretor-Geral.
o SR. BENJAMIM FARAH - Agradeço o aparte de V. Ex.", e, cada vez mais,
me convenço do acerto de fazer este registro. Primeiro, velo a sol!darledade do
meu caro companheiro e colega, Senador Vasconcelos Torres, com o qual, con-
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- 660!orme S. Ex." diSse, dentro .. de pouco tempo, estarei representando a mesma
Unidade federativa. S. Ex.a, ainda há poucos dias, acompanhou o trabalho ingente do Dr. Chade Zarur na transladação dos restos mortais do grande tribuno, cognominado "0 Tigre da AbOlição", José do Patrocínio.
O Sr. Vasconcelos Torres - Permite V. Ex." um aparte? (Assentimento do
orador) - Sem o Dr. Zarur nada teria sido possível na grande solenidade, com
aquela apoteose a que V. Ex. 11 assistiu.
O SR. BENJAMIM FARAH- Multo obrigado, Sr. Senador Vasconcelos Torres.
José do Patr!cinio - tenho a certeza de que o Senado não ignora - foi
servidor da santa Casa de Misericórdia, onde trabalhou, na sua juventude, e
gozou sempre de um carinho multo grande Tanto assim que, em vida, como
depois de morto, ali recebeu aquela dedicação e aquele gesto de respeito à sua
figura. A Santa Casa guardou, durante setenta anos, os despojos de José do
Patrocínio e agora, com tristeza e com saudade, os entrega ao Estado do Rio.
E foi o Dr. Zarur o elemento coordenador, aquele que mais se esforçou, que
mais propugnou por todo esse trabalho de trasladação. Ele compareceu à cidade de Campos, onde o Senado se fez representar através do Presidente desta
Casa, o Senador Paulo Torres, e dos Senadores Vasconcelos Torres e Amaral
Peixoto. Eu também tive a honra de comparecer a essa solenidade. O Senado
lá estava, portanto.
É oportuno o aparte de solidariedade do nobre Senador Vasconcelos Torres.
Depois, a Paraíba, sempre presente e atuante aqui, através do Senador Ruy
Carneiro, não quis ficar indiferente, impermeável à minha fala, quando trago
à tr~buna do Senado esta figura que é uma figura-família, comum do Rio de
Janeiro. Homem simples, homem modesto, mas um grande homem. Pelo que
ele representa, pelo que ele faz, pelas suas intenções, enfim, pela vida que
evidencia naquele grande nosocômio que é a Santa Casa. A Santa Casa, de
tradição extraordinária que vem da madrugada dos tempos, a santa Casa que
foi criada por aquele grande apóstolo que foi o Padre José de Anchieta.
O Sr. Ruy Cameiro - Perdoe mais uma interrupção, Sr. Senador. O Dr.
Zarur tem acolhido na Santa Casa de Misericórdia grande quantidade de paraibanos pobres que adoecem e que não sendo do INPS se socorrem das enfermarias daquele nosocômio, pelas mãos generosas do Dr. Zarur.
O SR. BENJAMiiM FARAB - Muito obrigado por mais esse aparte de V. Ex.a
Como se vê, a Santa casa serve à Guanabara, ao Estado do Rio, à Paraíba,
aos Estados, enfim, ao Brasil. É uma instituição extraordinária, uma instituição
que tem prestado os mais úteis e humanos serviços a este Pais. Há tempos ela
tem a colaboração, a presença, a dedicação, o serviço desse grande colaborador
que é o Dr. Zarur; homem que tem uma vida criadora, uma vida posta sempre
à disposição da coletlv!dade.
.
A Assembléia Legislativa do Estado da Guanabara pratica um ato de absoluta justiça que merece os nossos aplausos. Ouvi atentamente o discurso do
Dr. Zarur, modesto, humilde; transferiu todas as homenagens à grande instituição que serve a Santa Casa.
Quero, desta alta tribuna do Senado da República enviar, também, minha
congratulação à Assembléia Legislativa, minha saudação ao povo da Guanabara
que através da sua Assembléia homenagecm esse hOmem que é digno de nosso
respeito, de nossa admiração e, principalmente, da nossa gratidão. (Muito bem!
Pahnas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Lenolr Vargas.
O SR. LENOJR VARGAS (Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sra. Senadores, durante minha estada na III. 11 Conferência Interparlamentar
de Nairobi, no cont!nenti africano, ao lado das preocupações maiores com o
melo ambiente, objeto da reunião, outros problemas que afligem os países em
desenvolvimento estiveram pre·sentes; senão no ternário da Conferência, pelo
menos nas trocas de Impressões entre os seus Integrantes.
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A grande preocupação munclial da carestia de alimentos para os povos em
crescimento constante, leva-nos ao exame dos variados fatores que in!luem
para a escassez ou para o aumento da produção.
Um fenômeno que me tem chamado sempre a atenção é o da erosão, cuja.
ação continuada tanto tem prejuclicado e empobrecido as atlvida.des agrícolas
do Pais.
Socorri-me de técnicos na matéria a fim de abordar o assunto com poasibllidade de maior penetração no seio daqueles que podem ajudar o Brasil a
se racionalizar no setor, pois talvez não bastasse dizer apenas da urgência du
providências.
Os dias atuais estão marcados pela necessidade imperiosa de se incentivar
a produção agropecuária, de forma a propiciar ao homem uma dieta alimentar
mais rica em nutrientes, especialmente no que se relaciona com a proteina
animal.
Ocorre que a remuneração da grande maioria da população ativa brasileira
gira em torno do salário mínimo.
Para que se possa oferecer a essa população ativa e aos respectivos dependentes uma aliirientação de maior valor nutritivo, cumpre elevar a produtividade do setor primário, de forma a tornar mais baixo o custo da produção rural
e fazer crescer o poder aquisitivo dos que mourejam nos campos.
É verdade que o aumento da população brasileira vem determinando o crescimento da produção rural. Mas, esse crescimento provém quase que exclusivamente da incorporação ao sistema produtivo de novas áreas de terras.
Não hã, com efeito, introdução sensível de tecnologia mais moderna que
enseje a melhoria dos índices de produtividade.
O sistema primitivo de exploração do solo, vem, por outro lado, ocasionando
a destruição dos recursos naturais. O.s campos tendem à de.sertificação. o
homem precisa capacitar-se de que o solo é a maior dádiva que recebeu da
natureza.
Em razão da ação conjugada da á.gua,. do.ar e da luz solar, pode o solo alimentar a vida vegetal que, por sua vez; nutre a animal e aquela e esta, reunidas, sustentam a vida humana.
·
·
Desde as époc!ll'3 niads remotas que os solos estão submetidos a processoa
cliversos responsáveis pela remoção de suas partícu1a:s. Apenas, a coberlura.
vegetal vinha evitando que o deslocamento se fizesse com malior intensidllide.
Esse f.enômeno teve início logo que o homem começou a 1avrar a terra,
r!ll'3gando-·a· com instrumentos toscos, do que resultou sensível diminuição na
coesão do. respectivo solo.
.
O rufrouxamento da sua contextura é uma prática plllrticula:rmente nociva,
porque faz desencadear um processo de erosão em lençol, mais conhecida como·
erosão laminar, que se caracteriza. pelo arrastament9 do solo supe·rficia:l, a.rãvel,
denominado •também de horizonte, que é exatamente a lâmina de solo que
oferece as condições propícias ao desenvolvimento das espécies vegetais.
O deslocamento semanal de a.iguns metros cúbicos de solo geralmente não é
notado. Se no entanto. esse fenômeno prossegue ano após ano, jã no curso de 3
ou 4 décadas tal arrastamento poderá ensejar a remoção daquele solo superficial,
3!rável, o qual con-forme já salientei é o ~esponsável pela vida vege·tal, pois é nele
que se processam os f·enômenos quimlcos e biológicos, em razão dos quais pod'e
ele oferecer à planta os elemenos nutritivos essenciais ao cumprimento pleno
de sua função econômica. As raizes plvotantes, profundas, das árvores de
'&'l"llinde porte ger~tlmente têm mais o poder de fixar a planta ao solo, pois que
as radlcelas 'existentes em sua volta, nas zonas mais profundas do solo, não
poderão propiciar ao vegetal a oferta de alimentos em quantidade capaz de
o.tend'er à.s necessida·des de sua manutenção c desenvolvimento.

- 662 Sr. Presidente, Srs. Senadores, a falta de um programa técnico, objetlvo e
compatível com as necessidades do País, de defesa do solo, vem ocasionando
sensíyel prejuízo ao Brasil, pois, .segundo afirmam os estudiosos desse· assunto, o
nosso País perde, cada; ano, 500 milhões de toneladas de terra, arrastadas pela
erosão laminar, o que correspond·e à evasão de uma camada uniforme de 115
centímetros de espess·ura, numa ãrea de 280 mil hectares. Isso slgnifoca que,
cada ano, 2.800 propriedades de 100 hectares se trans•forma-m, tomando-se quase
totalmente arruinadas.
·Com esse arrastamento total, os solos brasileiros perdem, cada ano, 3 m!lhões
de tonelad!IIS de ca;rbono, 6 de matéria orgânica, 270 mil toneladas de nitrogênio,
50 de fosfato, 27 de potãssio, 3'5'5 de cãlcio e 48 de magnésio.
Os técnicos do Estado de São Paulo evidenciaram que a erosão destrói 88
cativo o prejuízo apurado pela perda dos componentes do solo, traduzida em
um mllhão de tonelada.s de matéria orgânica, 600 mil toneladas de carbono, 53
milhões 3334 mil toneladas de terra anualmente naquele Estad•o sendo signifimll de nltrogênio, 11 mil de fósforo, 5 mil de potãsslo e 59 m!l de cãlcio.
O agrônomo Mârlo Dutra, da AICARIESC de Santa Catarina, em a:rtlgo publicado, faz afirmações como as seguintes:
"Segundo dados de pesquisa de campo, um hectare (lO.OOOm~) utillzado
em culturas a;nuals e sem conservação do solo, pode em 6·5 anos perder
uma camada de 20 centímetros de espessura somente pelo ef·eito da
'
ersosão causada pelas ãguas da chuva.
Agora, se o cultivo for fei-to usando-se conservação do sol•o, levariam
570 anos pa:ra ser perdida a mesma camada de 20 centímetros.
Se observarmos as lavouras do oeste de Santa Catarina veremos que na
sua grande maioria elas ainda não possuem um perfeito sistema de
conservação do solo. O a:gricultor, no afã de utilizar palmo a palmo sua
propriedade, não protege as áreas agricultáveis da maneira que elas
me11ecertam.
O .agricultor cura as "doenç!IIS" que a sua terra mais se ressente, como
acidez e baixa; fe·rtllldaóe, mas não usa os meios profiláticos qu·e a
livrarão de seu mal maior, a e·rosão.
A cada chuva que passa são toneladas de terra, de calcário, de adubo,
é o trabalho do agricultor que se vai, tudo porque ele não dispensou
alguns dias de trabalho, alguns litros a mais de óleo na proteção de suas
terras contra a erosão."
Cabe aqui considerar que não é somente a: erosão responsável pela perda
dos elementos nutritivos existentes no solo. As águas de percolação provocam a
lavagem dos eLementos nutritivos arrastando-os para regiões profundas onde
não chega a ação das raízes; a: combustão do solo em razão das condições climáticas das regiões equatoriais; a queimada provocada pelo próprio a•gricu·ltor
na sua ânsia de sobreviver ante o mundo de tantas dificuldades ou na sua
ganância de obter maior lucro, com um mínimo de dispêndio; a falta de
fertilização do solo, que nada mais é que a reposição anual dos elementos
retirados do solo e não devolvidos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o fe.nómeno se Inicia mais ou menos da
seguinte forma. As vadações do clima e do estado do tempo em geral provocam
a decomposição e a desagregação das rochas. O solo e a rocha, esta assim
fragmentada, são conduzidas pela ação do vento, ou da água. Neste caso, vão
seguindo os cursos de água:, quer lentamente, partícula por partícula, quer em
volume mais acentuado, pelo escorregamento em massa de solo e de rochas
decompostas.
Em decorrência dessa ação contínua, vãrias montanhas têm sido destruídas
transformando-se em verdadeiras c•h!llpadas, enquanto os materiais arrastados
pela água vão obstruir lagos, formando extensos terrenos de várzeas ou d·eterminando a existência de grandes deltas na zona marítima.

- 663· Assim, enquanto determinadas partes da superfície terrestr·e vão gradativamente atingindo cotas acima do nível do mar, outras vão também aos poucos
se transformando em terrenos de cotas a:baixo do nível das águas marinhas.
O exame minucioso de morros cobertos de florestas, permite veriflca·r como
os declives formam curvas suaves, seus vales caem de maneira multo uniforme,
os cumes das colinas são arredondados, sendo muito rara a existência de linhas
retas ou ar.esta:s no seu conto·rno. Essa paisagem é característica das regiões
úmidas ou semi-úi!lidas, cuja cobertura vegetal foi efetivamente poupada, bem
ao contrário da paisagem das regiões áridas, cujo contorno é comumente anguloso. Fundos chatos, flancos verticais, bastantes íngremes caracterizam regiões
de baixa pluviosidade. Aqui e acolá se encontram gvandes "mesas" e resíduos·
da chapada outrora existente, formando figuras interessantes, que atraem a:
atenção das pessoas que por ali circulam.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, essas diferenciações substanciais entl'e as
paisagens das duas regiões de climatologia:s distintas resultam da maior ou
menor proteção oferecida ao solo, pela pl.'esença mais ou menos acentuada d·e
vegetais. Isso, porque, a copa das árvores amortece a força da: chuva que se
precipita sobre uma região constituída d·e florestas. Assim, a água que cai sobre
o solo o encontra r·evestido das folhas caíd:as, recobrindo-o como se· fora· um
espesso ta:pete. Essa cobertura absorve a água que cai das folhas, reduzida quase
a gotas, pelo fato de sua intensidade ter sido bas.tante amortecida.
A existência de húmuns mantém o solo poroso propiciando a penetração da
água, onde fica 31rmazenada: para ser usada no period'O da seca.
A cobertura do solo pelas árvores e pelas folhas nele caídas, impede a ação
direta dos raios solares, evi·tando a evaporação da: água armazenada e promo·
vendo ipso facto a sua conservação.
A existência de cobertura v:egetal é responsável não somente pela fixação
do solo mas também pelo seu enriquecimento contínuo, devido aos vegetais que
caem sobl'e ele e entram em es,tado de decomposição.
A vegetação também contribui para a fixação do solo, protegendo-o, por
igual, da ação perniciosa das águas correntes e dos ventos.
A derrubada das florestas, a queima dos vegetais, a a:ração d!lis terras, tornam
o solo suj.el:to a ação dos ventos e das águas. Essas práticas provocam o que se
denomina de erosão acelerada, para: diferenciar druquela cuja· existência se verifica apenas pela exposição do solo aos fenômenos naturais, antes referidos.
. A erosão em lençol ou erosão laminar pode, num aguaceiro, formar sulcos
com alguns centímetros de profundidade, os qua:is, se não forem corrigidos ,vão
se desenvolvendo a ponto de se transformar em voçorocas, que são um tipo de
erosão mais acentuada formando os sulcos bem profundos, com vales e com
P!lil'edes laterais escarpadas.
· A restauração dos terrenos com voçoroca:s é muito mais onerosa, qualquer
que seja o processo utilizado, quer pela obstrução desses sulcos, que·r pela construção de barragens. Um pequeno rego pode, ,em pouco tempo, em função das
grandes chuvas, transrforma,r-se em sulcos tão profundos a ponto de esconder um
animal ·tle grande porte.
Multo embora as chuvas violenta:s sejam mais rápidas, são elas responsáveis pelos maiores prejuízos resultantes da e·rosão laminar e da erosão em
voçoroca.
O excesso de cabeça de gado num terreno produz também intenso pisoteio
das pastagens, promov'endo a exposição do solo superficial e propiciando a Instalação do fenômeno .da erosão. O solo poroso, coberto de pasto, torna-se compacto, transforma-se numa superfície lisa, por onde a água não penetra. Por
esta razão, em b~eve vários sulcos estão formados, podendo, conforme a topografia do terreno e 'a intensidad'e das chuvas, tranSiformar-se em outras voçorocas, que impõem difícil e cara restauração do solo.
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-664O princípio universalmente a:dotado, é o de que o solo nã,o se resume apenas
à propriedade de um cidadão ou empresa. Multo mais do que isso, representa
ele um valioso. patrimônio .de uma naçã,o, que, por isso mesmo, tem o dever de
coordenar os estudos e participar dos projeto.s inerentes à sua conservaçã,o,
Pa.ra que se possa obter boa exploraçoo do solo, conservamdo-o culdadosamente, dev.e-se v.er.llficar que cada hectare s.eja utlllzado lev.ando-se em consideração as suas necessid·ades e as suas possibilidades.
A pedo!ogla decJ.d!u estudm- cuidadosamente os procedimentos para a,tender
a essa determinação.
Consistem tais processos no levantamento do Inventário, enquadrando-se o
solo numa das 8 classes de terras, divididas segundo a respectiva capacidade de
ut!l!eação.
Esse serviço exige conhecimento técnico e práticas dos sistemas de ela&it!cação, na distinção dos diferentes tidos de solo, no reconhecimento exped!·to
das várias classes de declive e no exame mais minucioso dos aspectos que envolvem a erosão, quer no que se relaciona com a sua qualidade, como também no
que respeita à quantidade.
IEm função desse exame, o grupo das terras próprias para a lavoura compreende 3 classes: a dos solos que não exigem práticas especiais, a dos que exigem
práticas simples e a dos que exigem práticas intensivas.
A quarta classe é constituída de solos com capacidade de uso limitado, exigindo práticas intensivas e constitui o grupo de terras próprias para a lavoura
esporádica ou de curta duração.
Em seguida, vem o grupo de terras impróprias para a lavoura, porém apropriadas à vegetação permanente, compreendendo 3 classes: a que enseja o uso
das terras sem restriçã,o ou práticas especiais, a com restrições moderadas no
seu uso e a com severas restrições quanto a seu uso.
Por fim, vem o grupo das terras impróprias para a lavoura, pastoreio ou
silvicultura que é constituído da classe de terrenos muito acidentados, terras
arenosas, úmidas ou áridas, impróprias para a cultura, pasto ou florestas, mas
que podem ser utilizadas como recanto para a fauna silvestre.
A conservação dos recursos naturais constitul hoje uma especialização muito
importante da agronomia, que vem cada dia mais aperfeiçoando o .estudo das
técnicas especializadas em explorar o solo sem destruí-lo e, mais ainda, dos
que vêm se dedicando ao exame das indicações de restauração do solo, mesmo
aqueles mais exauridos e mais estragados pela erosão em voçorocas. .
No meu entender, deve o Poder públlco insistir com intensidade no preparo
de especiallstas em conservação e restauração do solo e penetrar, com coragem,
na seara do financiamento às práticas conservacionistas.
Tal financiamento exige que os juros do capital emprestado sejam baixos
e os prazos longos, pois se trata de procedimentos que só oferecem ressarcimento a prazos também longos. E há casos, também, em que o projeto de
conservação ou de restauração do solo é tão oneroso que excede à capacidade
de pagamento do proprietário rural, devendo o próprio Governo, através de
fundos especiais, assumir o encargo da parte do investimento conservacion!sta
que ,excede à capacidade de pagamento do mutuário. Isso, tendo em vista aquele
:princípio já antes referido de que sendo o solo um patrimônio da própria nação,
cabe também ao poder público o dever de cuidar da sua conservação, bem como
da restauracão dos solos erodidos.
Mas, nem sempre é necessário o uso de medidas preventivas contra a erosão
de caráter mecânico como só! acontecer em terrenos de solos friáveis, com
extensos declives e elevada pluviosidade. Onde os solos tiverem capacidade de
absorção rápida, os declives forem mais suaves e a pluviosidade não muito
intensa, o trabalho de conservação de solo poderá ser feito mediante a utilização de práticas agronôm!cas, como o cultivo em curva de nível, a rotação
de cultura ou a cultura em faixas.
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-665Em qualquer dos casos, a lavoura é plantada seguindo uma linha perpendicular à queda das águas, sendo que sa rotação de cultura e na cuHura em
faixas se Intercala na lavoura principal o plantio de uma espécie vegetal como
a leguminosa, que, espalhando-se pelo solo, reduz a velocidade do lençol de
água e; em conseqüência diminui a erosão laminar. As diferentes e-spécies vegetais são plantadas, em talhões, alternadas, variando a largura de cada faixa em
função da declividade do terreno.
A cultura em faixa é considerada um dos métodos mais eficientes para se
manter o solo conservado, desde que concorre para seu uso racional e enseja
a adoção das sadias práticas conservaclonlstas.
A cultura em faixa é consld~rada um dos métodos mais eficientes para se
os trabalhos agrícolas, desde que passam eles a. ser feitos necessariamente no
sentido das curvas de nível, o qu~ não ocorre no plantio comum, quando hã
mais dificuldade para se seguir corretamente a referida linha do nível.
A cultura de cobertura, que é formada pela ·espécie vegetal capaz d·e cobrir
inteiramente o solo, é o melhor método para evitar as perdas decorrentes da
erosão.
Se, pois, o solo estiver coberto, todas as perdas são muito reduzidas. Por
isso, quando a cultura principal não enseja essa cobertura, deve fazer-se a
cultura em faixa, intercalando-se entre as faixas da cultura principal outra
lavoura em cobertura que Impeça a erosão acentuada, reduza a. enxurrada das
águas, conserve a umidade, contribua para aumentar o teor de matéria. orgA.nlca
do solo, diminua o arrastamento de elementos nutritivos disponíveis, como o
nltrogênlo nítrico. Por fim, depois dessa lavoura em cobertura ·enterrada, em
seguida a colheita, ainda produz ácidos orgânicos ou outros corpos compostos,
que contribuem para a liberação de elementos nutritivos minerais. Essa lavoura
em cobertura, além das vantagens acima enumeradas, serve para alim~ntação
de animais na época da estiagem, para aumentar as safras de cereais, e a capacidade de abSorção do solo é multo maior, e multo menor é a de infiltração da
água.
Aliás, nesse capítulo de lavoura de cobertura, convém levantar o problema.
da divisão das lavouras em esgotantes, conservadoras e enrlquecedoras.
As primeiras esgotam o solo porque dele retiram os nutrientes de que carecem,
sem nada lhes restituir, pois o sistema de cultura que lhes é próprio não faz
aumentar os teores dos elementos que elas absorveram.
As culturas conservadoras soo as que exigem um mínimo de revolvimento
do solo, por isso são conhecidas como lavouras não capinadas. Elas fecham o
terreno, Impedem a erosão e, em conseqüência, evitam a perda de matéria orgânica e dos minerais.
Já as culturas ·enriquecedoras do solo não só conservam o solo, cobrindo-o
inteiramente, como também restituem ao solo a matéria orgânica absorvida. As
leguminosas, por exemplo, têm elevado poder de fixação do nltrogênlo que absorvem da atmosfera, o que lhes enseja, por ocasião de serem enterradas, o
enriquecimento do solo em seu teor de nltrogênlo.
Na IPecuârla, o apascentamento adequado representa a declsão mais importan·te para que se proceda à utilização do solo, sem destruir as suas qualidades.
A época da pastagem do gado também é importante, pois quando o capim
está em fase de crescimento deve ser menos solicitado, o mesmo ocorrendo na
época de verão, salvo quando se trata de determinadas espécies de gramineas
que têm de ser utl!izadas tenras, por se tornarem linlflcadas, ásperas ou de sabor
desagradável depois que amadurecem.
A lotação das pastagens é outro fenômeno importante, até mesmo porque nos
anos secos o limite Ideal de animais por hectare tem de ser menor do que nos
anos d~ boa pluviosidade.
Nos Estados Unidos da América a reconstituição do solo e das reservas naturais é considerada hoje como um imperativo de segurança nacional.
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- 666 Tal decisão permite ao Governo Federal legislar com mais propriedade sobre
assunto de tanta relevância.
Para que a adoção dos princípios conservaclonals tenha efeito duradouro
é necessário que se tenha sempre pr.esente o preceito de que as terras devem ser
submetidas a um processo de exploração dentro do conceito de uso apropriado.
Um terreno desnudo, despido de solo, exige tratamento oneroso, mais adubos,
maior pluviosidade, tornando a ativldade rural mais difícll, mais cara e até
mesmo impossível, em determinados casos.
Se se considerar que essas dificuldades se estendem a milhões de agricultores
disseminados pelo País, verifica-se que esse problema atinge a vida social e económica da própria Nação. Em razão da erosão, a população agrícola passa a ser
constituída de "indivíduos subalimentados, sem roupa e sem abrigo", em muitos
casos.
Em tais condições, nenhum país poderá apresentar índice concretos de prosperidade duradoura. Porque a erosão, contínua e acentuada, dos recursos naturais
leva o melhor da terra, para o oceano, e tira a vitalidade de qualquer aglomerado
humano.
Aliás, mediante um exame sumário do custo de práticas agrícolas se conclui
que, com essa utilização dos método con.servacionlstas, o trabalho agrícola é mais
fácll e menos oneroso do que mediante o uso de práticas primitivas, responsáveis pela intensificação da erosão. Assim, é mais fácll e menos oneroso conduzir
um tratar no sentido das curvas de nível, do que fazê-lo subir e descer morro
na direção normal às curvas; por sua vez, para os animais de tração é muito
menos penoso seguir a linha normal à queda das águas, do que acompanhar essa
mesma linha, o que exige, quer na subida como na descida, um esforço bem mais
acentuado.
O estudo já feito até hoje da ação nefasta das águas sobre os terrenos, bem
como o exame das voçorocas, permite concluir que o sucesso do empreendimento
agropecuário depende da ação correta de cada um, num trabalho anónimo de
conjugação de esforços. Há terrenos em que as voçorocas vão caminhando até
atingir à propriedade vizinha, escarpando os terrenos à montante. Em outros
casos, a água acumulada indevidamente em uma propriedade pode provocar a
erosão das terras de outra propriedade de cota mais baixa.
,
Do crescimento demográfico brasileiro, que apresenta índices bastantes altos,
resulta, de pronto, a elevação das pressões nascidas dessa população que cresce
acentuadamente, sem encontrar, por outro lado, o aumento correlato do sistemaprodutivo, especialmente daquele que diz respeito ao setor primário dedicado à
alimentação do homem e dos animais domésticos ut!lizados no suprimento de
proteína animal ao cidadão patrício.
O esgotamento do solo em decorrência das práticas predatórias que caracterizam a agricultura braslleira vem ensejando o deslocamento contínuo do
produtor rural. que caminha incessantemente em busca de solos mais férteis,
abandonando sempre aqueles que destruíram ou que vão destruindo na sua
passagem, naturalmente que inconsciente.
Acresce, ainda, que esse sistema de agricultura ainda se torna mais grave
nas regiões equatoriais ou subequatoriais, que constitui parte substancial da
área do território brasileiro. Isso porque, no Norte e Nordeste do País, a natureza
ajuda o homem na ação destruidora do solo provocada pelas práticas primitivas
de exploração.
Se bem que já exista no País algum trabalho isolado com a finalidade de
deter essa avalancha destruidora, quer parecer que tais iniciativas, por serem
isoladas, têm multo pouca significação.
A matéria, pela sua importância, tem de ser coordenada pelo Governo
Federal a quem caberá promover uma programação de âmbito nacional, com a
participação dos. Estados, exatamente agora, quando se começa a descobrir e
explorar os solos da região amazónica.
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- G67A preservação dos solos daquela extensa área do território nacional deve
constiutir um imperativo de segurança nacional, para que não ocorra a desertificação daquela imensa zona agrícola, que já se apresenta como uma magnifica
esperança aos brasileiros.
São essas considerações que achei por bem trazer ao conhecimento do País,
preocupado com o que vem ocorrendo no Estado que represento e em tantos
outros Estados do Brasil, no que se refere à destruição do solo arável, prevendo,
portanto, o que possa acontecer em outras regiões, mais sujeitas ainda à destruição dos recursos naturais, feita, por incrível que pareça, com a participação do
próprio produtor rural, que tem de ser orientado para dar outro sentido ao
processo primitivo de cultivar o solo, que ele ainda hoje mantém.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, com estas palavras quero deixar, aqui, o meu
apelo ao ilustre técnico que ocupa hoje, o Ministério da Agrocultura, professor
universitário, possuidor de um cur'rículo dos mais brilhantes, para que tome a
decisão inabalável de encaminhar uma solução objetiva, com a finalidade de
sustar a destruição desregrada que o próprio homem vem impondo ao solo
brasileiro.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando
amanhã se escrever a mstória do.s dias que correm, muita gente criticará a
censura imposta aos jornais, a qual perdura ainda durante o Governo do eminente General Ernesto Gelsel, quando toda a Nação esperava que ela se esgotasse no dia 15 de março passado.
Mas, ao traçar esse quadro, se fará justiça a um jornal O Estado de S.
Paulo, porque tem colaborado na divulgação da poética nacional, da Língua
Partuguesa, dos encantos da nossa Literatura.
Depois de ter esgotado todos Os Lusíadas, agora envereda O Estado de S.
Paulo pela di'vulgação de outros autores, alguns que já iam ficando esquecidos
do público brasileiro.
Já agora o poeta escolhido é Fagundes Varela, o grande Fagundes Varela,
de que as gerações novas só tomam conhecimento pelo que consta da História da Literatura Brasileira, muitos não leram os seus primorosos versos.
O Estado de S. Paulo colabora com a Literatura nacional, ao divulgar
esses versos. O que hoje, por exemplo, é a continuação do Cânti~.o do Calvário,
o que é realmente expressivo para um jornal que vive o "calváno" da censura
prévia da Imprensa.
É significativo que Fagundes Varela seja o autor escolhido e logo no Cântico do Calvário. Mas, não é só Fagundes Varela. Quem se lembrará, srs. Senadores, nos nossos dias, de Domingos José Gonçalves de Magalhães? Só a experiência, só o espírito selec!onador da direção do Estado de S. Paulo recordaria
o grande poeta, e logo para lembrar um dos seus cânticos mai's conhecidos:
Perfil de Napoleão, que termina com este verso: "Da liberdade, foi o mensageiro."
Ora, o jornal entregue à prévia censura à Imprensa começa falando de liberdade. Não há dúvida de que é expressivo e merece registro.
O sr. Guido Mondin - V. Ex." me permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com multo prazer.
O Sr. Guido Mondin - A par da seriedade do assunto, estou a esperar que,
um dia, O Estado de S. Paulo se lembre de publicar, nnquales locais, dois discursos seus sobre o croché e sobre a primavera. Enquanto não o fizer, ficarei a
espe1:ar.
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- 668 · · O SR. NELSON CAIRNEIRO - Acredito, Sr. Presidente, que a censura prévia
não permitirá nem o discurso sobre a primavera, nem sobre a arte do croché.
Nenhum dos dois serão publicados por esse matutino. De qualquer forma, não
quero emparelhar a minha pobre prosa a esses versos primorosos, de poetas
que deixaram tradição na Língua Portuguesa e, hoje, recordados pelo grande
matutino paulistano.
Dizia eu, Sr. Presidente, que o jornal de hoje, reproduzindo os versos de
Domingos José Gonçalves de Magalhã·es, no seu Elogio de Napoleão, termina
com estes versos:
Da Liberdade roi o mensageiro.
Sua espada, cometa dos tiranos
Foi o sol que guiou a Humanidade.
Nós um bem lhe devemos, que gozamos;
E a geração futura, agradecida,
Napoleão dirá, cheia de assombro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com assombro que vejo que, até hoje,
continua a censura prévia à Imprensa no Brasil. Esperava que a primeira liberdade que se restaurasse neste Pais, tão logo tomasse posse o eminente General Ernesto Gelsel, fosse a de imprensa, porque S. Ex.a é daquela plêiade
de militares, de homens públicos que assessoraram o saudoso Presidente Castello Branco que, ainda em horas difíceis, de críticas severas, procurou sempre
manter livre a Imprensa. Certamente S. Ex." terá .encontrado dificuldades para
fazê-lo. Mas o Estado de S. Paulo .soube transformar as agruras da censura
numa ode poética, numa coletânea de poesias que recorda as grandes figuras
do passado e, algumas vezes até, os poetas primorosos do presente.
Este registro aqui fica com o reiterado protesto da Maioria contra a continuação da censura à Imprensa, principalmente numa hora em que todos
esperávamos que ela já estivesse extlntra.. (Muito· bem!)
O SR. PRE,SIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. Presidente, Srs. Senado'res, a nossa
preclara Comissão de Relações Exteriores reuniu-se hoje pela manhã e um projeto de minha autori'a foi apreciado, sendo relator o onlpotente Senador Nelson
Carneiro. S. Ex." sugeriu que a proposição, que visa dar apoio logístico à projetada ex;pedição do Clube de Engenharia e do Instituto ·Brasileiro de Estudos
Antárticos ao chamado Continente Branco, fosse enviada ao Ministério d~
Relações Exteriores para o devl'do pronunciamento.
Não sei até que ponto é válida essa técnica de enviar a órgãos do Executivo
pedidos de pareceres sobre proposições de autoria de parlamentares. Já ouvi
dos congressistas mais radicais que esses órgãos técnicos se demitem da capacidade de opinar e encontram essa válvula de escape que é o envio de uma
proposfção a um órgão relacionado com a idéia contida no projeto. O:t:a, Sr.
Presidente, de acordo com os dados que tenho em mãos, resultantes de um
requerimento que fiz a V. Ex." e que foi deferido, poucos foram os órgãos que,
solicitados a emitir uma opinião, responderam ao Congresso.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.o. dá licença para um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES - Um momento, Excelência. Não diria
que isso envolve um desapreço, que seria multo forte de mi'nha parte. Mas,
Sr. Presidente, o fato é que a estatística - e tive o cuidado de solicitá-la e
V. Ex.o. me atendeu - é muito dura. Falo para o Senado, sem falar na Câmara
dos Deputados; ao que se pede não respondem mesmo, porque, aqui, ou se dá
parecer favorável ou se dá parecer contrário.
Sr. Presidente, tem sido a norma e niio serle eu quem contra ela irá
rebelar-se.
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Concedo o aparte ao eminente Colega Nelson Carneiro.
o Sr. Neloon Carneiro - Sou, nesta Casa, e fuf sempre na Câmara dos
Deputados, contrário aos numerosos pedidos de informações às autoridades do
EXecutivo. Acho que a função é sempre do Legislativo, mas, quando se trata
de política exterior, em que o Congresso age em harmonia com o Poder Executivo, é natural que o Poder Executivo opine, não sobre o mérito da proposição,
mas sobre a conveniência; não sobre a const!tucionalfdade da proposição, mas
sobre a oportunidade da realização, enfim, da aceitação ou não da medida que
se pede. V. Ex.a. sugeriu uma medida que tem controvérsias notórias nos paises
sul-americanos. O Presidente Geisel, que V. Ex.a. apóia e a quem a Minoria
presta a sua homenagem, declarou, ao in!'ciar o seu Governo, que iria fazer uma
politica de aproximação com os países sul-americanos, quebrando aquela velha
tradição de estarmos sempre voltados para a Europa e para os países mais distantes. Ora, a proposta de V. Ex.a, levada pelos fins mais nobres e patrióticos,
poderia interferir com essa política presidencial. Era, portanto, dever da Comissão de Relações Exteriores ouvir o responsável dfreto pela política externa
do País, que é o Presidente da República. Na Comissão de Relações Exteriores
foi feito este pedido por nós; na Comissão de Segurança também tinha sido
feito, mas não participo daquela Comissão e não tenho nenhuma responsabilidade no fato. Mas hoje a Comissão de Relações Exteriores, atendendo que a
política externa é realizada pelo Presidente da República com a cooperação do
congresso, entendeu de aprovar o meu pedido de audiência do Ministro das
Relações Exteriores. E fique certo V. Ex.a., e eu posso até antecipar, de que o
atual Ministro das Relações Exteriores, o ilustre Embaixador Antônio Azeredo
da Silveira, responderá no prazo ao pedido formulado. Estou certo de que S. Ex.a.
não repetirá o velho hábito condenável, e nisso V. Ex.8 tem inteira razão, de
outros Ministros que deixaram de responder a numerosos pedidos e semelhantes. não só hoje mas no passado também, não só no Senado, como na Câmara
dos Deputados. Fique v. Ex. 8 certo de que o Ministro Azeredo da Silveira se
apressará em dar a resposta, qualquer que ela seja, e a Comissão de Relações
Exteriores examinará essa resposta. sem a ela se subordinar, mas levando em
conta o :ponto de vista de que também 0.0 Executi'vo cabe a condução da política externa do País.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Desvanece-me a intervenção de V. Ex.a.
Apenas gostaria de lembrar que a proposição tramitara pela Comissão de Relações Exteriores e, nesse jogo de bastão, Sr. Presidente, um passa para o outro
e o outro passa mais adiante, e fica assim. Solicitado fora o pronunciamento da
Comissão de Segurança Nacional. Esta que, no meu modo de entender, cuida não
só da política interna, mas da politi'ca externa, qual o Itamarati e tem que se
subordinar aos interesses da segurança nacional - deu parecer favorável.
Agora, chega à Comissão de Relações Exteriores e há essa protelação. Não
discuto como meu eminente colega e amigo, Senador Nelson Carneiro, se descabida ou não.
Aliás, S. Ex.a fez uma ressalva, agora, a respeito do Embaixador Azeredo
da Silveira, ressalva com a qual concordo, por conhecer o espírito aberto, amplo,
dinâmico e patriotico do Chanceler Azeredo da Silveira. Mas quanto ao receio
preliminarmente apontado pelo Senador Nelson Carneiro, Sr. Presidente, ele
não pode ser aceito, porque não há nenhum inter-reJoacionamento entre o pedido
que· estou fazendo, de apoio logístico à expedição brasileira à Antártica e um
possível atrito com a Argentina e com o Chile, porque a Antártica é um conti'nente aberto.
No ano geofísico internacional, aqueles que participaram de observações
físicas ou meteorológicas tiveram direito a permanecer nessa área, de tanta
importância para o Brasil. o rato de não termos assinado o tratado não invalida a pretensão que temos. E devo dizer que sou o porta-voz, no Congresso Nacional, particularmente no Senado, de todos os brasileiros que não ignoram a
importância dessa área para o futuro do País, quer no terreno propriamente
meteorológico - e este é importante -, quer também no que tange à linha
ele transporte aéreo-Internacional, na chamada Rota Polar, e também pelos
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- 670 recursos minerais existentes na Antárt!ca, de que o Brasil, em parte carece
e tem direito a usufruir.
Sr. Presidente, este é um assunto que já começa a apaixonar tanto civis
como militares. Estou feliz pelo fato de que o circunspecto Jornal do Brasil,
em editorial que tenho em mãos, vem apoiar a iniciativa consubstanciada no
projeto de lei. Tenho a Impressão de que o nobre Senador Nelson Carneiro não
leu esse editorial, que rebate, inclusive, as alegações de S. Ex.a Procedere! à sua
leitura, para que venha a constituir um dossiê que instruirá futuramente os
órgãos técnicos desta e da outra Casa do Congresso Nacional, a fim de ser feito
o exame - e aqui sem trocadilho -, frio, gelado, da matéria.
O Jornal do Brasil, na edição de 22 de maio, ou seja, ontem, colocou o
assunto nos seus devidos termos, dizendo o seguinte:
"ANTAIRTIDA MULTINACIONAL
O projeto brasileiro de enviar à Antárt!da uma missão científica deve
agora amadurecer e concretizar-se. Quando era ainda incerta a situação
política na Argentina, tal idéia, por parte do Brasil, poderia pa·recer
açocl.ada, e o plano argüido de inoportuno. A próspera e organizada
Argentina dos dias correntes, senhora do seu presente e do seu futuro,
terá, sem dúvida, uma visão correta da Antártida- que é a mais isolada
área do globo - como uma terra em que muitas nações trabalham e
que nenhuma, com exclusividade, ocupa. Pouco a pouco, firma-se o estatuto da Antártida como o de um território destinado à ampla e pacífica
cooperação Internacional.
Antes do Tratado da Antártida, assinado em 1959 e posto em vigor em
1961, sete Estados reivindicaram soberania territorial na Antártida: a
Argentina, a Austrália, o Chile, a França, o Reino Unido, a Noruega e a
Nova Zelândia. O Tratado de 1959, no entanto, introduziu uma moratória, uma suspensão de reivindicações de soberania. Hoje em dia, o Tratado da Antártida passou a incluir, além dos Estados já nomeados, mais
Afrlca do Sul, a Bélgica, os Estados Unidos, o Japão e a União Soviética.
Mas cinco países que estão sendo admitidos, a saber, a Tcheco-Eslováquia,
Dinamarca, Holanda, Polónia e Roménia.
Como se vê, aumenta o tempo todo o número dos países que têm acesso

à Antártida, bastando, para entrarem, que sejam aceitos pelos 12 mem-

bros considerados fundadores e que se disponham efetivamente a conduzir ali projetas científicos e económicos. O artigo XIII do Tratado declara, taxativamente, que ao mesmo "pode aceder qualquer Estado que
seja membro das Nações Unidas, ou qualquer outro Estado convidado a
dele participar com o consentimento das partes contratantes".
A investigação sistemática da Antártida começou em 1957, em conseqüência dos trabalhos do Ano Geofísico Internacional. Foram descorbertos ali mais de 200 minerais, Inclusive urânio, carvão e óleo. E, a partir
do momento em que os Estados Unidos e a União Soviética se empenharam at!vamente em pesquisas na Antártida, ficou quase que automaticamente aceita a idéia de internacionalização do chamado continente
branco. As severas condições de vida e de trabalho na Antártida não
incluem o Brasil entre os países que pretendem extrair riquezas ali. Mas,
como diz o cientista Aristides Pinto, que visitou a Antártida e que dirige o Departamento de Ciência e Tecnologia do Instituto Brasileiro de
Estudos Antárt!cos, "precisamos pelo menos fundar na Antártida um
posto meteorológico". Segundo o Sr. Aristides Pinto, a Antárt!da exerce
grande influência sobre o nos.so clima. De Já, graças a observações meteorológicas permanentes, podemos prever o ciclo de cheias e secas no
Brasil.
Não existe nenhuma razão válida para que o Brasil seja excluído de um
território que dia a dia acolhe novas missões, dos mais variados países."
O editorial chega a uma conclusão que é também a minha, Sr. Presidente.
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conspícua Comissão de Relações Exteriores, esta que assume grave responsabilidade perante a consciência nacional, ao tomar atitude dessa natureza -, que
o Ministro, repito, no tempo prefixado pela Constituição, responda. Quero crer,
dado o caráter pacífico da mi..lsão, que outro não poderá ser o expediente senão
de apoio, mesmo porque o meu projeto tem caráter autorizat!vo. E, a lattere,
informo que, brasileiros empolgados com a idéia, já se estão reunindo para,
independentemente- e isso conta multo a favor do País - conseguir recurso~
para aquisição de um navio quebra-gelo e, por conta própria, com apoio do
Instituto Brasileiro de Estudos Antárt!dos, seguir para lá. Mas são patrícios
nossos, Sr. Presidente, que não têm estações de rádio, de radar, não dispõem
de aviões e, num momento qualquer de surpresa, poderão ficar desamparados.
Nem as nações vizinhas se opõem a essa idéia, a não ser os elementos radicais,
principalmente os comunistas da Argentina e do Chile. Estes que. não querem
que o Brasil vá fazer essa expedição, cuidando, não de hegemonia nem de incorporação de território - que não é o pensamento de um brasileiro sequer mas de proceder a estudos no sentido de preservar o nosso futuro porque
amanhã esse continente poderá ser dilapidado. As espécies de peixes, por
exemplo - tudo isso tem uma conotação que me dispenso agora de expor,
falando de improviso, pois já fiz um relatório a respeito -, têm de ser preservadas. Hoje a Humanidade constitUi uma espécie de patrimônio comum
e não vai ser a vontade de um tiranete, de um demagogo portenho, ou de um
sectário, ou de um elemento ligado a Salvador Allende que poderá impedir que
o Brasil realize este objetlvo, que deve ser incluído entre os grandes objetivos
nacionais.
Sr. Presidente, saindo desse assunto, o principal que me trouxe à tribuna,
queria pedir permissão a V. Ex."', dada a urgência do assunto, para dar conhecimento de um memorial que recebi de Professores da Universidade Católica de
Petrópolis que fizeram o Curso de Ciências Físicas e Biológicas desde a sua
abertura no ano de 1967.
·Esses l!cenc!ados estão na via crucis do Conselho Federal de Educação. Esse
órgão - repito mais uma vez - exerce uma verdadeira ditadura contra os
interesses educacionais brasileiros. Formados desde 1969 - o Conselho tinha
ciência disso -, alguns fizeram concurso, passaram e não puderam ser nomeados, porque o reconhecimento não foi feito.
Esses professores de Petrópol!s e professores efet!vos do Estado do Rio estão
sendo prejudicados no enquadramento da carreira, sem que nada possam fazer
ou pleitear junto às autoridades, por se encontrarem em situação irregular,
independentemente da sua vontade.
Esse Conselho Federal de Educação, Sr. Presidente, não se! como ainda
existe. Composto de elementos das mais diversas tendências tem impedido isso é verdade; eles não gostam principalmente quando falo, mas é a real!dade
.
- o aprimoramento cultural da nossa juventude.
Se disserem que falo aqui e não cuido da qual!dade do ensino, eu, de certo
modo, aceito essa argumentação, como já foi objeto de comentário de um
conselheiro no plenário do Conselho Federal de Educação.
Não quero a má qualidade do ensino, Sr. :Presidente, porque seria desmerecer aquilo que faço em minha vida e seria, também, um desserviço à mocidade
da minha Pátria. Mas, há casos de alguns estabelecimentos de ensino - por
exemplo, o Instituto Abel, em Nlterói, dirigido pelos Irmãos liassal!stas, que
apresentaram o elenco de um magistério de primeira ordem para a organização de uma Faculdade de Direito, e o Conselho Federal de Educação não atende. Também, em N!teró!, com a visita dos elementos do Departamento de Assuntos Universitários do Ministério da Educação e Cultura, a Faculdade de
Medicina da ASPERJ, que V. Ex."' tão bem conhece, e que tem procurado ajudar,
também não pode funcionar. A Faculdade de Medicina em Nova Iguaçu, a
Faculdade Integrada do Colégio Plínio Leite, a Faculdade de Filosofia pretendida pelo Professor Lavaqu!al Blosca, um dos grandes educadores da terra fluminense, no Município de Santo Antônio de Pádua. E por aí afora, por esses
"brasls" afora.
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Braga hoj.e Ministro da Educação, falava aqui se despedindo, eu, formulando
votos 'de êxito para sua administração à testa daquele Ministério, to1pei a liberdade de alertar contra· a "ditadura" do Conselho Federal de Educaçao.
Colhido de surpresa, o eminente Senador Ney Braga disse que essa não e·ra
bem a sua opinião. Mas já deve estar sentindo que o Ministério da Educação
talvez seja, de todo o corpo ministerial, o único bloqueado em iniciativas, porque o Conselho se mete em tudo, faz programas, faz currículos, rejeita e relega
a plano secundário a figura do titular de uma das pastas mais importantes e
mais essenciais a este Brasil.
O Sr. José Lindoso - V. Ex." permite um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES - Com prazer.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a, talvez considerando os casos Isolados que invoca, tenta alguma razão quando faz cíticas aos indef·erimentos de seus
pleitos com base em pareceres do Conselho Federal de Educação principalmente as pretensões no campo de escolas na área de Ciências Sociais. MM
gostaria de dizer a V. Ex." que o Conselho não está exorbitando. O Conselho
segue o que está escrito na Constituição. Cumpre, portanto, a sua função inspiradora de dirigir, de orientar, de assessorar o Ministério da Educação. no desenvolvimento de uma política nacional de Educação, dentro das perspectivas
das necessidades do mercado de trabalho, dentro das necessidades do desenvolvimento nacional. Dirigindo a Educação num País como este, é possível que o
COnselho cometa alguns equívocos, mas asseguro a V. Ex." que os homens de
primeira categoria que o integram, professores da melhor expressão, homens
que têm uma vida toda dedicada ao serviço do ensino, merecedores da gratidão
desta Nação, se, por acaso cometem esses equívocos, asseguro a V. Ex." que
foram na perspectiva de acertar; eles estão procurando dar aquele sentido alto
ao problema da educação, acima de qualquer aspecto emocional, de qualquer
aspecto que possa não ser considerado dentro de uma perspectiva de racionalidade, nos interesses maiores de cumprir as tarefas constitucionais e legais a que
são obrigados. Em homenagem, portanto, ao Conselho, desejaria que V. Ex." pleiteasse, com a veemência com que costuma pleitear os direitos da sua bela e
querida província, o reconhecLmento, a revisão das decisões, mas que fizesse 11ma
justiça para esse conselho e para os homens que o integram. o Conselho e os
homens que o integram servem à República com o maior devotamento, a maior
grandeza e merecem do Senado e da Nação o maior respeito.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Para os homens e as mulheres, que o
integram, o meu respeito pessoal.
Não nego, porque seria estultícia da minha parte, o valor intelectual doo
membros do Conselho Federal de Educação. O que estou salientando é a exorbitância e o extravasamento das funções constituciona:!s que esse órgão de assessoramento dev.eria ter.
Meu Sen·ador - e quase ia saindo aqui do subconsciente por conta do
coração e da "torcida", "meu f,uturo Governador do Amazonas"' - o Conselho
poucas vezes m~mtém diálogo com o Ministro da Educação. Com o Ministro
Ja:rbas Passarinho, nosso pl'lezado colega, a vantagem não foi muLto grande
po11que, homem do diálogo, Inteligente e capaz, realizou uma verdadeira politica
diplomática no trato com esses que dizem não ter compromisso com ninguém,
que são nomeados por diferentes Governos e não acompanham - essa a minha
opinião, respeitando o ponto de vista de V. Ex." - a demanda do País no que
trunge à criação de escolas superiol'es de ensino e de univ.ers!dades.
O Minis·tro da Educação tem o poder Ilmitadíssimo diante da autoridade
incontestável do Conse'·ho F1ederal de Educação. Eles encaminham os pedidos ao
Ministério da Eliucação e Cultura, pelo Departamento de Assuntos Urúversitários.
Assisti a alg>uns debates ao longo da minha vida pública, e inclusive o Conselho
Federal de Educ•ação está em Bvasil!a por minha: causa - não digo assim, mas
indife11entemente por minha c!llusa - porque ele vivia na GuanabS;ra e eu não
compreendia que sendo Brasil!a a Capital d'a República:, lá, no belo Palácio
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do ensino no Brasl!.
Esse caso de Petrópolis se soma a outros. Há má-vontade. Há conselheiros
simpáticos e inclusive, de uma gra:nde parte tenho a honra de ser amigo. Mas,
Sr. Presidente, eles se colocam numa posição de vestais, de inatingíveis, de
homens que não aceitam ponderações e, sendo quase todos eles teóricos, filósofos,
místicos, não estando com o pé no chã>o da realida;de educacional brasileira,
querem, Sr. Pr.esidente, a exemplo de Platão, criar, 111qui, uma nova república
universitária brasilei~a. Esse Conselho Federal de Ed•ucação. em que pesem a
integridade - e nisto estou com V. Ex.a - e a competência dos seus membros,
noo é o órgão ideal para assessol'ar o Ministro da Educação e Cultura.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me permite um a;parte? (Assentimento do
orador.) - Pe·rmlto-me, e peço escusas a v. Ex.a por ln.slstlr, e o faço não só na
qualidade de LideT em ex;ercíclo ...
o SR. VASCONCELOS TOR.RES - Não estou atacando o Governo, mesmo
porqtlle tem muita gente no conselho Fed-era;! de Educação que é contra o Governo, contl'a os interesses do Qov.erno, permita-me V. Ex.a
O Sr. José Lindoso - Isso não importa, a pluralldlllde +esulta ...
O SR. VASCONCELOS TORRES - Pode importar em sabotagem à politica
educacional do Gov.erno.
O Sr. José Lindoso - A plul'alidade de idéias resulta num melhor apuramento
das decisões do Conselho. Não só na qualidade de Líder, como dizia, mas na
qualidade de amigo, tanto quanto V. Ex.a, do Ministro da Educação e Cultura,
quero dizer a V. Ex.a que o Ministro Ney Braga não se sente diminuído, nem
jungido à ação do Conselho. Nenhum de nós, homens públicos, sentir-se-à
diminuído quando sujeitos às regras da lei, quando cmuprimos a lei ou defendemos e velamos pelo seu exal.o cumprimento. O Ministro Ney Braga inspira a
ação d.o Conse}ho dentro das dlretrizes da C:onstituição e, repondo a ma;je3tade
da sua autoridade, no desejo de servir a esta Nação, considero-a: efetJ. vam.ente
engrandecida toda vez que e.a, como sempre tem sido, nesses meses do exercício
no Ministério, se desenvolve dentro das linhas maiores que a própria Constituição traçou para a sua. a;tuação. o Conselho Federal de Educaçoo e o Ministro se
constituem em órgãos autónomos mas harmôn!cos, no desejo de exercitar trabalho profícuo em prol da Educação. Lam·entavelmente - desgraçadamente,
diria eu - não estão o Sr. Ministro e o conselho atendendo aos interesses
isola:dos - mas nem por isso menos Importantes - que V. Ex.a defende, mas
estão uníssonos e no maior propósito, e com a maior veemência, de colocar acima
de todos esses intene·sses o interesse maior, o magno Interesse da educação
no Brasil.
O SR. VA:SCONOELOS TORRES- Quanto ao Ministro da Educação, V. Ex.n
me perdoe aqui a llngua:gem popular, dá "ooluna: do melo": penso de igual modo.
Há um empate penf.e!to entre a conceituação de V. Ex." e a minha. Mas, o que
rea;Imente estimo - .e tenho a cel'lteza de que acontecerá - é que 0 Senador
Ney Braga, Ministro da Educação, possa ver que p~~~rte da sua ação esclarecida
e progressista venha a se·r bloqueada, Impedida por esse órgão que V. Ex.a
diz que está na Constituição, mas não está na Constituição. O que está na
Constituição é a Educação como direito assegurado a todos, mas não, dando a um
coleg!ado o direito, o privilégio, c!.e decidir a soma das individualidades - dando
um condunto, como V. Ex." disse. Multas vezes, essas individualidades, todas
elas voltadas para um conservadorismo e.stér!l, têm impedido que a educação
superior no Brasil tenha .a posição que já dev·eria ter atingido, não fora a ação
no meu modo de entende·r - data venia - netasta, do Conselho Federal de
Educação.
O Sr. José Lindoso - V. Ex." me permite? (Assentimento do orador.) Não poderia s!lencla:r - porque importa em injustiça - quando V. Ex.n considera
a ,ação do Conselho neffasta e marcada por oonservador!smo. I!: esse Conselho que
estii empreendendo a reforma universitária que, como toda mudança, tem criado
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de ensino, regulamentando o ensino do primeiro e segunc:Lo gr.au.s, qua·ndo se
aáotou o princípio da terminalldade, r.e.forma essa extraordinária, com o conte~do
da profissionalização, par!ll atender ao proce~ó de desenvolvimento do PMs. É
esse Conselho que se desdobra semanas e semanas aqui em Brasília ...
O SR. VASCONCELOS TORRES - Não, ele só vem uma vez por mês.
O Sr. José Lindoso - ... com um estudo desses problemas todOS, com a maior
dedicação, pare atender, com se·rledade, com pl'Obldade, e com inteligência: aos
intere~es do ensino no Brasil; de forma que as reclamações de V. Ex." pod.em
.ser proceden1ies- não as nego pol'que não tenho elem·entos aqui para rujulzá-las;
não estou com os autos par.a julgá-las - mas, dig·J que o qualificativo de conserva.dorlsmo para o Conselho e dizer-se que o mesmo é nefasto fere a verdade,
foge à verdade, flagela aquilo que deve ser um galardão para todos nós, que é o
esforço da democratização do ensino, a:través de Conselho, que desempenha o
seu tra.balho dentro do maior sentido de honestidade, eLe patriotismo, de gl'andeza
e de segurança didática e cientifica.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Relativamente à probidade, estou d.e
acordo com V. Ex." Agora, quando V. Ex." diz que e1e se desdobra, todas as
semanas, não é exato, e vou usar a sua expressão, isto flagela a verdade. Eles
''êm aqui uma vez por mês; todos eles vão para o Hotel Nacional, com uma
diária caríssima, com passagens pagas pelo Governo F·ederal, e sucessivos pedidos
de vista. Não estou, ve(ja bem V. Ex.", querendo ferir ·a honorabilidade nem a
compet.ência de qualquer membro do Conselho Federal de Educação.
O Sr. José Lindoso - V. Ex." está simplesmente magoado por que niílo tev·e
o deferimento dos seus problemas, é o ·que percebo.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Não. Não sou eu. Não sei onde V. Ex.a
quer chegar. Deferimento dos meus problemas? Não sou diretor d.e escola, não
tenho escola, não sou sócio de escola, não sou C·O·tista de nenhuma: entidade
mantenedora, de esco:•a, não estou com interesse pessoal ferido, Sr. Presidente.
Não sei onde é que o jovem Senador José Llndoso pretend•eu chegar com a sua
assertiva. V. Ex." fala em interesses feridos ...
O Sr. José Lindoso - Não disse que V. Ex.a está magoado nos preitos que
encaminha, e encaminha: como repres.entante do povo fluminense. V. Ex." está
magoado quanto ao indeferimento. P!lita estes lndef·erimentos da justiça, ou
injustiça dos mesmos V. Ex." teria o Ministro para ajuizar, ou o reexame dentro
das normas regimenta:is. Mas o fato <!o indeferimento nã,o lmpor.ta absolutamente
nem justifica a agressão que V. Ex.a está fazendo ao Conselho Federal dé
Educação. Foi simplesmente isso que tinha a dizer.
O SR. VASCONCELOS TORRES - O que há não é indeferimento, Senador
Llndoso. O que há é moleza, o que há é letargia para reconhecer os cursos. Três
anos para: reconhece·r um curso. Tenho proce~os aqui. E não sou eu só. Qua1quer
Senador, qualque.r Deputado há de ter uma reclamação relativamente ao Conselho Federal de Educação, cuja integridade. honorabilidade e competência não
estão em jogo neste momento, e, sim, a lerdeza e aquilo que fale! - e repito o ultracoruervadorismo e o alheamento às realidades ed'ucaclonals do novo
Brasil.
Sr. Presld·ente, aql.li fica este apelo. Não se! se estou a:judando. Em vJ.rtude
do reaclonarlsmo de alguns elementos de sensibilidade eplteli~tl o Conselho
não gosta de s.er atacado, mas tem que ser atac·ado. Não estou atacando o Governo. O Conselho Fedie·ral de Educação, no meu modo d'e entender, é um órgão
que está prejudicando o Governo, po11que ou o Ministro da Educação tem a sua:
assesso.rla dlr.eta, pessoal, escolhida por ·ele próprio, ou se vai va!er de elem.e·ntos
nomeados em outras admln!straçó·es, e que multas vezes estão decidindo ao sabor
de paixões politicas loca:is.
Posso citar um exemplo: por ocasião do reconl1eclmento da Faculdade de
Medicina de Vassouras, e posteriormente a de Volta Redonda, foi necessário
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lnsta~a.ção da Faculdade de Economia e Ciências Econõmlcas em Resende disse
que Resende não tinha condições para possuir uma Faculd·ade de Economia,
porqu,anto não. tinha um corpo docente à altura. Estavam comigo justamente
dois coronéis do Exército à paisana. Como todo o Brasil sabe, Resende é a sede
'da Academia Militar das .1\guLhas Negras, que tem um co·rpo docente altamente
qualificado. Então, esse Conselheiro, quando soube que estava d1ante de dois
coi'Qnéis que tinham !ngres.sado na Escola Militar por concurso, mudou repentinamente de opinião e pediu desculpas.
Tenho uma crônlca para fazer sobre o Co·nselho Federal de Educação ma.s
esta não é a oportunidade. Apenas trouxe hoje à baila, essa questão, que é grave,
porque prejudlca brasileiros que acreditam no Ministério da Educação, brasileiros
que acreditam no próprio Conselho Federal de Educação, bras! eir<Js que fazem
um curso, depois um concurso, e ficam em situação desesperadora, pois o currículo não foi de<;idamente reconhecido.
Espero voltar ao assunto em outra oportunidade e com a mesma veemência
que tive que emprestar às minhas palaJVras.
!Repito- aliás, graças a Deus, o meu eminente Líder, Senador José Llndo.so,
esclareceu bem o seu pensamento -, não tenho interesse na questão porquanto,
se fosse d!retor de e.soola ou membro C·O·tis·ta de associações mantenedoras,
estaria praticando um achlncalho contra mim mesmo, atuanC:o em causa
própria.
Trago legitimamente, o fato oo conhecimento do Senado, portanto d'o País,
e espero que chegue ao Conselho Federal de Educação esta reclamação, de todo
j'llSta.
Sr. Presidente, o Conselho Federal de Educação não perde por esperar,
po1:1quanto ·ainda há multa coisa a fala:r sobre a-quilo que considero uma ditadura.
E com a colllflança manifes·tada pe'o meu eminente, querido e pr-ezado Líder José
Llndoso, estou certo de que o Ministro Ney Braga jamais se subordinará a uma
situação esdrúxula como essa, e que não se coaduna com a dignidade d·e Ministério de Esta.do tão Importante para este País, como o é o da Educação e Cultura:.
Peço a V. Ex.a, Sr. Presidente, que este memorial faça parte do meu discurso, bem como o editorial do Jornal do Brasil, que 11 na primeira parte do
meu pronunciamento.
Era o que tinha a dlzer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. SENADOR VASCONCELOS
TORRES, EM SEU DISCURSO:
Exmo. Sr. Dr. Vasconcellos Torres.
M.D. senador do Estado do Rio de Janeiro.
Vimos pelo presente solicitar a Intercessão de Vossa Excelência junto ao Conselho
Federal de Educação, a fim de solucionar grave problema que vêm prejudicando todos
os. alunos que concluíram na Universidade Católica de Petrópo!is o curso de Ciências
Flslcas e Biológicas desde a sua abertura, no ano de 1967.
O referido curso não foi até hoje reconhecido pelo Conselho Federal de Educação.
não podendo, portanto, a Universidade Católica de Petrópolis fornecer os diplomas.
Professores 'concuxsados no Estado da Guanabara não puderam assumir os cargos,
apesar de terem sido bem classificados, por não apresentarem a documentação exigida.
Professores efetivos do Estado do Rio de Janeiro serão prejudicados no enquadramento na carreira, sem que nada possam fazer ou pleitear junto às autoridades, por
se encontrarem em situação Irregular, independente de suas vontades.
Sabendo os professores de Petrópo!is do interesse de Vossa Excelência pelos profissionais da classe e da sensibilidade que caracteriza o digno homem público que tão
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com esperança uma solução favorável do egrégio Conselho Federal de Educação.
Na certeza da atenção de Vossa Excelência encaminhamos, em anexo, a relação dos ·
alunos que conclulram o referido curso.
(Seguem 41 assinaturas.)
SESSA0/75.• no DCN n.0 54 - Seção n de 24-5-75 - Ass. não publicadas.

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Carlos.
o SR. ANTONIO CA,RLOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, trago à Casa
novo regi.stro sobre o problema das enchentes em Santa Catarina. Desta feita,
as novas são alvissarelras e colocam à mostra rumo novo nas ações que o Governo Federal vem empreendendo na busca de soluções adequadas à prevenção
de novas catástrofes.
Anuncia a imprensa que a próxima reunião d·o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que, aliás, deve estar-se· realizando hoje, presidido pelo
Senhor Presidente da República, General Ernesto Geisel, terá em sua agenda
a apreciação de diversos projetas de dragagem, saneamento, regularização de
rios, recuperação de terras e controle de ench<mtes, das várias regiões. do ·País
em que, periodicamente, a natureza se rebela e destrói.
A aprovação pelo CDE de tais projetas, ·elaborados pelo Ministério do Interior tem por propósito, .segundo declarações do Minístro Mauricio Rangel Reis,
"acabar de vez com as enchentes cíclicas em diversas regiões do País e evitar
os prejuízos à economia nacional e as tragédias que elas têm provocado, com
perda de vidas humanas e altíssimos prejuízos ma te riais".
Nota-se, assim, Sr. Presidente, srs. Senadores, que a ação do Governo, tão
eficiente que foi nos momentos mais agudos da calamidade, tem seqüência lógica e adequada na promoção de obras de infra-estrutura que evitem a repetição de tai.s fenômenos.
Na reunião que se anuncia está prevista a análise, entre outros, dos projetes desti'nados à regularização dos rios que têm foz no litoral .sul do Estado
de Santa Catarina, notadamente do rio Tubarão, cuja eficácia será definitivamente garantida se assegurada a abertura da B:trra do Camacho de fonna
permanente.
Anuncia-se, por igual, a assinatura de convênio entre o Mini.stério do In.j;erlor e a recém-criada Secretaria de Planejamento, no sentido de dar prosseguimento às obras já planejadas no Vale do Itajaí e, bem as.si'm, assegurando
recursos para o des·envolvimento de novos projetas que complementarão os já
executados.
O custo total do Projeto do Vale do Itaj ai está estimado em ........... .
Cr$ 306.550.000,00 ( trezentos e seis milhões e quinhentos e cinqüenta mil cruzeiros), dos quais Cr$ 104.450.000,00 (cento e quatro milhões, quatrocentos e
cinqüenta mil cruzeir<Js) já foram gastos. Os restantes Cr$ 202.100.000,00 (duzentos e dois milhões e cem mil cruzeiros) .serão apllcados no projeto e na
construção da Barragem Norte, no projeto e construção da Estrada de Contorno
da Barragem Sul, nas retlfi'cações dos cursos de água e na elaboração do projeto e na execução da Barragem Mirim.
A liberação dos recursos asse·gurados pelo convênio far-se-á de conformidade com os cronogramas de execução físico-financeira a serem elaborados
pelo Ministério do Interior.
Sr. Presidente, solicito que, pela sua Importância, seja considerado como
parte integrante do meu d1:scurso o texto do convênio que entre si fazem a
Secretaria de Plan·ejamento, da Presidência da República e o Ministério do
Interior, para a realização de um Programa de Aproveitamento Hidroagrícola
e de Contenção de Enchentes no Vale do Itajaí, no Estado de Santa Catarina.
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-677Esse convênio prevê a ex·ecuçã·o do Projeto Vale do Itajaí, cujo objetivo é:

Vale do Itajaí
Objetivo: Controle de cheias do Vale do rio Itajaí (Itajaí d'Oeste, ItajaiSul, Itajaí-Norte e Itajaí-:MirlmJ, visando a proteção de área urbana e rural
em cerca de 40 localidades, destacando-se os Municípios de Blumenau, Itajaí,
Brusque, Rio do Sul, Gaspar, Indaial, Tlmbó, Benedito Novo e :nhora.
As características do projeto são as seguintes:
Caracteristicas: O sistema compreende um complexo de obras onde se
inclui:
a) Barragem nos rios Itajaí d'Oeste, Itajoaí-Sul, Itajai-Norte e Itajaí-Mirim.
b) Retificação e aumento da seção de vazão, bem como rede de drenagem
secundária nas baci'as dos rios Itajaí-Mirim e Benedito.
c) Obra.s e Serviços Complementares, inclusive desapropriação e estrada
de cont-orno da Barragem Sul.
Estágio Atual:
a) Estudos concluídos;
I - Relatório Técnico visando o controle de cheias do Vale, com definição
do plano geral de obras. Custo - Cr$ 1.000.000,00.
II - Projeto de Engenharia das Barragens Oeste e Sul, bem como anteprojeto da Barragem Norte. Custo ....:.. Cr$ 2.500.000,00.
III - Projetas de Retificação e melhoria das Seções de escoamento. Custo
-Cr$ 1.000.000.00.
b) Obras concluídas:
I - Barragem Oeste - tipo gravidade,. com 422m de comprimento no
coroamento, e altura máxima de 2Sm propiciando uma a:cumulação de
110.000.000 ms.
·
Eficiência de regularização
Vale do Itajaí-Oeste - 100%
Média no sistema - 2S%.
Custo - Cr$ 27.750. ooo,oo.
c) Estudos em execução:
I - Barragem ·Norte - projeto d~ engenharia final. custo aplicado Cr$ 500. ooo,oo. c
Custo a aplicar - Cr$ 1. 500.000,00.
II - Estrada de Contorno da Barragem Sul - projeto de engenharia final - Custo aplicado - Cr$
Ainda não foi' aplicada nenhuma importância. Custo a aplicar ....... .
Cr$ 300. 000,00.
d) Obras em execução:
I - Barragem Sul. Custo aplicado - Cr$ 56.700. 000,00.
Custo a aplicar - Cr$ 29.300. 000,00.
II - Retificação e alargamento de cursos de água. Custo aplicado Cr$ 15. 000. 000,00.
Custos a aplicar - Cr$ lO. 000.000,00.
Estágio ·Programado:
a) Projetas de engenharia final
I - Barragem Mirim. Custo estimado - 1.000.000,00
Início previsto - Março/75.
Prazo previsto - 1 ano.

-678b) Em implantação:
I -Barragem Norte. Custo e.!lti':mado Inicio previsto. - Abril/75.

Cr$ 100.000.000,00.

Prazo de execução - 3 anos.
I I - Barragem Mirim. Custo estimado - Cr$ 50.000.000,00.
Inicio previsto - Março/76.
Prazo de execução - 2 anos.
m - Estrada de Contorno da Barragem Sul. Custo estimado Cr$ 10. 000. 000,00.
Inicio previsto - Julho/'14.
Prazo de execução - 1 ano.

..........

PROJETO: VALE DO ITAJA!- SC
Quadro I
RESUMO DO PROJETO

Data.
Estimado Início

Valor

Item do
Projeto

Estágio
Atual

Relatório Técnico ........
Projeto Barragens Oeste
e Su! .................
Projeto de Retificação ..
Barragem Oeste ........

COneluido

1.000

1.000

Concluído
Concluído
Concluído

2.500
1.000
27.750

2.500
1.000
27.750

Custo

Projeto Barra.gem Norte . execução
2. 000
Projeto Estracra de contorno da Barragem Sul execução
300
Implantação da: Barragem
Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . execução 86.000
Retlficações . . . . . . . . . . . . . execução 25. 000
Projeto Barragem Mirim . A elaborar
1.000
Implantação Barragem N<
te ...................... A iniciar 100.000
Implantação Barragem
Mirim . .. .. .. .. . . .. .. .. A iniciar 50.000
Implantação Estrada Contorno Ba:rragem Sul . . . A iniciar 10.000
TOTAIS .........•.....

Prazo

Aplicado l Aplicar

1 ano
Set./73 3 meses

500

1.500
300

Ago./73 9 meses
out./65 10 anos
Jun./59 17 anos
Mar./75 1 ano

56.700
15.000

29.300
10.000
1.000

Abr./75 3 anos

100.000

Mar./76 2 anos

50.000

Jul./74

10.000

1 ano

306.550

104.450 202 .100

No resumo orçamentário-financeiro estão previstas as seguintes dotações:
Quadro D
RESUMO ORÇAMENTARIO-FINANCEIRO

DOTAÇAO
Cr$ 1,00

até 1973

Aplicada

Alocação
em 1974

A alocar

39.260.000

55.230.000

164.040.000
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- 680A leitura desses •elementos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, demonstra cabalmente que o Govemo Federal, neste momento, adota uma posição decidida no .
que se refere às obras de regularização dos cursos de água no Estado de Santa
Catarina e em outras regiões do País, e assegura a execução de um programa
que há de resolver. em caráter definitivo, a grave questão: executará os serviços
a que acabo de me referir e aqueles outros previstos para a bacia do rio Tubarão,
~lém de outras regiões d.o País como, por exemplo: obras no Rio Grande do Sul;
controles das enchentes em Porto Alegre e no vizinho Município de Canoas,
bem como em Pelotas; e, no Estado de São Paulo, prosseguimento da regularização do rio Tietê; no Rio Grande do Norte, obras no Vale do rio Açu; no
Maranhão, obras no Vale do rio Mearim; no Ceará, obras no Vale do rio J,agu.aribe
e açudes de Orós e Banabu!u.
A'nda. constam do programa que está sendo examinado pelo Conselho de
Desenvolvimento Económico. a regurallzação do vale do rio São João no ,Estado
do Rio de Janeiro e as obras de saneamento em Jacarepaguá, no Estado da
Guanabara bem como a construção de barragem no rio Cuiabá, perto de Rosário
do Oeste, no Estado de Mato Grosso, a fim d·e permitir a navegabilldade do rio
jurante todo o ano, e controlar as enchentes.
Neste programa está Incluído o trabalho de regularização da bacia do rio
Tubarão, isto é, dos rios que desembocam no Iltoral sul do meu Estado.
Executará esses serviços o Departamento Nacional de Obras e Saneamento,
seja diretamente ou mediante a contratação de terceiros.
Devo pois. desta alta tribuna, congratular-me com o Excelentíssimo Senhor
f'Iesidente Ernesto Geisel pela histórica decisão que acaba de adotar, capaz de
assegurar o bem-e.star e o progresso das populações de inúmeras e vastas áreas
do território nacional.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. ANTôNIO CARLOS, EM SEU
DISCURSO:
Convênio que entre si fazem a Secretaria de Pla.nejamento da Presidência da
República e o Ministério do Interior para a realiz~ão de um programa de aproveitamento hidroagrícola e de contenção de enchentes no Vale do rio Jtajai, no
Estado de Santa. Catarina.

A Secretaria de Planejamento da Presidência da República, neste Instrumento designada secretaria, representada por seu titular Ministro de Estado João Paulo dos Reis
Velloso e o Ministério do Interior, doravante denominado MINTER, representado por
seu titular, Ministro de Estado Maurício Rangel Reis, resolvem firmar o presente Convênio para a realização de um programa de aproveitamento hidroagrícola e contenção
de enchentes no Vale do rio Itajaí, no Estado de Santa Catarina, segundo as cláusulas
e condições seguintes:
Do objetlvo

Cláusula Primeira - O objetlvo deste Convênio é criar condições favoráveis ao aproveitamento hidroagrícola do Vale do Itajai,, mediante a construção de um sistema de
barragens que permitirá ainda a defesa de Importantes núcleos Industriais do Estado,
contra as enchentes que periodicamente ocorrem na região.
Cláusula Segunda - O MINTER se obriga a apresentar a Secretaria, no prazo de
so dias, Plano de Aplicação do Programa, detalhando as destinações de recursos por
projetas específicos, dotados de cronograma de execução !lslco-tlnancelra, que uma vez
aprovados passnrão a Integrar o presente Convênio.
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----- 681 Da duração

CJáusula Terceira - O presente Convênio terá a duração que estipular o cronograma de execução dos projetes específicos, referidos na Cláu:sula Segunda.
Da partlcipii!Çáo da Secretaria
Cláusula Quarta - A secretaria, devidamente autorizada pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, conforme despacho que aprovou a Exposição de Motivos n.• 128,
de 7 de dezembro de 1973, publicado no Diário Oficial de 14 de dezembro de 1973 (pág.
12.584> se compromete a pôr à disposição do MINTER, a importAncla de Cr$ 20.000.000,00
CvJnte milhões de cruzeiros), recursos esses que provirão do Fundo de Desenvolvimento
de Programas Integrados - FDPI, criado pelo Decreto n. 0 72 •062, de 6 de abril de 1973.
Cláusula Quinta - A liberação dos recursos, a que se refere a Cláusula Quarta, aomente será efetuada após a aprovação pela Secretaria do Plano de Apl!cção do Programa e da análise dos projetos específicos apresentados, observado o cronograma de
execução referido na Cláusula Segunda.
Da pa.rtlcipaçio do MINTEB
CJáusula Sexta - O MINTER Indica o DNOS como órgão executor do Convênio,
cabendo a este alocar os recursos humanos e o material de apoio necessário ao pleno
êXito do mesmo, bem como apresentar à secretaria relatórios de execução físico-financeira referentes as etapas previstas no cronograma mencionado na Cláusula Segunda.
Cláusula Sétima - O DNOS poderá executar diretamente as obras do presente
Convênio ou contratá-las com terceiros.
Do acompanhamento da. execução
Cláusula Oitava - O acompanhamento da execução físico-financeira dos projetas
objeto do presente Convênio caberá às Secretarias Gerais da Secretaria e do MINTER.
Da apUcaçã.o dos recursos
CJáusula Nona - A aplicação dos recursos de que trata a Cláusula Quarta será atestad apela ICF do MINTER, que enviará à IGF da Secretaria, anualmente, relatório
circunstanciado de auditoria nos correspondentes lançamentos contábeis do DNOS.
E por estarem assim justos e contratados, a secretaria e o MINTER. assinam o
presente, em duas vias de Igual teor, com as testemunhas abaixo.
de
de 1974. - João Paulo dos Beis Velloso, MinistroBrasilla,
Chefe da Secretaria de Planejamento - Maurício Rangel Reis, Ministro do Interior Harry Amorim Costa, Dlretor-Geral do Departamento Nacional de Obras de Saneamento.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) (Pausa.)

Não há mais oradores inscritos.

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 75, de 1974, de autoria do
Senhor Senador I.<~ranco Montara, que, nos termos do art. 196, I do Regimento
Interno, solicita a inclusão ·em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n. 0 62,
de 1973, daquele Senllor Senador, submetendo à fiscalização financeira dos Trlbu-
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-682nais de Contas as pessoas j uridicas de direito privado de que o Pod·er Público
participe como acionista exclusivo ou majoritário.
2

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.O 19, de 1974 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer
n. 0 169, de 1974), que suspende, no § 1.0 do art. 789 da Consolidação das Leis do
Trabalho, as expressões "o Juiz e" declaradas Inconstitucionais por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Recurso Extraordinár:!o n.o 75.390, do Distrito Federal, em 24 de outubro de 1973.
3

Discussão, ·em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade,
nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n.0 23,
de 1974, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres, que vincula a Superintendência Nacional de Marinha Mercante - SUNEMAM ao Ministério da Marinha,
tendo
PARECER, sob n. 0 162, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 40 mtnutos.)

-

- -

76.3 Sessão da 4.3 Sessão Legislativa da 7.3 Legislatura,
em 24 de maio de 1974
PRESIDiNCI:A DO SR. PAULO TORRES
As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Brito - José L!ndoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre costa - Clodomir Milet - José
Sarney- Fausto Castelo-Branco- Petrônio Portella- Hehidio Nunes
- Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - W!lson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros - Jessé Freire - Domiclo Gondlm - Milton
Cabral- Ruy Carneiro - João Cleofas -Paulo Guerra- Wilson campos
- Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Augusto
Franco - Leandro Maciel - Lour!val Baptista - Heitor Dias - Ruy
Santos- Carlos L!ndenberg- Eurico Rezende- João Calmon- Amaral
Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - José Augusto
- Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montoro - Orlando
Zacaner - Benedito F·erreira - Emival Calado - Osires Teixeira Fernando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzl - Accloly F!Iho
- Mattos Leão - Otávio Cesário -Antônio Carlos - Celso Ramos Lenolr Vargas - Daniel Kr!eger - Guldo Mondln - Tarso Dutra.
O. SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. !Havendo número regimental declaro aberta a
Sessão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretár!o.
São lidos os seguintes:
REQUERliMENTO
N.0 80 de 19.'74

Requeremos, ouvido o Plenário, nos termos do art. 239, II, c, do Regimento
Interno, em virtude do falecimento, e.sta madrugada, do General-de-Exército
Vicente de Paulo Dale Coutinho, Ministro de Estad.o do Exército, a quem o
Senhor Presidente da República concedeu as honras de Chefe de Estado, sejam
prestadas as seguintes homenagens pelo Senado:
a) inserção em Ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à famílla; e
c) levantamento da Sessão.
Sala das Sessões, em 24 de maio de 1974. - Petrônio Poriella..
REQUERIMENTO
N.0 81, de 19'74

Requeremos, na forma regimental, e de acordo com as tradições da Casa as
seguintes homenagens de pesar pelo falecimento do Sr Ministro de Estado do
Exército, General-de-Exército Vicente de Paulo Dale Coutinho,
a) inserção em Ata de um voto de profundo pesar:

- 684b) representação ·nos funerais;
c) apresentação de condolências à família e ao Estado de São Paulo;
d) levantamento da Sessão.
Sala das Sessões, 24 de maio de 1974. - Benjamim Farah - Ruy Carneiro
- Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em votação o Requerimento n. 0 81,
de autoria do Senador Petrônio Portella.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Apl'avado.
Em conseqüência. deixa de ser submetido a votos o segundo requerimento,
por tratar-se de matéria idêntica.
A Mesa associa-se às justas homenagens prestadas pelo Senado ao ilustre
homem público, General-de-Exército Vicent-e de Paulo Dale Coutinho, falecido
esta madrugada, e d-etermina que lhe sejam prestadas as homenagens requeridas.
De acordo com a deliberação do Plenârto, encerrarei a presente Sessão, designando para a próxima, a realizar-se dla 27, segunda-feira, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único do Requerimento n.o 75, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Franco Montoro, que, nos termos d10 art. 196, I, do Regimento Interno,
solicita a Inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n.0 62, de 1973,
daquele Sr. Senador. submetendo à fiscalização financeira dos Tribunais de
Contas as pessoas juridicas de direito privado de que o Poder Público participe
como ac:onista exclusivo ou majoritário.
2
Discussão, em turno único do Projeto de Resolução n. 0 19, de 1974 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, como conclusão de seu Parecer
n.o 169, de 1974), que suspende, no § 1. 0 do art. 789 da Consolidação das Leis do
Trabalho, as ·expr·essões "o Juiz e" declaradas inconstitucionais ·por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Recurso Extraordinário n. 0 75.390, do Distrito Federal, em 24 de outubro de 1973.
3
Discussão, em primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade,
nos termos do art. 297 elo Regimento Int.erno), do Projeto de Lei do Senado n.o 23,
de 1974, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos Torres que vincula a Superintendência Nacional de Marinha Mercante (SUNAMAM) ao Ministério da Marinha,
tendo

PARECER, sob n.0 162 de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a Sessão às 14 horas e 45 minutos.)

--·-- ---·---

77.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 27 de maio de 1974
PRESID1!:NCIA DOS SRS. PAULO TORRES, ADALBERTO
SENA E RUY SANTOS

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Flávio Britto - José Lindoso - José Esteves Cattete Pinheiro - Jarba.s Passarinho - Re11ato 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 - Ruy
Carneiro - Paulo Guerra - Wilson Campos - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico .Rezende- Paulo Torres- Carvalho Pinto -Benedito Ferreira- Antônio Carlos - Daniel Krieger - Guida Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A n.sta de presença acusa o comparecimento de 37 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
Submetendo ao Senado Federai a escolha. de nome indicado para cargo cujo
provimento depende de sua. prévia aquiescência:
MENSAGEM N. 0 187, DE 1974
(N, 0 249/74, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 (item III) da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que de~ejo
fazer, do Diplomata Jorge de Sá Almeida, Embaixador junto à República do
Panamá, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil
junto ao Domínio da J•amaica, nos tsrmos do Decreto n.o 56.908, de 29 de setembro de 1965.
Os méritos do Embaixador Jorge de Sá Almeida, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação
do :Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, em 23 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
CURRICULUM-VITAE DO EMBAIXADOR JORGE DE SA ALMEIDA
Nascido no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, em 9 de abril de 1922. Diplomado em Língua Inglesa pela Universidade de Cambridge. Diplomado pelo
Instituto Rio-Branco, no curso de Prática Consular. Diplomado pela Escola
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- 686Superior de Guerra, 1954. Master of Arts in Government, pela Universidade de
Georgetown, por ocasião da conclusão do Curso Graduado de Ciência Politica,
Washington, 1965.
- Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1943.
- Terceiro-Secretário da Embaixada em La Paz, 1946 a 1949.
-

Membro da Missão Especial às Solenidades da Posse do Presidente da República da Bolívia, 1947.

- Membro da Delegação do Brasil à Conferência Interamericana para a Defesa e Segurança do Continente, Rio de Janeiro, 1947.
- Encarregado de Negócios em La Paz, 1947 e 1948.
- Vic:e-Cônsul em Buenos Aires, 1950 a 1951.
- Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por antigüidade, 1951.
- Cônsul-Adjunto em Buenos Aires, 1951 a 1952.
- Segundo-Secretário da Embaixada em Buenos Aires, provisoriamente, 1952
a 1953.
- Representante do Ministério das Relações Exteriores no Grupo de Trabalho
para a Organização do Serviço Nacional de Informações do Conselho de Segurança Nacional, 1955.
- Membro da Comissão para a Revisão dos Arquivos COnfidenciais e Secretos, 1955.
- Segundo-Secretário da Embaixada em Copenhague, 1956 a 1958.
- Encarregado de Negócios em COpenhague, 1956 e 1958.
- Segundo-Secretário ãa Embaixada em Washington, 1959 a 1960.
- Promov1do a Primeiro-Secretário, por antlgüidade, 1960.
- Primeiro-Secretário da Embaixada em Washington, 1960 a 1961.
- Membro da Delegação do Brasil à Reunião do Subcomitê Financeiro do comitê Intergovernamental para Migrações Européias (C!ME), Genebra, 1960.
- Título de Conselheiro, de 1963.
-Membro do Grupo de Trabalho Preparatório da Conferência Internacional
de Plenipotenciários sobre Relações Consulares, 1963.
- Chefe da Divisão da América Central, 1963.
- Chefe da Seção Brasileira do Grupo Misto de cooperação Industrial BrasilMéxico, 1963.
- Chefe da Divisão da América Setentrional, 1963 a 1964.
- Representante do Ministério das Relações Exteriores na Instalação da IV
conferência Interamericana de Relações Públicas, 1963.
- Membro da Delegação do Brasil às Segundas Reuniões Anuais do Conselho
Interamericano Económico e Social (CIES), em Nível Técnico, São Paulo, 1963.
- Conselheiro da Embaixada em Washington, 1964 a 1966.
- Delegado-Suplente do Brasil à II Conferência Interamerlcana Extraordinária (CIE), Rio de Janeiro, 1965.
- Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 1966.
- Ministro-Conselheiro da Embaixa-da em Washington, 1966 a 1969.
- Encarregado de Negócios em Washington, 1966, 1967 e 1968.
- Ministro Plenipotenciário em Budapeste, 1969 a 1973.
- Embaixador no Panamá, 1974.
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- 687O Embaixador Jorge de Sá Almeida, nesta data, encontra-se no exercício de
suas funções junto à República do Panamá.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 14 de maio de 1974. Octávio Bainho Neves, Chefe da Divisão do Pessoal.
(A Comissão de Relações Exteriores.)
Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
- N. 0 185/74 (n.0 247/74, na origem), de 23 de maio de 1974, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 23/74 (n.0 1. 744174, na Casa de origem), que
cria e extingue cargos no Quadro de Pessoal do Ministério da Marinha e dá
outras providências. <Projeto que se tran~formou na Lei n.0 6.048, de 23 de
maio de 1974).
- N.0 186/74 (n.0 248/74, na origem), de 23 de maio de 1974, referente ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 20/74 (n. 0 1. 776-B/74, na Casa de origem), que
atualiza o valor da pensão especial concedida. pelo Decreto n.o 4.696, de 28
de fevereiro de 1923. (Projeto que se transformou na Lei n.o 6.049, de 23 de
maio de 1974).
De agradecimento de eomunica.ção referente a escolha de nome indicado para
cargo cujo provimento depende de prévia autorização do Senado Federal:
- N. 0 188/74 (n.0 250/74, na. origem), de 23 de maio de 1974, referente a escolha dos Senhores nmar Penna. Marinho, Egberto da Silva Mafra. e Antônio
Corrêa do Lago, para exercerem as funções de Embaixadores do Brasil junto
à Organização das Nações Unidas para a. Educação, Ciência. e Cultura
(UNESCO), junto à. República. Federal da. Alemanha. e junto à República
Oriental do Uruguai, respectivamente.

OFíCIO
DO SR. 1.0 -SECRETARIO DA
CAMARA DOS DEPUTADOS

Enviando à revisão do Senado, autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CAMARÀ
N.0 45, de 1974
(N.• 1.690-B/73, na Casa de orlgem)

Modifica o art. 1.0 do Decreto-lei n.0 102, de 13 de Ja.nleiro de 1967,
que dispõe sobre a distribuição gratuita à magistratura e ao magistério
especializado das publicações do Supremo Tribunal Federal, e dá oums
providências.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - o art. 1.0 do Decl"eto-lei

n. 0 102, de 13 de janeiro de 1967, que
dispõe .sobre a distribuição gratuita. à magistratura e ao magistério especializado
das publicações do Supremo Tribunal Federal, e dâ outras providências, passa a
viger com a seguinte redação:
"Art. 1.0 - Fica o Serviço de Documentação do Ministério da Justiça incumbido de adquirir e distribuir gratuitamente à magistratura
federal, estadual e dos Territórios Federais, bem como ao magistério
especializado, ao Minl.stério Público da União, do Distrito Fedet·al, dos
Territôrios e dos Estados, à.s bibliotecas e à.s entidades internacionais,
as publicações concernentes às decisões do Supremo Tribunal Federal,
de acordo com plano organizado por esse Tribunal."
Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
(A Comissão de Relações Exteriores,)

••

- 688PROJETO DE LEI DA CAMARA
N. 0 46, de 1974
(N.• 1.868-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENMOn PRESIDENTE DA llEP'Ó'nLICA)

Fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Plimeira Região, e dá outras providências,
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Aos niveis de classificação dos cargos de provimento em comls.são, integrantes do Grupo-Direção e .Assessoramento Superiores, código TRT-!.BDAS-100, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da Primeira Região, estruturados nos termos da Lei n. 0 M45, de lO de dezentl::lro
de 1970, correspondem os .seguintes vencimentos:

OFíCIO
DO SR. 1.0 -SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Enviando à. revisão do Senado, autógrafos dos seguintes projetos:
Níveis
TRT.l.8 -DAS-4
TRT. -1.8 -DAS-3
TRT.l.8 -DAS-2
TRT.•l."-DAS-1

Vencimentos
Mensais
Cr$
7.880,00
7.480,00
6.930,00
6.390,00

Art. 2.0 - A.s diárias de que trata a Lei n. 0 4.019, de 20 de dezembro de
l961, e respectivas absorções e as gratificações de representação, nível universitário e de retribuição pelo regime de tempo integral e dedicação exclu.slva,
referentes aos cargos que integram o Grupo a que se refere e.sta lei, são absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
Parágrafo único - A partir da vigência dos atas individuais que incluírem
os ocupante.s dos cargos que integram o Grupo de que trata a presente lei,
cessará, para os mesmos ocupantes, o pagamento das vantagens uspeciflcadas
neste artigo, bem como de quaisquer outras que, a qualquer título, vei1ham
percebendo, ressalvados apenas o salário-família e a gratificação adicional por
tempo de serviço.
Art. 3.0 - Na implantação do plano de classificação dos cargos que deverão
integrar o Grupo de que trata est.a lei, poderá o Tribunal Regional do Trabalho
da. Primeira Região 'transformar, em cargos em comissão, funções gratificadas
e encargos de gabinete a que sejam inerentes atribuições de direção, chefia e ·
assessoramento.
§ 1.0 - Ficam criados no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Primeira Região quinze cargos de Assessor de Juiz,
código TRT.l.n·DAS-102.2; três cargos de Assessor, código TRT.l."-DAS-102.1;
um cargo de Diretor do Serviço de Contabilidade, Administração Financeira e
Orçamentária., código TRT .1.8-DAS-101.1; e um cargo de Diretor dos Serviços
Gerais, código TRT-1.8 -DAS-,101.1.
§ 2.0 - Os cargos de Assessor de Juiz, código TRT-1.11-DAS-102.2, são
privativos de bacharéis em Direito e serão pl'ovldos mediante livre indicação
dos Magistrados junto aos quais forem servir.
§ 3.0 - O provimento dos cargos criados pelo § 1.0 deste artigo fica condicionado à existência de recursos orçamentários próprio.s do Tribunal Regional
do Trabalho da Primeira. Região.
Art. 4.0 - Os vencimentos fixados no art. 1.0 são aplicados a partir da
vigência dos atas de inclusão de cargos no novo Grupo.

- 689Art. 5. 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. 6. 0 - Os cargos de provimento em comissão de Secretário do Tribunal
Pleno, código TRT.1.a·DAS-102.3; de Diretor do Serviço de Dlstribtúcí'i.o de
Mandados Judiciais na Guanabara, código TRT.P-DAS-101.2; de Dire'tor do
Serviço de Distribuição de Feitos na Guanabara código TRT-1.a·DAS-101.1; de
Diretor do Depósito Judicial na Guanabara, cÓdigo TRT-ta-DAS-101.1; e de
Diretor de Secretaria de Junta de Conciliação e Julgamento, código TRT-l.RDAS-101.2, somente serão providos após a vacância dos correspondentes cargos
efetivos de Secretário do Tribunal, Diretor do Serviço de Distribuição de Mandados Judiciais, Chefe do Serviço de Reclamações e Distribuição, Depositário e
'Chefe de Secretaria de Junta de Conciliação e Julgamento.
§ 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 Allsessoramento Superiores, código TRT-1.&-DAS-100, de Iguais atribuições ou
encargos.
§ 2.0 - As gratificações de representação e nível universitário e as diárias
de que trata a Lei n.0 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções,
que .estiverem sendo percebidas pelos ocupantes efetlvos a que se refere este
artigo, serão absorvidas pelos vencimentos fixad·os por esta lei para os correspondentes cargos em comissão.
§ 3.0 - A gratificação adicional por tempo de serviço dos ocupantes efetivos
dos cargos a que se refere este artigo será calculada na forma do disposto no
art. 10 da Lei n. 0 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. "/,0 - l!l vedada a contratação, a qualquer título e sob qualquer forma,
de serviços com pessoas físicas ou jurídicas, bem assim a utilização de colaboradores eventuais retribuídos mediante recibo, para o desempenho de atividades
inerentes aos cargos Integrantes do Grupo TRT-I.B-DAS-100.
Art. 8.0 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da
Primeira Região, bem como por outros recursos a esse fim destinado, na forma
da legislação pertinente.
Art. 9.0 - Esta lei entrará em vigor na data de ·sua publicação, revogadas
as disposições ,em contrário.

MEMSAGEM
N.c 126, DE 1974
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro-Presidente do Trib'llnal Superior do Trabalho, 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 Regional
do Trabalho da Primeira Região, e dá outras providências".
Brasllia, em 4 de abril de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DO SR. MINISTRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL

SUPERIOR DO TRABALHO
Ao Excelentissimo Senhor
General-de-EXército Emillo Garrastazu Médicl
Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
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- 690Tenho a elevada honra de transmitir a Vossa Excelência os inclusos projetes
de lei de estruturação dos Grupos de Dlreção e Assessoramento Superior e Apoio
Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 1.11 Região.
·
Aproveito a oportunidade para reafirmar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. -Mozart Victor Russomano,
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.

rAs

Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 47, DE 1974
(N.• 1.873-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA HEPÚVLICA)

Fixa. os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades de
Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e
Portaria, Artesanato, Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atividades de Níveil fMédio, Direção e Assistência Intermediárias, ·do Quadro
Permanente Ido Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta.:
Art. 1.0 - Aos niveis de cla:sslflcação dos cargos integrantes dos Grupos a
que se vefere esta Iei, do Quadro Permanente do Tribuna! Regional do Trabalho
da Terceira Região, criados e estruturad·os com fundamento na Lei n. 0 5.645,
de lO de dezembro de 1970, corres]>Ond:em os s·eguintes vencimentos:
I - Grupo-Atividades de Apoio Judiciário
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis

'DRT.
'DRT.
TRT.
TRT.
'I1RT.
TRT.
'I1RT.
'I1RT.

3.11 -AJ-8
3.11-AJ-7
3.11-AJ-6
3.11-AJ-5
3. 11-AJ-4
3.11-AJ-3
3.11-AJ -2
3.11-AJ-1

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

o ........ o

••••••

o •••••••••••

o ••••••••

o ••••

...... ' ................................. .
.......... ' ............ ' ............... ' .
.........................................
........ ............................... .
'

................... ' ... ' ................ .
II -

Grupos-,Serviços Auxiliares
Vencimentos
Mensais·
Cr$

Níveis

'ffiT.
'DRT.
'ffiT.
'DRT.
TRT.
'DRT.

3. 11-SA-6
3. 11 -SA-5
3.11 -SA-4
3.11-SA-3
3,11-SA-2
3.a-sA-l

5.440,00
4.820,00
4.080,00
'2.920,00
2.510,00
2.100,00
1.630,00
1.360,00

....... ' ................................ .
............. ................. ........ .
... ........... ..................... .
............ ' ............... ... .... ' ..
.. ' ...................... .. ' ........... .
.................... ................... .
'

'

'

' '.'

'

'

'

'

'

2. 380,00
2.040,00
1.630,00
1. 080,00
950,00
6·10,00
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m-

Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria.
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
'I1RT.
'l1RT.
'l1RT.
'I1RT.
'l1RT.

3.R-TP-5
3.a·'I1P-4
3.a·TP-3
3.a·TP-2
3.a·TP-1

o o

O O

O

O

O

O

O

o

O

o O O O O O

0

o

O

O

O

O O

o o

O

O

O

o

O

o

O

O

O

O

o

o O

o

O

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

IV -

GrupO-Artesanato
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRT.
'l1RT.
'l1RT.
'l1RT.
'l1RT.

3.a·ART-5
3.a·ART-4
3.a·ART-3
3.a·ART-2
3.a·ART-1
V-

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

•• o •• o ••• o ••• o •

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

o •

Vencimentos
Mensais
Cr$

3.a-NS-7
3.a-Ns-6
3.a·NS-5
3.6 -NS-4
3.6 -NS-3
3.6 -NS-2
3.6 -NS-1

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

VI -

Grupo-Outras Atividades de Nível Médio

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

3. 11-!NM-7
3.a·INIM-6
3. 6 -INM-5
3.6 -NIM-4
3. 11-NIM-3
3.6 -INM-2
3.11-NlM-1

5. 570,00
4.960,00
4.620,00
4.080,00
3.87.0,00
3.460,00
3.120 00

Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
'DRT.
'DRT.
'DRT.
'DRT.
TRT.
TRT.
TRT.

2.100 00
1.630,00
1.290,00
&80,00
540,00

Grupo-Outras Ativida.des de Nível Superior

Níveis
'l1RT.
'l1RT.
'I1RT.
TRT.
'l1RT.
'l1RT.
'IlRT.

1.290,00
1.080,00
9·50,00
740,00
540,00

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

0

O

O

O

O

O

O

O

0

O

0

O

O

O

O

0

O

0

O

O

O

I

I

O

0

O

O

O

O

I

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

2.380,00
2.240,00
2 ..040,00
1. 760,00
1.420 00
1.080,00
610,00
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a) Correlação com Categorias Funcionais de Nível Superior.
Vencimentos ·
Mensais
Cr$

Níveis

'.DRT. 3."-DA-!-3
'.DRT. 3."-DA-!-2

TRT. 3."-[)AI-1

• • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • o • • • • • • • • • • • • • • -· • •

•••••••••••••••••••••••

•

'

o •••••••••••

o ••••

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

900,00
800,00
700,00

b) Correlação com a.s demais categorias Funcionais.

Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
'I'RT. 3..11-DM-3
TRT. 3."-DAI-2
TRT. 3.11-DAI-1

••••••••••••••••••••••••••••

o ••••••

'

••••

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

800,00
70000
600,00

Art. 2.0 - As diárias de qu.e trata a Lei n.o 4.019, de 20 de dez,embro de
1S61, e respectivas abso·rções, bem assim as gratificações de nível un!versi·tár!o,
de representação e demais vantagens fixas referentes aos cargos que integram
os Grupos de que trata esta: lei, ficarão absorvidas, ·em cada cas•o, pelos vencimentos fixados no a·rtigo anterior.
§ 1.o - A partir da vigência dos Atos de transformação ou transposição de
cargos para as Categorias Funcionais do novo sistema, cessará, pa:ra os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste artigo,
§ 2.o - Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários do Quadro Permanente do 'IIrbunal Regonal do Trabalho da Terceira Região à medida que os
xespectivos cargos· forem transformados ou transpostos para Categorias Fundonais integrantes dos demais Grupos estruturad·os ou criados na forma da
Lei n. 0 5. 64!5, de 10 de dezembr·o d:e 197.0.
Art. 3.0 - A gratJ.ficação adlc:ional por tempo de serviço dos funcionários d·O
Quadro Permanente do Tribuna·: Regional do Trabalho da Terceira Região que
forem incluídos nos Grupos de que traia esta J.el e n<JS demais estruturados ou
criados na: forma da Lei n.o 5. 645, de 10 de dezembro d'e 1970, .será calculada de
acordo com o disposto no art. lO da Lei n. 0 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 4. 0 - Aos atuais funcionários qu:e, em decorrência desta lei, passarem
a perceber, mens•almente, retribuição total infe-rior à que vinham auferindo de
acordo com a legislação anterior, será assegura·da a difer.ença, como vantagem
pessoal, nominalmente identificável, na forma do disposto no art. 4.o e 1.1espectivos
parágrafos da Lei Complementar n. 0 10, de 6 de maio de 1971.
Art. 5.0 - Os !nativos farã·o j.us à revisão de proventos com base nos v·alores
~e vencimentos fixados no Pla:no de Retribuição para os cargos correspondentes
aqueles em que se tenham aposentado, de acordo com o disposto no ·art. 10 do
Decreto-Lei n. 0 1.256, de 26 de jan·elro de 1973.
·
0
§ 1. - Para efeito do <;llsposto neste artigo, será considerado o cargo que
tenha servido de_ base de calculo para os proventos à data da a:posent::tdoria,
incidindo a revlsao somente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento básico, ap!icando-se· as normas contidas nos arts. 2.o e 3.o desta lei.

- 693§ 2.0 ...;. O vencimento que .s·ervlrá de bru:e à revl~ão de pr·ovento.s será· o fixado pa:ra a classe da Categoria Funcional para a qual tiver sld·o transposto o
cargo de denominação e símbo-lo Iguais ou equivalentes ao da:queie em que se
aposentou o funcionário.
§ 3.0 - O reajttstamento previsto neste artigo será devld·O a parti.r da publicação do &to d•e transposdção de cargos para a Ca:tegoria Funcional respectiva.
Art. 6, 0 - O Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribuna1 e os Quadros de
P·essoal criados para as Juntas de Conciliação e Julgamento passam a constituir o Qua.ctro Permanente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região,
podendo o Tribunal assegurar as situações funcionais já constituídas em virtude de lei, decisão administrativa ou judiciária, em re'ação aos atuais servidores ..
Art, 7,0 - Poderão, Igualmente, concorrer à transposição ou transformação
dos respectivos cargos efetlvos, no Quadro Permanente do Tribuna:! Regional do
Trabalho da Terceira Região, cs f.uncionários de outros órgãos da Administração
Públ!ca que se encontrem prestando serviço:s, na qualidade d·e requisitados, ao
referido Tribunal, desde que sejam concorrentes dos Grupos de que trata esta:
lei, caso haja concordância do órgão de origem.
. Art 8.0 - Na implantação d.o novo Plano de Classificação de CMgos poderá
o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira: Região, mediante Ato da Presidência, transformar, ·em cargos, observada a regulamentação pertinente, empr·egos
integrantes da sua Tabela de Pessoal Temporário, regidos pela Legislação Trabalhista, a. qual é considerada extinta.
. Parágrafo único - As funções integrantes do Grupo-Dlreção e Assistência
:rntermedlárfas, nece,ssárias ao serviços do Quadro do Tribunal Regional do
Trabalho da Terceira Região, serão criadas pelo Tribunal, na f·orma do art. 5. 0
da Lei Complementa.r n. 0 10, de" 6 d·e maio de 1971, adotados os princípios de
clàsslf.Jcação e níveis de v!tlores vigorantes no Poder Executivo.
Art. 9.0 - Ressalvada a hipótese prevista no parágrM·o único do art. 3.0 da
Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, fica vedada a contratação, a qualquer
tí·tulo e sob qualquer forma·, de serviços cQm pess·oas físicas ou jurídicas, bem
asslni. a utlllzação de colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibO, para
o desempenhO de ativldad'es'·!nerentes aos Grupos de que trata e.sta )ei.
· : Art~ 10 - Os V'enclJ!1entos fixados no art. 1.0,'desta lei vlg>orarão !t partir da
data dós Atos de lnclusao de cargos no novo sistema, a que se l.'efere o § 1.o do
·
seu art. 2.o
.. Art. U - ObSe!'iado o dlspÓS•to no.S ar.ts. 8.0 , inciso III. e 12 da Lei n.O 5.64'5,
de 10 de del!embro de 1970, as despesas decorrentes d'a aplicação desta lei s·erão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal .Regional do Trabalho da Te-rceira Região, bem como por outros ·recursos a esse fim destinados,
na forma da legislação pertinente.
Art. 12 -' Esta lei entrará em 'vigor na d·at.a de sua publicação, revogadas as
disposições em con trárlo, · ·
·

DE 1974
Excelentfsslmos Senhor.es Membros do Congresso Na:clonal:
MENSAGEM N. 0 131,

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de subme·ter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição. de motivos
do Senhor Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Traba'ho, o anexo projeto de lei que "fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Gr.upos-Atlvidades
de Apolo Judiciário, Serviços Auxllla:re:s. Serviços de Transporte Oficial e Portaria,
4rtesanato, Outras Atlvldades de N1vel Superior, Outras Atlv!dades de Nível
Médio, Dlreção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente do Tribunal
'Regional do Trabalho d·a 3." Regliio, e dá outras provldênci::~s".
Brasília, em 4 de abril de 1974. - Ernesto Gcisel.

- 694EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DiE 11 DE MARÇO DE 1974, DO S~OR MINISTIROPIRJESm!EJWI1E DO 'ffiiBUNAIL SUP!ERIOR DO TRABAIIHO.
Em de mEtrço de 19'74
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a elevada honra de transmitir a Vossa Excelência os Inclusos projetas de lei de estruturação dos Grupos de Direção e Asses.soramento Superior
e Apolo Judiciário do Tribunal Regl.onal do Trabal!ho da 3.a. Região.
·'
ApNlVeito a oportunlda:de para reafil'ltlar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e distinta conslde.t"ação. - Mozart Victor Russomano,
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
{As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)

PARECERES
PARECER N.0 206, DE 1974
Da Comissão de Educação e Cultura sobre o Projeto de Lei do Senado
n,o 4, de 1970, que "estabelece limite máximo para a cobrança dos direitos
autorais e os conexos, relativos a obras lítero-musícais divulgadas pelas
permissionárias ou concessionárias dos serviços de radiodifusão e radiotelevisão legabnente instaladas no País e dá outras providências".
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
Sobre o presente projeto, de autoria. do ex-Senador Júlio Leite, que fixa
limite máximo para a cobrança dos direitos autorais .e conexos, relativos a
obras Iítero-muslcais divulgadas pelas permisslonárlas ou concessionárias dos
serviços de rádiodifusão e rádlotelevisão legalmente instaladas no Brasil, tivemos oportunidade, através do primeiro parecer preliminar que proferimos em
9-6-71, nesta Comissão, de solicitar esclarecimentos a d!v.ersos órgãos públicos
e privados.
No segundo pronunciamento prévio que fizemos, também neste órgão técrdco, em 31 de maio de 1972, propomos o sobrestamento da matéria, para que
se aguardasse a remessa, p.elo Poder Executivo, do anteprojeto disciplinador dos
direitos autorais, então em fase final de revisão no Ministério da Justiça.
Com a entrada em vigor da Lei n.0 5.988, de 14-12-73, que regula os direitos
autorais, os objetlvos do projeto, no nosso entender, foram plenamente atendidos.
De fato, prescreve o art. 21 que o autor nacional é titular de direitos morais
e patrimoniais sobre toda a obra intelectual por ele produzida.
~eferlndo-se aos meios de difusão das obras Intelectuais e artistlcas, a citada lei define, o que não o faz o proJeto, o que se deve entender por empresa
de radiodifusão para os efeitos legais, conceituando como tal toda a empresa
de rádio ou de televisão, ou melo análogo, que transmite programas ao público.
O referido diploma legal é, .Igualmente, taxativo ao fazer depender de
expressa autorização do autor de obra literária, artistica ou cientifica, sua divulgação ao público através de radiodifusão sonora ou audiovisual, disposição
que, também, não consta do proJeto nem do Substitutivo desta Comissão.
Por seu turno, com muita oportunidade, a mesma lei prolbe, sem a autorização do autor, a transmissão, representação ou execução de composições musicais, com letra ou sem ela, ou de obras de caráter assemelhado, que visem a
lucro dlreto ou lnd!reto.
De maneira anâloga, assegura ao artista brasileiro e aos seus herdeiros o
direito de Impedir a reprodução, transmissão, ou retransmissão por empresa.
de radiodifusão de seus trabalhos, sem S·eU prévio e expresso consentimento.
Ao tratar das associações de titulares de direitos do autor, a Lei n.o 5.938
obl'lga essas entidad·es a se organizarem dentro d·o prazo e consoante as normas

•••
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de Arrecadação e Distribuição dos direitos relativos à execução pública, inclusive através da radiodifusão, das composições musicais ou litero-musica!s. ll:
este, como se viu, o objetivo maior do projeto do ex-Senador Júlio Leite, e que
está aqui atendido d·e maneira cabal e adequada.
Ao citado Conselho, incumbido de exercer a fiscalização de tudo o que diz
respeito aos direitos do autor brasUeiro e aos que lhes são conexos, a mesma
lei, especificam-ente, confere a competência "de fixar normas para a unificação
dos preços e sistemas de cobrança e distribuição dos direitos autorais". (art. 117,
item IV>.
Esta atribuição, sobre tutelar melhor os direitos do autor nacional, disciplina de maneira bem ma!s conv.eniente do que o proj-eto o sistema de cobrança
e distribuição dos direitos do autor brasileiro.
A vista do .exposto, a Comissão de Educação e Cultura, entendendo que a
l)roposição em apreço se encontra superada pelas norma.s estabelecidas na mencionada Lei n. 0 5.988, de 14-12-73, opina pelo seu arquivamento.
Sala das Comissões, em 23 de maio de 1974. - Gustavo Capanema, Presidente- Cattete Pinheiro, Relator - Helvídio Nunes - João Calmon.
PARECER N.0 207, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.o 61, de 1973, que "modifica o art. 836 da Consolidação das Leis
do Trabalho, especificando a competência para julgamento das ações
rescisórias e dá outras providências."
Relator: Sr. Heitor Dias
o proj.eto ora submetido à nossa deliberação é de autoria do Senador Vasconcelos Torres e modifica o art. 836 da Consolidacão das Leis do Trabalho, com
o ·ob}etivo de explicitar a competência para julgamento das ações rescisórias
naquela justiça especializada.
Ao justificar a proposição, salienta seu ilustre autor:
. "No Direito do Trabalho, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho,
·.a processualística da ação rescisória se ordena de acordo com os preceitos
dos arts. 798 a 801 do Código de Proc·esso Civil. Este último artigo, no
seu caput, determina que a ação r·escisória será julgada, em única instância, pelo tribunal competente, segundo a lei de organização judiciária.
Ora, como a lei de organização judiciária tem suas bases na Constituição
Flederal e esta só pr.eceitua o julgamento de tais ações, única e ·exclusivamenle, pelo Supremo Tribunal Federal e pel-o Tribunal Federal de Recursos, quando rescisórias de seus julgados, têm os Tribunais de Justiça
dos Estados julgado as rescisórias das decisões de r.a. ·instância." ·
Ressalta, do exposto, que o projeto visa a inclusão na OLT de normas que
já são adotadas pelos Tribunais Regionais e Superior do Trabalho no proces·
samento das ações recisórias.
A proposição estabelece, ainda, nos §§ 1.o e 2. 0 , a competência para o julgamento do mencionado recurso jurídico.
Aliás, a propósito de competência na apreciação das ações, Jorge Americano, em sua obra "Da Ação Rescisória'', acentua que a legislação braslleira
deixou campo aberto à discussão doutrinárias, no tocante ao assunto da competência do juizo para conhecer da mesma. Vale sallent!J;r que a regra geral
dominante no nosso direito quanto a fixação da competência para julgar é a
do domicilio do réu. Quanto a esta modalidade especifica de ação, no entanto,
este critério não pode prevalecer, dada a profunda conexão entre a rescisória
e a ação cujo Julgado visa a r·escindir; adotou-se assim o foro da causa.

- 696 Esta orientação da competência pelo foro d·e causa é também adotada no
direi to estrangeiro . ·
Na Itália, o Codice di Procedute Civile, dispõe que "a demanda ln rivoca~
zione" se propõe perante a autoridade judiciária que pronunciou a sentença
Impugnada, e dela podem conhecer os m·esmos juizes. Também na França prevalece a mesma orientação: a "requête civlle" se produzirá perante o mesmo
tribunal em que foi pronunciado o julgamento a r<Jscindir e pOderá ser conhecida pelos mesmos juizes.
Em seu livro "Prático do Processo Trabalhista", Tostes Malta - "Tratado
das Ações Rescisórias", à.s fls. 536-537 - acentua que, embora tenha havido um
período em que a jurisprudência trabalhista vacilou, hoJe está consolidado o
cabimento das ações rescisórlas nos processos trabalhistas. Afirma, ainda, que
nos Tribunais Regionais elas são julgadas com as mesmas formalidades que
se adotam quando da apreciação dos recursos ordinários.
Verificamos, do exame dos §§ 1.0 e 2.0 , que o projeto pretende estabelecer
que a competência para apreciar as resclsórias deva ser não a predominante
em nos:o direito - a do foro da causa - mas, a da instância superior, como se
tratasse de um Recurso.
Vale ressaltar que esta é a fórmula adotada atualmente em nossos Tribunais trabalhistas e que a proposição, ao dispor sobre a matéria, encontra
amparo no pr·eceituado pelo § 4. 0 , do art. 141, da Constituição Federal, segundo
o qual "a lei disporá sobre ... competência ... dos órgãos da Justiça do Trabalho''.
Determina o nosso Regimento Interno, no art. 100, Item I, n.o 6, que a Comissão de Constituição e Justiça se pronuncie sobre o mérito de proposiçõ_!ls
relativas ao Direito do Trabalho. Acontece, entretanto, que idêntica atribuiçao
foi def·erida à douta Comissão de Legislação Social pelo art. 109. Esta Comissão,
por uma questão de economia processual, tem deliberado, nesses casos, sejam
as questões atlnentes a mérito encaminhadas àquela ilustrada Comissão.
.
Ante o exposto, manifestamo-nos, sob o aspecto jurídico-constitucional, favoravelmente ao projeto, devendo "de meritis" falar a Comissão de Legislação
Social.
Sala das Comissões, em 22 de agosto d·e 1973. - Daniel Krieger, Pr.esldente
Heitor Dias, Relator - Wilson Gonçalves - Accioly Filho - Franco Montore~
"- José Lindoso - Helvídio Nunes - Mattos Leão - Carlos Lindenberg.
PARECER N.0 208, DE 19'74
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado
n.0 61, de 19'73.
Relator: Sr. Wilson Campos
Objetlva o projeto em exame, de .autoria do eminente Senador Vasconcelos
Torres, alterar a redação do an 836 da Consolidação das Leis do Trabalho, de
modo a fixar, exp11essa.mente, a competência para o julgamento das ações rescisórlas na Justiça do Trabalho.
A matéria tratada na proposição tem sido objeto de grandes .polêmicas doutrinárias, pois, segundo alguns, a Ação Resclsórla Trabalhista seria inviável
face ao art. 896 da Consolidação das Leis do Tl'abalho.
Referido artigo dispõe que caberá Recurso de Revista "das decisões de última
Instância":
"b) quando profex:ldas com violação de literal disposição de lei ou de
sentença normativa."
Ora, o art. 798 do Código de Processo Civil, ,a;o qual se 11epopta o art 836
da C<lnsolldação das Leis do Trabalho, prevê, Igualmente, o cabimento da Resc!~ória quando a sentenç:l for "contra !lt.eral disposição de lei''.

-- 697Assim, o Tribunal "ao conhecer" do Recurso de Revista, já estaria decLarando ter havido viola~o a temo de lei, não sendo possível voltrur-se, posteriormente, na forma de Açáo Rescisória, a se julgar a questão sob o mesmo fundamento.
Inv&samente, os que defendem a compatibilidade dos dois diSIJ)Osltivos processuais alegam que, na fase ·de cognição do Re·curso de Revista, o juiz pode
errar, decidindo pelo não cabimento do recurso nos casos em que tenha havido,
realmente, violaçáo a texto de lei. Para remediar tal erro só restaria a Rescisória.
De qualquer modo, a existência da mesma hipótese para o Recurso de Revista e prura. ·a Rescisór!a, poderia justlfi'crur, em p.arte, o ;proj·eto ao pretender excluir do art. 836 a remissão aos arts. 798 a soo do Código de Processo Civil.
Entretanto, a extirpação total da referência deixaria a lei sem obje.tivldade,
pois, •pelo temo proposto, não se sabe quando será possível a Resclsória. Deixar
ao arbítrio das partes ou à subjetividade do juiz decidir pela sua pea"tinência
seria subverter a sistemática processual.
Atualmente, ·além do caso já tratado, qual seja, da violação a tex.to de lei,
ca>be a Resclsórla quando a de!Cisão for proferida "por juiz peitada, impedtdo ou
incompetente ratione materiae" e quando houver "ofensa à coisa julgada". Vê-se,
portanto, que é bem limitado o campo dessa especialíssima ação. Ampliar-se o
seu es.:pootro a todas as hi'J)óteses seria ·como que tornar-se nulo, por inservível, o
princípio constitucional que garante a irrevogabiJidade da coisa i·ulgada. Nenhuma decisão tr.a.nsLtar!a em julgado "definitivamente" antes da parte inconform!llda, pelo período de dois anos, interpor a Açáo R.escisória..
Melhor seria, acreditamos nós, que, ao invés de se eliminrur a referência aos
a11ts. 798 a 800 do Código de Bl'locesso Civil, fossem detalhados no próprio texto
consolidado os casos de cabimento dessa Ação.
Por outro lado, o proj·eto, ao tratar da .competência dos Tribunais Regionais
do Trabalho .para julgar as Ações Rescisórias oriundas das Juntas de conciliação
e Julgamento, re.pete o disposto no it~ 2, da alínea c, do inciso I, do art. 678 da
Consolidação, que assim .presCII."eve:
"Art. 678 - Aos Tribunais Regionais, quando dividido em turm·as, com-

pete:

I - ao Tribunal Pleno, especialmente:
c)

processllJ!' e julgar em última instância:

2 - as ações rescisórias das decisões das Juntas de Conciliação e Julgamento, dos J,uizes de direito investidos na jurisdição trabalhista, das
Turmas e de seus próprios aeórdãos;~·

Assim sendo, o § 1.0 do projeto incide num bis in idem, pois não revoga nem
adita o transcrito dispositivo da CLT.
É propósito desta Comissão, através de trabalhos que estão se Intensificando,
d·e elaborar, a curto prazo, uma revisão .geral da Consolidação e dos textos legais
esparsos que regulam o D!.relto do Tr!llbalho.
A matéria versada no projeto é bastante complexa e merece, por isso, um
tratamento mais completo, em consonância com os pl'\ecei·tos já existentes, com
os princípios doutrinários mais em evidência e com os pronunciamentos dos altos
tribunais especializados.
Assim, em que pesem os .elevados fins do projeto, ao procurar dirimir uma
questão controversa, julgamos de melhor alvitre sobrestar-se a proposição até
que a subcomissão, recentemente, criada, incumbida dos trabalhos de reformulação da CLT .a-presente as suas conclusões.
Sala das Comissõe·s, em 13 de setembro de 1973. - Heitor Dias, VLce-Bresidente, no exel'lcício da Presidência - Wilson Campos, Re1a·tor - Guido Mondin
-Renato Franco- Ney Braga.
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PARECER N.0 209, DE 1974
. Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de L
Senado n.0 28; de 1974, que "altera a legislação da .Previdência So•
dá outras providências".
Relator: Sr. Heitor Dias
Visando a ampliar a proteção previdendária dispensada ao trabal:
autónomo e ao elllipregado doméstico, o ilustre Senador Nelson Carneiro (
sentou o .projeto de lei que ora passamos a examinar.
Como enfatiza a Justificativa do projeto, este· pretende liberalizar o !>
dimento atualmente estabelecido .pelo art. 24, § 2.0, da I.iei Orgânica da P:
dência Social (Lei n.0 3.807/60, com •a redação dada pela Lei n. 0 5.890/73)
a ooncessão do auxíllo-doença. Enquanto, no sistema vigente, o auxí!io-doe·n'
é devido ao trabalhador autônomo e ao emi!H.1egado doméstico, a contar da
da entrada do pedido, no regime pro·posto esse benefício passaria a ser d·
a contar da data de afastamento da atividade, comprov.ada pela -e~ediç-ã
atestado médico fornecido· pelo INPS, e requerido dentro de 30 (trinlta) difl
mesmo afastamento .
. Quer do ponto de vista da constitucionalidade, que~ da j.uridlcidade, en
demos que o proje·to está em •condições de ser aprovado, merecendo, me
expressões de louvor peloa finalidade altamente social de que •está imbuído.
bendo-se, como se sabe, quão difícil é, para o segurado, habilitar-se ao recebir
to dos benefícios previdenciários, qualquer medida no sentido de f.acllitar-1
pro.cedimen•to deve ser incentivada, mormente se, como no caso do aul<
doença, tal benefLcio se constitui em ajuda indispensável à sua própria. m
tenção durante a enferm~dade.
Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto, que consideramos •
dico e constituctonal.
Sala das Comissões, em 8 de maio de 1974. - Daniel Krieger, PJ."esident·
Heitor Dias, Relator - Accioly Filho - José Lindoso - José Augusto - Gus
Capanema - Italívio Coelho -Nelson Carneiro.
PARECER N. 0 210, DE 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Ser
n.0 28, de 1974.
Relator: Sr. Renato Franco
Na mesma linha de alllipliação do sistema previdenciário, oom. que tem a~
sentado -projetes de }ei ao exame do Cong~resso Nacional, o ilustre Senador Ne
Carneiro submete a esta Casa Legislativa o projeto o.ra em estudo, que· prete
liberalizar ·e, mais do que isso, tornar ve·rdadeiramente eficaz o benefício
chamado auxílio-doença, no que toca ao trabalhador autônomo e ao empre.:.
doméstico.
Pela legislação em vigor, esse benefício só é devido· àqueles segurado
contar da data da entrada do seu pedido, e não, como seria normal e justí
p~tir do momento em que, doentes, ·eles se afastam da atividade.
. Pelo sistema proposto, in~e.rtem-se os termos da questão, e o segurado pf
a ter garantido o benefício, desde logo, pouco importando se o seu .pedid·o
pagamento é concomitante ou posterior ·ao afastamento da atividade.
Examinando a matéria do ângulo que lhe toca, a Comissão de constituiçl"
Justiça manltestou-se pela aprovação do rproje·to, ao qual antecipou, até mes
expressões de louvor pela finaUdade altamente social de que está imbuído.
Na mesma linha de pensamento nós nos situamos, por entendermos que,
matéria de Legislação Social, mais importante que a letra, deve ser persegu
a finalidade da norma, porque esta explica a sua razão de existir.
Onera-se um s~gura;do enfermo ·com a obrigação de, a despeito de sua enf
midade, dirigir-se Jrnedmtamente ao INPS, sob pena de ser privado do auxí
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doença, corresponde a uma atitude de m!o.pia social, que o legislador deve cl>mbater, de sorte a aperfeiçoar o sistema prevldenciário, compartibilizando-o com as
reais finalidades que inspiraram a sua oriação.
Por tudo isso, somos pela aJProvação do projerto.
Sala das Comissões, em 23 de maio de 1974. - Franco Montoro, Presidente
-Renato Franco, Relator- Accioly Filho -Heitor Dias.
PARECER

N. 0 211, DE 1974

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n. 22, de 1974, que "altera o § 4.0 , do art. 79, d'a Lei n.• 3.807,
de 26 de agosto de 1960 e dá outras providências".
Relator Sr. Heitor Dias
Acompanhado de incisiva justificativa, é submetido ao nosso exame o Projeto de Lei n.o 22, de autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, objetivando
a alteração do § 4.0 , do art. 79, da Lei n. 0 3.807, de 1960, na redaçã:o que lhe
deu a Lei n. 0 5. 890/73.
Para melhor apreciação, transcrevemos, a seguir, o texto da lei que se
pretende modificar:
"Art. 79.
§ 4.0 •• Não será devida contribuição previdenciária quando a construção de tipo econômi'co for efetuada sem mão-de-obra assalariada,
no regime de mutirão, c·omprovado previamente perante o Instituto Nacional de Previdência Social, na conformidade do que se dispuser em
regulamento."
Explicitando o texto legal em exame, assim dispas o Regulamento, aprovado
pelo Decreto n.o 72.771/73, em seu art. 276, verbis:
"Art. 276 - A construção, a reforma, a reparação ou a ampliação
de imóvel de tipo económico quando reali'zada sem utilização de mãode-obra assalariada, no regime de mutirão, feita a comunicação prévia
ao INPS., não ficam obrigadas ao pagamento de contribuições."
Não obstante a clareza de ambos os dispositivos, notadamente o. regulamentar, afirma o autor do projeto que embaraços e prejuízos de toda a ordem
têm surgido para os trabalhadores que promovem, pessoalmente, a construção
de suas casas, vítimas que seriam - na opi:n!ão do .ilustre representante da
Guanabara - das "malhas da instituição de previdência", que os constrangem
à assinatura de uma confissão de dívida, para pagamento parcelado, somente
porque não buscaram, previamente, a nece.ssária isenção junto ao INPS.
Mesmo não nos detendo no exame do mérito do projeto, o que caberá à
Comissão de Legislação Social, achamos oportuno salientar que, a serem verdadeiras as reclamações dos trabalhadores atingidos, o rigor da lei estará sendo
usado em prejuízo daqueles a quem deveria ajudar.
Do ponto de vista da constitucionalidade e jurldicidade, o projeto está rigorosamente 'correto, não apresentando qualquer senão que prejudique a sua aprovação. Pelo contrário, sua matéria insere-se, perfeitamente, entre aquelas
deferidas à !niciati:va legislativa do Congresso Nacional, o qual, se aprovar o
projeto estará contribuindo para aperfeiçoamento de nossa legislação previdenciária, que, em hora acertada, estimulou o esforço pessoal daqueles que
lutam pela construção da casa própria, e não podem ser prejudicados por
entraves burocráticos incompatíveis com o sentido social dessa mesma legislação.
Somos, poi's, pela aprovação do projeto, nos termos em que foi apresentado
pelo ilustre autor, o nobre Senador Nelson Carneiro.
Sala das Comissões, em 8 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Heitor Dias, !Relator - José Lindoso - Accioly Filho - José Augusto - Gustavo
Capanema - Italívio Coelho - NeLson Carneiro.
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N. 0 212, de 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei d'o Senado
n. 0 22, de 1974.
Relator: Sr. Guido Mondin
Visando a estimular a construção da casa própria, por parte do trabalhador,
sem os encargos prevldenciárlos, o ilustre Senador NeLson Carneiro apresenta
ao Senado projeto de lei que pretende alterar a redação do § 4. 0 , do art. 79, da
Lei Orgãnlca da Previdência Social, com as alterações que lhe foram Introduzidas pela Lei n. 0 5. 890/73.
Apreciando a matéria, do ponto de vista da constitucionalidade e jurid!cidade, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela aprovação do projeto,
nos termos em que foi apresentad·o pelo seu Autor.
Deixou, todavia, de pronunciar-se sobre o mérito, por se tratar de matéria
de competência desta Comissão de Legislação Social.
Quanto à substância do projeto, ·entendemos, Igualmente que merece aprovação, n.a .medid~ em que a alteração proposta à Lei Orgânica da Previdência
Social v1ra torna-la mais adequada aos fins propostos pelo legislador.
Com efeito, se o que o legislador visou foi, no mérito, Isentar de contribuição prevldenci'árla a construção, a reforma, a reparação ou a ampliação de
Imóvel de tipo económico, quando realizada sem utilização de mão-de-obra
assalariada, :qão tel}l sentido criar-s.e um embaraço formal à atuação da norma,
S~pegando-se a exlgencl<as meramente circunstancial de qwe o Interessado, previamente, dê satisfação ao INPS.
Dlr-se-á que a medida à preventi'va, para evitar abusos, sobretudo porque, construída a casa com trabalho assalariado, diante do fato consumado,
nada restará ao órgão da previdência senão conformar-se com a burla e deixar
impune o violador do preceito legal. Tal não é verdade, no entanto, porque,
nesses casos, atuallza-se o mecanismo 11epress!vo, com toda·s as comunicações
legaJ!s, ·entre os quais avulta a aplicação de multas, acrescidas d•e juros e correção
monetária, na forma da Lei.
Por essas razões, mani'festamos nossa aquiescência ao projeto que, se convertido em lei, virá Inse-rir-se entre as medidas acertadas com que o Legislativo
concorre para o aprimoramento da Previdência Social Brasileira.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1974. - Franco Montoro, :Presidente Guido Mondin, Relator - Octávio Cesário - Accioly Filho - Renato Franco
- Heitor Dias.
PARECER
N. 0 213, de 1974
Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n. 0 8, de 1974 (n,0 141-B, de 1974 na origem), que "di1Spõe sobre
a aprovaçã.o de Protocolo Adicional ao Acordo de Migração Brasil-Itália
de 1960, finnado entre o Governo da .República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Iliália, em Brasília, a 30 de janeiro de 1974".
Relator: Sr. Accioly Filho
Com a Mensagem n. 0 69, de 1974, o Senhor Presidente da República enviou
ao congresso Nacional, para o fim previsto no art. 44, item I, da Constituição
Federal, o texto do Prot·ocolo Adicional ao Acordo de Migração Brasil-Itália
de 1960, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Itália, em Brasília, a 30 de janei'ro de 1974.
Referida Mensagem é acompanhada de Exposição de Motivos do Ministro de
Estado das íRelações Exteriores, na qual Sua Excelência esclarece que, constatada a necessidade de ampliar e a tuallzar o disposto nos arts. 37 a 47 do Acordo
base, uma comissão mista, Integrada por representantes brasileiro e itall'anos,
resolveu elaborar o presente protocolo adicional.
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em exame é o d€ ampllar o campo de benefícios previd·enciários concedidos até
hoj€, a brasileiros e ftal!anos.
Ao finalizar a Exposição, salienta o Senhor Ministro:
"A celebração do r·eferido protocolo se justifica em face da crescente importância das relações econêmicas italo-brasllelras, devendo
ser citados vultosos Investimentos ajustados com o país europeu acompanhados da transferência de mão-de-obra de alta qualificação."
Na Câmara dos Deputados, o ajuste em apl'eço foi aprovado em plenário,
após haver recebido parecer favorável das. Comissões de Relações Exteriores, de
Constituição e Justiça e de Trabalho e Legislação Social.
Os arts. I e II, do Protocolo em pauta, definem a respectiva área de incidência:
Aplfcam-se aos trabalhadores brasileiros na Itália as normas concernentes:
"a) ao regime geral sobre previdência social referente aos seguros
de invalidez, velhice e morte;
·
b) ao regime de acidentes de trabalho e doenças profissionais;
c) ao regime referente ao seguro de doenças e maternidades;
d) ao regime de seguro contra tuberculose;
e) aos regimes especiais de previdência estabelecidos para certas
categorias de trabalhadores, na parte em que respeitem aos riscos ou
prestações cobertos pelos regimes enumerados nas alíneas precedentes."
Aplicam-se aos trabalhadores italianos no Brasil as normas concernentes:
"a) assis-tência médica, incapacidade de trabalho temporário e permanente, acidentes de trabalho e doenças profissionais;
b.) velhice;
c) invalidez;
d) morte."
O artigo IV, entretanto, estabeJ.8c~ exceções ao princípio geral adotado pelos
dois primeiros artigos. As normas dos artigos I e II não serão apllcávei's quando:
a) o trabalhador dependente de uma empresa pública ou privada, com
sede em um dos Estados Contratant.e.s, for enviado ao território do outro por
um período inferior a 12 meses;
b) ao pessoal de vão das empre.sas de transportes aéreo; e
c) aos membros das tripulações de navio sob bandeira d·e um dos Estados
Contratantes.
No caso das alienas a e b, o indivíduo ficará sujei'to exclusivamente à legislação do Estado ond,e a empresa tem a sua sede; no caso da alínea· c, o interessado ficará sujeito exclusivamente à legislação do Estado sob cujo âmbito
jurisdicional se encontre o navio.
Já o artigo VII dispõe que:
·~o trabalhador brasiJ.eiro ou itali'ano, que haja cumprido períodos
de seguro sob a égide das legislações de ambos os Estados Contratantes,
terá esses períodos totalizados para a concessão das prestações decorrentes de Invalidez, velhice e morte".
Regulamentando a sua mencionada norma, prevê o artigo IX:
"a) a entidade gestora de cada Estado Contratante determinará,
separadamente, a prestação a que teria o interessado como se os períodos
de seguro totalizados houvessem sido cumprldo.s sob sua própria legislação;
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b) a quantia a ser paga por cada entidade gestora será o resultado
da proporção estabelecida entr·e o período totalizado e o tempo cumprido
sob a legislação do seu próprio Estado".
Os demais artigos do protocolo, vazado em termos minuciosos, descrevem
a maneira pela qual serão implementadas as regras gerais consagradas nos
dois primeiros artigos.
Convém salientar que o ar:tigo XXII prevê a cr1ação de "organismos c1e ligação entre as autoridades competentes dos Estados Contratantes" para facilitar
a aplicação do ato internacional ora em exame.
Quanto à vigência, dispõe o art. 24 que:
"O pres~nte Protocolo Adicional terá a duração de três anos, contados da data de sua entrada em vigor, considerando-se tacitamente
prorrogado por períodos sucessivos de um ano, salvo denúncia noti'ficada pelo Governo de qualquer um dos Estados Contratantes, pelo
menos três meses antes da sua expiração."
O presente ajuste vem aprimorar a cooperação entre o Brasll e a Itália
em matéria de migração. As partes manifestam o propósito não só de organizar a cooperação bllateral mas também de conferir-lhe um aspecto mais humano e justo, estendendo os benefícios de legislação local aos nacionais do
outro pais.
O propósito é louvável sob todos os aspectos.
Dfante do exposto, e tendo em vista a competência regimental desta Comissão, opinamos pela aprovação do presente ato Internacional na forma do presente Projeto de Decreto Legislativo.
Sala das Comissões, 23 de maio de 1974. - Wilson Gonçalves, Vice-Presidente no exercício da Presidência - Accíoly Filho, Relator - Carlos Lindenberg - Saldanha Derzi - Magalhães Pinto - Guido Mondin - Octávio Cesário -Nelson Carneiro - João Calmon - Arnon de MeDo.
PARECER
N.0 214, de 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0 08, de 1974.
Relator Sr. Heitor Dias
10 Projeto de Decreto· Legislativo n. 0 8, de 1974, ora em exame, aprova o Protocolo Adicional ao Acordo de Migração Brasil-Itália, de 1960, firmado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Itália,
em Bl'asília, .a 30 de janeiro de 1974.
Referido Projeto originou-se da Mensagem Presidencial n.0 69, de 1974, pela
a qual o Chefe do Executivo solicita ao Poder Legislativo a aprovação do texto
em questão para os fins previstos no art. 44, item I, da Constituição Federal.
A Exposição de Motivos do Ministro de Estado das Relações Exteriores, que
acompanha a matéria, esclarece:
"A Comissão Mista, prevista no art. 45 do citado Acordo de Migração,
durante reunião efetuada em Brasil e no Rio de Janeiro, em 8, 9 e 10 de
outubro de 1973, reconheceu a necessidade de se atualizar e ampliar os
arts. 37 a 43 do Acordo de Migração de 1960, incluindo-se os novos benefícios no campo da previdência social, já consagrados em outros acordos
sobre a matéria, concluídos pelo Brasll com a Espanha e, também, com
Portugal."
Ao finalizar declina as razões pelas quais entende ser do Interesse nacional
a ratificação do texto:
"A celebração do r-eferido Protocolo se justifica em face da crescente
importância das relações económicas ítalo-brasllelras, devendo ser citados
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transferência de mão-de-obra de alta qualificação."
O Protocolo em apreço visa, de um lado, a estend·er aos brasileiros que se
encontrem trabalhando na Itál!a, os benefícios da legislação italiana no que
tange:
a) ao regime geral sobre previdência social referente aos seguros de inval!z,
velhice e morte;
b) ao regime de acidentes do trabalho e doenças profissionais;
c) ao regime referente ao seguro de doenças e maternidades;
d) ao regime de seguro contra tuberculose;
e) aos regimes especiais de previdência estabelecidos para certas categorias
de trabalhadores, na parte em que respeitem aos riscos ou. prestações cobertos
pelos regimes enumerados nas alíneas preced·entes.
Em contrapartida, o re·ferldo Instrumento determina a aplicação do ordenamento jurídico brasileiro aos italianos que aqui se encontrem trabalhando, no
que disser r·espe!to a:
·
a) assistência médica, Incapacidade de trabalho temporário e permanente,
acidentes de trabalho e doenças profissionais;
b) velhice;
c) invalidez;
d) morte.
No corpo do ajuste em pauta encontramos a r·egulamentação dos benefícios
reciprocamente concedidos. Convém salientar que as normas não Infringem qual"
quer dispositivo da legislação prevldenciár!a Interna.
Acreditamos que a ratificação do Protocolo em apreço é louvável, quer do
ponto d-e vjsta da justiça social, quer do ponto de vista do d·esenvolvimento económico do Brasil, pois facll!tará o aproveitamento de técnica e de mão-de-obra
altamente qualificada que dispõe aquele pais amigo.
Diante do exposto, e no que compete a esta comis~ão examinar, opinamos
pela aprovação do texto na forma do Projeto de Decreto Legislativo apresentado
na Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 23 d-e maio de 1974. - Franco Montoro, Presidente
- Heitor Dias, Relator - Octávio Cesário - Accioly Filho - Renato Franco.
PARECER
N.o 215, de 1974
Da Comissão de Relações Exteriores sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0 9, de 1974 (n.o 145-B, de 1974, na Câmara dos D·eputados) ,.
que "aprova o texto da Recomendação n.0 139, adotada pela LV Sessão•
da Conferência Lnternacional do TrabalhO.''
Relator: Sr. Lourival Baptista
O Projeto de Decreto Legislativo em exame aprova o texto da Recomendação n. 0 139, relativa aos problemas do emprego decorrente da evolução técnica
a bordo dos navios, adotada pela LV Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho.
2. As razões justificadoras da Recomendação estão resumidas no preâmbulo da
mesma. Está dito, ali, que numa época em que os métodos operacionais dos navios mercantes, tanto no plano técnico quanto no de sua organização, a.sslm
como os aspectos económicos de que se revest·em, se modificam cada vez mais
rapidamente, ·torna-se necessário dirigir as at.snçõ·es aos problemas do emprego
que podem decorver do-s mesmos, u f.tm de resguardar e melhorar a condição dos
marítimos, assim como assegurar, à indústria marítima, mão-de-obra suficiente
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provenientes do progresso técnico.
3. É também assinalado que, por ocasião da elaboração e da Implantação de
planos nacionais e regionais de mão-d·e-obra, no âmbito do Programa mundial
do Emprego da Organi!Zação Internacional do Trabalho, se concedesse uma atenção adequada à evolução das necessidades de mão-de-obra da indústria marítima.
4. Pondera, ainda, o texto preambular a que nos ref·erimos que a Organização
Internacional do Trabalho pode cooperar, do ponto de vista técnico, para a
planificação e a valorização da mão-de-obra da indústria marítima e, em particular, para a introdução e adaptação de programas de formação que respondam às exigências dos navios mercantes modernos.
5. Para atender a tudo isso, veio a surgir a Recomendação n.o 139, gerada no
âmbito da Organização Internacional do Trabalho, cujo texto se distribui pelos
seguintes títulos:
I - Estabelecimento de planos relativos à mão-de-obra.
li - Recrutamento e colocação.
!li - Formação profissional e reciclagem.
lV - Regularidade do emprego e da renda.
V - Cooperação Internacional.
6. No texto correspondente ao primeiro título, está dito que todo membro que
possuir uma indústria marítima deveria assegurar o estabelecimento de planos
nacionais de mão-de-obra para a referida indústria no âmbito de sua política
nacional do emprego.
7. Na parte subordinada ao segundo título, está observado que o recrutamento
dos marítimos, na indústria, deveria levar em conta os planos de mão-de-obra
existentes e as previsões que encerram.
8. ISob o terceiro título, diz o texto que, quando o progresso técnico exigir estudos acerca da necessidade de dar uma formação aos marítimos e ajudá-los
a se adaptarem à evolução, oonviria que se levassem em conta as disposições da
remuneração sobre a formação profissional dos marítimos de 1970.
9. No título IV, constam as disposições que deveriam ser consideradas, para assegurar aos marítimos emprego e renda regulares e para permitir a conservação
de mão-de-obra adequada.
10. O título V da Recomendação está assim redigido:
"Com a finalidade de evitar que aqueles marítimos que são empregados em navios estrangeiros e que correm o risco de serem afetados pelas
mudanças técnicas a bordo destes mesmos navios se encontrem numa situação critica, os governos, as organizações de armadores e as organizações de marítimos interessados deveriam, em tempo útil, levar a efeito
consultas e cooperar com o obj.etivo de:
a) adaptar progressivamente os efeitos em apreço à evolução das necessidades do trabalho marítimo dos países estrangeiros nos navios dos
quais são empregados;
b) reduzir os efeitos de uma eventual situação exced·entária aplicando de comum acordo as disposições adequadas da presente recomendação."
11. A Exposição de Motivos do Ministério das Relações Exteriores ao Senhor
Presidente da República, encaminhadora da presente matéria, informa que a
. Comissão Permanente de Direito Social do Ministério do Trabalho opinou favoravelmente à adoção do texto ,integral da Reoomendação' da Organização Internacional do Trabalho, ora examinada, "mas sem necessidade de expedição de
normas complementares sobre os problemas de que ela cogita", por já estar a
matéria regulada em nossa legislação.

I

-70512. Por disposição expressa da Constituição da Organização Internacional do
Trabalho, contida no seu art. 19, § 6. 0 , alínea b, cada um dos Estados-Membros
compromete-se a submeter as Recomendações adotadas nas Sessões da Conferência Internacional do Trabalho às autoridades competentes para legislar sobre
o assunto. Esse ·encaminhamento, frica o documento em estudo, é ~eito mesmo
quando o Estado-Membro não tem o propósito de incorporar à sua legislação o
texto da Recomendação, quando, então, se reveste do aspecto de simples informação.
13. A matéria teve, na Câmara dos Deputados, aprovação tranqüila, com pro-:
nunciamentos favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho e Legislação Social e de Relação Exteriores.
14. De nossa parte, reconhecemos que a aprovação do Congresso Nacional a um
Ato emanado de organismo internacional, elaborado com a participação de delegados do Brasil, Estado-Membro do mesmo, exprime, mais uma vez, a atitude
positiva de honraT compromissos .externos, na linho invariável de nossa permanente fidelidade à idéias de cooperação e de paz com as demais Nações.
Opinamos, assim, pela aprovação do texto da Recomendação n. 0 139 adotada pela LV Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, nos termos do
que dispõe o Projeto de Decreto Legislativo n. 0 9, de 1974.
Sala das Comissões, em 23 de maio de 1974. - Wilson Gonçalves, Vice-Presidente, no exercício da Presidência - Lourival Baptista, Relator - João Calmon - Guido Mondin - Octáwio Cesário - Nelson Carneiro - Accioly FJllto ,.......
Carlos Lindenberg - Salda.nha Derzi - Magalhães Pinto - Arnon de Mello.
PARECER N. 0 216, de 1974
Da. Comissão de Legislação Social
Relator: Sr. Otávio Cesário
O presente Projeto de Resolução aprova o texto da Recomendação n.o 139,
adotada pela LV Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, relativa
"aos problemas de emprego decorrentes da evolução técnica a bOrdo dos navios".
2. Os participantes da LV Sessão da Conferência Internacional do Trabalho,
entre o.s quais estavam delegados do BraSil, foram levados ao preparo da Recomendação de que ora nos ocupamos, para preservar intel'eses da mão-de-obra,
face a diferentes circunstâncias que estão hoje, caracterizando o quadro de
manutenção e operação das frotas mercantes de muitos países.
3. Tendo examinado o assunto, em abril de 1971, a COmissão Permanente de
Direito SOcial do Ministério do Trabalho te da Pl'evidêncla Social opinou pela
adoção do texto coinaJleto da Recomendação, sem necessidade de editar normas
relacionadas com o assunto, "por já estar a matéria adequadamente regulada
em nossa legislação".
4. Diz o Ministro de Estado das Relações Exteriores, na Exposição cte Motivos
sobre o assunto, encaminhada ao Senhor Presidente da República, que, nos
termos do art. 1.o, § 6.0 , inciso b, da Constituição da Organização Internacional
do Trabalho, "cada um dos Estados-membros compromete-se a submeter as
Recomendações adotadas nas Sessões da Conferência Internacional do Trabalho
às autoridades competentes para legislar sobre a matéria". O encaminhamento
ao congresso Nacional, frisa aquela Exposição, deve ser feito, mesmo quando
o Estado-membro não tern o propósito de incotporar à sua legislação o texto
da Recomendação, que toma, nesse caso, o objetivo de mera informação.
5. A aprovação do texto da Recomendação n. 0 139 da Organização Internacional
do Trabalho não implicará em qualquer mudança na legislação brasileira, como
destacou o órgão técnico que a examinou na esfera do Poder Executivo. É, apenas,
o necessário cumprimento de uma obrigação decorvente de compromissos que o
nosso País tem, como memb·ro que é do citado organismo internacional.
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Conferência lnternacional do Trabalho, como está informado, com o apoio da
Delegação brasileira.
Face, portanto, ao que acaba de ser exposto, opinamos pela aprovação do
texto da Recomendação n. 0 139, adota pela LV Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, nos termos do que dispõe o Projeto de Decreto Legislativo n.o 9,
de 1974.
Sala das Comissões, em 23 de maio de 1974. - Franco Montoro, Presidente
- Otávio Cesário, Relator - Renato Franco - Accioly Filho - Heitor Dias.
PARECER N.0 217, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiga, sobre o Ofício n.0 S-2174
0
(n. 38/73-P/MC, do Sr. Presidente do Supremo Tribunal F1ederal), 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 a.rt. 2.0 da. letra
"f" da Lei n.0 3.146, de 17-12-71, do Estado die Mato Grosso, com a
redação da Lei n.0 3.194, de 22-6-72, do mesmo Estado.
Relator: Sr. Accioly Filho
1. O Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal remeteu, ao Senado, nos
termos do art. 42, vn, da Constituição, cópia das notas taquigrá.Jficas e do
Acórdão proferido nos autos de Representação n.0 887.
Trata-se de representação oferecida pela Procuradoria-Geral da República,
provocada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que argüi a inconstitucionalidade da letra f, do art. 2.0 da Lei n. 0 3.145', de 17 de dezembro de 1971, com
a redação dada pela Lei n.0 3.194, de 22 de junho de 1972, ambas as leis do
Estado de Mato Grosso.
o Supremo Tribunal acolheu a Representação para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal referido.
A decisão foi tomada com o voto de dez srs. Ministros, vencido o Sr. 1\lllnistro
Osvaldo Trigueiro, alcançando assim o número necessário para a declaração
(art. 116, da Constituição). Publicada no Diário da Justiça de 17 de outubro
de 1973, a decisão transitou em julgado.
2. O dispositivo, acoimado de inconstitucional, Inclui, entre os requisitos para
o acesso a cargo público, a prova de residência no Estado por dois anos, pelo
menos.
Entendeu o Supremo que essa exigência afronta a Constituição, porque estabelece distinção entre brasileiros, vedada pelo art. 9. 0 , da Carta, e fere o princípio da igualdade entre ·brasileiros para o ingr.esso nos cargos públicos (art. 97
e 153, § 1.0 , da Constituição).
3. Com esses esclarecimentos, concluo oferecendo o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 23, DE t1974
Suspende a execução de dispositivo legal que especifica.
O Senado Federal decreta:
Art. 1.0 - É suspensa a execução da letra f, do art. 2.0 , da Lei n.~ 3.146,
de 17 de dezembro de 1971, do Estado de Mato Grosso, com a redação dada
pela Lei n.0 3.194, de 22 de junho de 1972, declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal proferida, em 5 de setembro de 1973,
nos Autos de Representação n.o 887.
Art. 2. 0 - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 22 de maio de 1974. - Daniel KrieCier, Presidente
- Accioly Filho, Relator- Nelson Carneiro- Wilson Gonçalves- José Lindoso
- Carlos Lindenberg - Lenoir Vargas - Italívio Coelho - Mattos Leão José Augusto - Gustavo Capanema - Heitor Dias.

--
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-707O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à. publicação.
Sobre a mesa, 11equertmento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N. 0 82, de 1974
Nos termos do art. 223 do Regimento Interno, requeremos que, em 29 do
corrente, seja reallzada Sessão Especial para reverenciar a memória do General-de-Exél'clto Vicente de Paulo Dale Coutinho, ex-Ministro do Exército.
Sala das Sessões, em 27 de maior de 1974. - Benjamim Farah - Saldanha
Derzi - Clodom.ir Milet- Jarbas Passarinho - Adalberto Sena - Ruy Carneiro

- Geraldo Mesquita - Leandro Maciel - Milton Cabral - Augusto Franco Fausto Castelo-Branco - Lourival Baptista - Ruy Santos - Amon de Mello
- Gustavo Capanema - Donúcio Gondim - Paulo Guerra - Waldemar Alcântara - José Samey - Helvídio Nunes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com o art. 280 do Regimento Interno, ,este requerimento será objeto de dellberação do Plenário, após
a Ordem do Dia.
Do Expediente lido, constam os Projetas de Lei da Câmara n.0 46, de 1974
(n.0 1.868-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e dá outras providências e n.0 47, de 1974 (n.0 1.873B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que
fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Ativ!dades de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato,
outras Ativ!dades de Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médio, Direção
e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente do Tribunal Regional do
Trabalho da Terceira Região, e dá outras providências.

Nos termos da alínea b do inciso n do art. 142 do Regimento Interno, as
matérias receberão emendas, perante a primeira Comissão a que foram distribuídas, pelo prazo de cinco sessões ordinárias.
A Presidência recebeu do Senhor Governador do Distrito Federal o Ofício
S/19, de 1974 (n. 0 695/74-GAG, na origem), encaminhando ao Senado Federal o
Balanço do Distrito Federal correspontlente ao e~rcício de 1973, elaborado pela
coordenação do Sistema de Contab!!idade, da Secretaria. de Finanças.
A matéria será despachada à. Comissão do Distrito Federal.
Esta Presidência recebeu expediente do Sr. Governador do Espírito Santo,
que foi lido na Sessão de 17 do cor11ente, solicitando fosse efetuada a retlficação do número e da data de lei estadual constante da Resolução n. 0 63, de
1973, do Senado Federal, que "autoriza o Governo do Estado do Espírito Santo
a realizar uma operação de empréstimo externo no valor de US$ 10,000,000.00
(dez milhões de dólares), para aplicação nos programas de in·fra-estrutura do
Estado".
Não tendo havido objeção do Plenário, a matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça para examinar e sugerir a orientação a ser adotada.
Pelo Parecer n. 0 204, de 1974, já publlcado, aquela Comissão, verificando a
existência de um equívoco no número e data da lei, oriundo do Governo do
Estado e não do Senado, cuja correção se impõe, embora o conteúdo da citada
Resolução não seja afetado, opina pela republicação do texto da Resolução
n.o 63, de 1973, por ter saldo com incorreções, corrigindo-se a data e o número
da lei estadual, que deverá ser "n.0 2. 830, de 30 de novemblro de 1973".
Esta PJ."esldência, acolhendo a conclusão, determina a republlcação sugerida
pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do S
n.0 37, de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson carneiro, que altera a re
do art. 96 do Código Penal, considerado rejeitado em virtude de ter re•
parecer contrário, quanto ao mérito, da comissão a que foi distribuído.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Carneiro.

.
'
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O SR. RUY CARNEIRO -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a impreru'
blicou notícia de que 140 prefeitos do Estado da Bahia entregarão ao Pres
da República memorial pleiteando, entre outras medidas, que as dívidas d
municípios para com o INPS sejam parceladas em 300 meses (25 anos) . O r
rial mostra que em muitos municípios as dívidas para com o Instituto su~
arrecadação lo·cal - o que constitui problema que há muito reclama SI
adequada.
Aliás, Sr. iP<l'esidente, essa divulgação foi feita .pelo O Estado de S.
que tenho em mãos.
Esta não é uma situação rupenas dos municípios da Bahia, mas de qua
dos os Estados, naqueles onde· os recursos são mais escaSS<ls. É o que se d
o meu Estado, a pequena Paraíba, onde muitos munic~pios se encontra
situação idêntica à daqueles que assinaram o aludido memorial.
Este é um problema bastante co~lexo e gr.ave, que está a red3iln•
muito, solução definitiva e vealista. Não é de hoje essa quesstão de endivid•
to opara com o l!NPS. Através dos anos tem desafiado sUICessivos governo:
que jamais se encontre uma solução definitiva, adotando-se paliativos e,
não raro, se tornam ·em situações ainda mais difíceis e lnsolú'.'eis. É que ·
tem procurado distinguir, nesse assunto, situações inteiramente diversas
exigem remédios diferentes. Um é o probLema de empregadores relapso
não pagam suas contJribuições ao INPS apenas para delas se locupletarem.
não merecem cuidados especiais: desafiam a lei e devem ser subme.ttdos
rigor.
Outro é o caso, quando envolvidos municípios de arrecadação pequena,
fici:ente para a cobertura de despesas as mais inadiáveis. Aqui, há, ai~
problema VfG)resentado pela recusa do INPS em a:ceitar como seus segura
serv~dores municipais, que fic·am desamparados. É preciso encontrar uma
ção adequada, realista e dennitiva para assunto tão 1'\elevante. De)}tro 01
do INPS. É preciso, também, que os muni<Cipios deixem de ser .onerados
acima de suas possibilldJades, assumindo despesas que na verdade não de\
ser suas, mas dos Estados .e até da União. É o que se dá com o !fo.rnecime~
moradias para juízes; delegados e outras autoridades. Ou fornecem resid
gratuitas para eles, ou ficam desprovidos dessas autoridades, com as cl:
nefastas conseqüências. O mesmo se dá para a obtenção de serviços, estadu
fed·erais, que os municípios só logram obter através do fomecimento de pr'
instalações por sua conta. Esta out11a situação nãio pode ser admitida,
mais sabido é que a grande maioria das ·comunas brasileiras não dispêh
recursos •para tais gastos. Nem sequer os possuem para cumprir obrigaçõ:
nimas, impostas até mesmo pela própria Constituição, como se dá no t<
ao ensino e à saúde.
Ou os pre·feitos se sujeitam a gastos a"Cima das possibilidades muruc!pa
de'.'e.fiam correr por conta de outrem, O·U vêem seus municípios privados d
viços essenciais - dilema a que· é preciso .pôr fim definitivamente. M
agrava a situação, com o fato de o INPS tratar as prefeituras como se 1
empresas com fins lucrativos - evidente despropósito. Disso tudo, resu!t·
situação que jamais se soluciona e semipre se agrava mais, num terrível t
vicioso. Se em Estados grandes, como o de Minas e Bahia, a situação de 1
municípios é insustentável, o que se dizer daquel!es Estados ·como a P::.
O Sr. Adalberto Sena - Pe·rmite V. Ex." um aparte?
O SR. RUY CARNEIRO- Com muito prazer, nobre Senador.
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O Sr. Adalberto Sena - As constderações de V. Ex." são bastante oportunas,
e essa op.ortunidade tanto mais me Impressiona quanto os mo·tlvos do discurso
de V. Ex.a concldem, mutatis mutandis, com aqueles que, dentro em pouco, irei
exopor, mais uma vez, perante os colegas desta Casa. Trata-se, no caso que V. Ex."
está abordando, como naquele objeto de meu discurso, de situações que estão a
exigir uma compreensão por parte do Governo e dos órgãos do INPS, as quais
todos nós consideramos como justas exceções dentro das regll"as gerais que regem
a matéria.
O SR. RUY CARNEIRO - Agradeço o aparte do eminente 8enador Adalberto 8ena, representante do Acre que, natul'almente, sabe muito bem que os municipios do seu Estado passam pelas mesmas dificuldades que os da pequenina
Para]ba.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não se esgo•ta aqui esse problema,
que envolve o INPS. lil ele muito mais vasto e profundo ainda. Imagine-se a
dificuldade enfrentada rpor um prefeito de um pequeno município do distante
Nordeste para soludonar questões que só podem ser tr3!tadas na Capital federal
ou no Rio, exigindo viagens onerosísslmas!
O pior é que não são apenas os municípios que· são vítimas dessa situação,
que os anuína e cria tantos embaraços às suas administrações. Ela atinge, também, todas as entidades de beneficência existentes no :País, como as Santas
Casas de Misericórdia, que são a única salvação existente para milhões de brasileiros quando necessitados de ajuda e amparo. Incontáveis as ·entidades assistenciais, assim declaradas por lei e por a;tos do :Poder Executivo, que sofrem
prejuízos insanáveis. A lei as dispensa de recolher ao INlPS a cota relativa ao
emp!'egador, mas pa;ra assim ser o Instl·tuto exige uma série de documentos, a
começar ·pelo ce·rtlfica;do expedido pelo Conselho Nacional de SeTViço Social, do
Ministério da Eduoação e Cultul'a, renovável a prazos rpot> demais curtos.
Quero fazer, sr. :Presidente, Srs. Senadores, uma declaração especial com
z,eLação ao Conselho N1aclonal de Serviço Soci·al. É um órgão necessário, útil e
respeitável, mas se Impõe também que o Conselho pro·cure facmtar um pouco
essa situação a que me estou referindo.
Sei que todos nesta Casa conhecem . das dificuldades que encontram essas
instituições [para. a obtenção desses do·cumentos e sua renovação periódica. E
muitos são os ·casos de· pessoas as mais Idóneas que, respo1_1sáveis por entidades
beneficentes ou de interesse ·Público, se vêem às voltas com a malhas da lei rpor
equívoco - e às vezes abusos - de procuradores 1a que são forç:ados a recorrer
e até mesmo por erros da parte do Conselho, criando-se situações as mais desagradáveis para pessoas que se dedicam Inteiramente ao bem-comum, a ajudar e
socor!'er o próximo. Há .c:asos, mesmo, de entidades as mais respeitáveis, dirigidas por pessoas merecedoras de todo o reconhecimento da Nação, que são apontadas como infringindo a lei e ·não apresentando contas e, assim, denunciadas ao
Ministério Público. E isto a despeito de terem apr:esentado suas contas rigorosamente dentro da M e terem sido elas aprovadas pelo Conselho!
Sr. Presld·ente e Srs, Senadores, somos um país pobre, em que o Governo
não dispõe de meios para atender a dezenas de mllhõe•s de brasileiros. A ação
social dessas entid1B1des é Indispensável e a única a que a maioria dos brasll!eiros,
até mesmo em centros grandes, podem re•correr. Injustificável e desastroso que
sejam vítimas de tantos embal'aços, obs·tálculos ·e ,gasto~, I,?Ois deveriam ter a
mais ampla ajuda e colaboração por parte de todos os orgaos governamentais.
Não temos dúv~da em dizer que aqui estamos diante de um PEOblema que
engloba situações diversas, sobremodo graV>e e que necessita de soluçao definitiva
e adequa•da. Não de paliativos que resultem no agravamento do problema, tornando-o ainda mais insolúvel.
·Um dos primeiros atas 'dO Presidente Geisel foi 'jliredsamente o da criação do
Ministério da :Previdência e Assistência Socl:al. O Che·fe da Nação revelou indiscutível sensibilidade diante da situação social de nossa .gente, 1bastante grave e
desesperadora em Estados como o meu. É preciso que a criaçãJo desse Ministério
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Esta uma trurefa difícil, autêntico desafio a que se dispõe o atual Governo. Mas
paralelamen·te ao que podetiamos apontar como rproblema central, temos esses
outros, menores, mas igualmente graves e !mpol'tantes, que envolvem as pequenas munl:clpalldad·es, as entidades assistenciais no seu relacionamento penoso e
caro com órgãos do próprio Governo, como o são o lNPS e o Con5elho Nacional
de Serviço Social. São questões que deverão ser prontamente resolvidas, com
realismo e em definitivo, pelo eminente !Pil'es!dente Ernesto Geisel. E os resultados, os benefícios que daí decorre.riam seriam os mais consideráveis, especialmente pam as cidades mais distantes, ou menoTes deste· nosso imenso Pais. Não se
pode admitir o irrealismo de dívidas municipais que j-amais poderão· ser pagas; o
trrutamento discriminatório contra ser:v1dores municipais; a transf.erência para
municípios desprovidos de recursos de gastos e despesas que não lhes tocam; a
"perseguição" de que são vítimas as Santas Casas e milhares de instituições de
assistência, que não rpodem seT envolvidas numa autêntica co!rrid:a de obstáculos
- intransponíveis ou onerosíss!mos - em seu reladonamento com órgãos federais, que começam por deles estarem distantes milhares de quilómetros, num
País da nossa vastidão!
Sr. Presidente .e Srs. Senadores, não tenho dúvida de que, solucionando problemas aparentemente pequenos como estes a que venho aludindo, o eminente
Presidente Ernesto Ge!sellog·rará incalculável melhoria no se,tor social, objeto de
evidente preocupação de Sua Excelência como, repito, ficou patente com a criação do Ministério da Prev!d!IDcta e Assistência Social. A pequenez desses problemas é ·apenas aparente, pois na verdade· são eLes grandes e de profunda repercussão na vida de dezenas de milhares de brasileiros. A permanência de um
panorama como o que procurei retratar nestes comentários, s!gn!f!car!a, de
imediruto, reduzir muito o que todos esperamos do Ministério da Previdência e
Assistência Social.
Não raro, Sr. Presidente, coisas aparentemente pequenas ocultam problemas
imensos. E deliberações, à primeira vtsta, !ns!gn!ficantes produzem efeitos enormes. li: o que se dará, .por •exemplo, com a .rigorosa determinação do Presidente
Ge!sel rpara que cesse a incriv·el exigência de reconhecimento de firllila, há multo
tornada Hegal. Quantas vezes o simples reconhecimento de firmas implicou em
obstáculo Intransponível, peLa perda de tempo, para muitos e quanto era d!spend!do nesse País, inutilmente, nesse expediente buroc!rátlco arcaico?
Poderia parecer vulgar, mas, senti g.rande satisfação ao le·r, nos jornais, a
rigorosa de·terminação do Presidente da República para que se ponha fim, definitivamente, ao processo de reconhecimento de firma. E tenho a convicção de
que, desta vez, esse requinte burocrático se rá eliminado d·e nosso País, pois o
Generail Ge!sel não hes!trurá em punir com o máximo de rigor quem ousar mante.r
aquela .prá:tlca agol'a proibida.
1

E, da mesma forma, confio em que o !Presidente Ernesto Ge!sel dará solução,
realista e, assim, definitiva, aos diversos :problemas que nos trouxeram a esta
tribuna. Este 'O a.QJelo que dirigimos a Sua Excelência e cujo atendimento muito
bene~!eiará o povo pal.'aibano e, também, todo o povo brasileiro! (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Adalberto Sena.
O SR. ADALBERTO SENA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a dissertação
com que, nesta vez, irei ocupar a atenção de Vossas Excelências, pouco mais
significa além de um complemento necessário e suficiente das digressões que me
desviaram do tema traçado para o discurso aqui pronunciado na última segundafeira. complemento "necessário" porque, para mais compreensivamente responder
aos doutos e exaustivos apartes com que me desvaneceram os eminentes colegas
Senadores Jarbas Passarinho e José L!ndoso, tive de antecipar-me no trato de
particularidades que eu havia reservado, como cheguei a anunciar, para outro
pronunciamento dentro desta Casa. E também "suficiente" porquanto, tendo-me,
em verdade, tanto .me alongado nas minhas respostas àqueles apartes, só me
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-711resta ora repetir e acrescentar o indispensável para que mais intensamente se
focalizem, aos olhos da imprensa e do Governo, o ponto essencial das digressões
aludidas.
Dentre os incentivos e facilidades ensejadas para o desenvolvimento nacional,
sobrelevam os decorrentes da orientação da nossa politica crediticia no sentido
do amparo à agricultura e à pecuária e, em outro plano, às ativldades de comercialização dos seus produtos.
Na execução desta política, consubstanciada nos programas do PROTERRA,
vem colaborando em escala variável a rede bancária do País. Mas merece destaque - em altíssimo grau de preponderância o papel do Banco do Brasil sobretudo nos últimos anos quando, pelo volume dos financiamentos concedidos
e pela expansão de sua área operacional, atingiu o primeiro lugar dentre os
bancos rurais de todo o Universo.
. E se assim começo por referir-me à ampliação geográfica da sua atuação,
e que, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho em mente o caso particular do Estado do Acre, ond·e o Banco do Brasil foi obrigado a se esmerar numa ação
sup1etiva, desde que o BaJnco da Amazônia - votado, quando muito, aos financiamentos da extração da borracha - vem primando pelo retraimento nos outros setores da produção regional, a despeito de manter agência em cada um
dos municípios acreanos.
Infelizmente, porém, nem sempre as coisas se conduzem conforme as intenções que as Inspiram; e suas conseqüências são por vezes paradoxais e aflitivas, como as que trago, novamente. para a atenção da Casa e do País, situações redundantes da política cveditícia <propiciada pela agência do Banco do
Brasil, na cidade de Cruzeiro do Sul, um dos principais focos da economia do
extremo oeste brasileiro.
Seguindo Instruções da administração central, essa. agência foi ampliando,
com liberalidade ali inusitada, .suas margens de crédito para os produtores instalados e mesmo para os que estivessem potencialmente em condições de promover, pela óedicaçpão àqueles gêneros d,e at!vidad,e, o desenvolvimento e o progresso da região. Tal liberalidade decuplicou os máximos anteriormente fixados para aplicação, que giravam em torno de seis milhões de cruzeiros, para
cerca de cinqüenta milhões.
Seria supérfluo registrar a euforia que, em conseqüência disso, empolgou
os espíritos e se alastrou nos seringais, nas colônlas e entre os comerciantes do
município e de toda a área acreana do Vale do Juruá. Euforia ainda mais explicável se considerarmos os fatores Intrínsecos, as emergentes possibilidades
desenvolvimentlstas vislumbradas à medida que se vão iniciando as provisões
rodoviárias e outras, conseqüentes da privilegiada posição geográfica daquelas
paragens.
E continuam válidos os termos do memorial da Associação Comercial do
Alto Juruá, dirigido aos altos poderes da República, e lido neste Plenário há
alguns meses:
"Cruzeiro do Sul, com exceção da Capital do Acre, é a cidade mais
progresista, apesar de isolada e carente de grandes e especiais recursos por parte dos Poderes Públicos, notadamente dos Governos Federal e Estadual, tendo em vista a sua posição geográfica privilegiada
pela dádiva concebida pela passagem da Transamazônica, de integração
nacional e Internacional, rumo ao Pacífico em franco desenvolvimento,
atravessando o Peru e o Equador que em brev,e se estarão Inte,grando
ao progresso deste Município.
A}ém disso, conta com a presença do 7. 0 Batalhão d,e Eng'enha.r:ia
e Construções, ag!ganta[ldo-se com efuslmo ~entuslásmos contagiando
todo o comércio, não só pelo volume dos negócios, mas também pelas
construções das estradas, Interligando as vilas ,e os povoados, bem como
pela abertura de campos de pouso para avfõ,es de quRilquer tipo, Inclusive a pista Internacional que deverá. em breve, receber aviões a jato
da Cru~eiro, sem deixar de mencionar as edlficaçõe,s de casas em apre-
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-712ciável quantidade p!!ira o pessoal militar, além da.s lnlclatlva privadas,
que estão construindo em grande escala Inclusive hotéis, conjuntos residenciais e outros, ootecipando-se à. iniciativa do GoV'emo estadual
através da COHAB-Acre, que somente agora, está providenciando a
Ieg!i!llzação do terreno para iniciar a construção do seu primeiro conjunto nesta cidade."
E aqui termina a citação do Memorial.
As possibilidades - e as responsabilidades - de caráter financeiro causaram um estado de espírito, um otimismo que resultou numa corrida sem precedentes para a utilização dos financiamentos oferecidos, com prazos e juros
sedutores - e até com Indicações dos meios de aquisição de bons reprodutores
bovinos e implementas porventura necessitados. Os empréstimos foram se multiplicando e se expandindo, gerando euforia e animação, nos dominios dos empreendimentos privados, das vendas comerciais, das compras ou arrendamentos
de terras e até da Indústria pesqueira, vislumbrada em tennos racionais de
criação e de transporte.
E tudo continuava, por assim dizer, "no melhor dos mundos", quando foi
imposto, inopinadamente, e quase sem distinções, o reverso da medalha.
Foi uma surpresa geral na região a chegada de inspetores do banco, que
assumiram a direção da agência, com espírito de liquidação do comércio, como
se estivessem, num grande centro, onde ninguém conhece ninguém, aplicando
rigoroso controle aos negócios financeiros, sem conhecimento das condições de
seus clientes, mandando protestar avultado número de títulos que mal acabavam de vencer, impassíveis ante os pedidos de composição que pennltisse aos
empresários satisfazer os compromissos assumidos, confiados e fiados nas facilldades acenadas pela administração anterior. E sobretudo, deixando perplexos os que acreditaram nas promessas da "hora amazónica", apregoada pelos
titulares das pastas ministeriais responsáveis pela aplicação dos recursos e incentivos destinados àquela região através de financiamentos", conforme frisa o
depoimento da mencionada Associação.
A situação agravou-se globalmente - mas atingiu em cheio os tomadores
de empréstimos para aplicação na agricultura e na pecuário: estes se viram
forçados a abandonar tudo, arrasando-se pela falta de condições, prazos e· reescalonamentos com que contavam, baseados nos planos precedentes.
Em razão disso, com comércio em pane e a produção estagnada, toda a
economia regional entrou na mais séria das criSes, e nessa criSe continua a debater-se, vivendo os estertores de nma esperança ae revisão dos critérios de
cobrança, reconsideração das exigências drasticamente impostas. Nume:osos devedores, que agiram de boa fé, contaminados pelo otlmlsmo reinante na hora
inicial, foram Inesperadamente colhidos pelas malhas da contenção com que
se passou a dificultar os negócios de tal natureza.
·
Com o correr dos dias, vimos sendo informados de propostas apresentadas
por muitos, dispostos e empenhados mesmo no pagamento dos débitos que se
vão avolumando com a acumulação dos juros.
Nessas propostas, para as quais até agora não foi dada solução ou esperança de estudo adequado, os devedores pleiteiam o congelamento dos juros,
oferecendo ao exame da administração central do Banco as cond!çõe.s em que
objetivamente poderão liquidar os seus débitos, sem prejuizo da retomada das
atividades ora paralisadas. Com isso, demonstram o desejo sincero de resguardar não só os interesses do próprio Banco, face às fatais insolvências, como
ainda - e esta me parece a feição crucial - os da economia afetada, já em
rápido e crescente declin!o.
No decorrer dos mandatos a mim conferidos pelo povo .do Acre, sempre
defendi com honra e justiça os direitos do meu Estado e de seu.s cidadãos - e
não seria agora que minha voz viria defender caloteiros ou indivíduos que tivessem usado de má-fé em transações empresariais ou bancârias.
O Sr. Ruy Carneiro -Permite V. Ex." um aparte?

••
· ·O SR. ADALBERTO SENA -

Com muito prazer, nobre Senador.

O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex." tem sido um Senador excelente defendendo,
com o brilho de sua inteligência, com a Inteireza do seu caráter, os interesses
do povo acreano que, com muits. felicidade, mandou V. Ex." para o Senado da
República.
O SR. ADALBERTO SENA - Muito obrigado a V. Ex.", pelas generosas referências.
O fundamental, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é desfazer a armadilha - intencional ou ocasional - em que foram colhidos inúmeros empresários da região do Alto Juruá, que acreditaram nas intenções e nos projetas desenvolvimentistas e agora estão liquidando, para sobreviver, os haveres e as terras conquistadas as duras penas por seus pais e pelos .pioneiros da conqu!S't3J do Acre.
Esses homens merecem, pelo menos, o respeito da Nação pelo que já fizeram
- e provaram que podem fazer multo mais, desde que Incentivados e orientados com inteligência e eqüldade.
·A economia acreana era um túnel opaco, onde a extração tinha hegemonia
quase absoluta. De repente, abriu-se uma luz ao longe, acenando-se com recursos e incentivos para que os próprios acreanos pudessem melhorar as condições do Estado, competindo mesmo com os poderosos grupos económicos que
começavam a se deslocar do sul para o centro-oeste do Brasil.
Como condenar, agora, os que confiaram nesses recursos e nesses Incentivos? Como cortar simplesmente todas as perspectivas de progresso, de desenvolvimento e de realização económica de boa parte do Acre? Não é justo, não é
humano, não é patriótico ·este estrangulamento de toda uma região.
A obrigação do devedor é honrar seus compromissos - e os empresários do
Alto Juruá e especialmente de Cruzeiro do Sul estão dispostos a isso. Mas pedem -quando, por justiça, poderiam, até exigir um mínimo de compreensão, de
senso público e de humanidade por parte da dlreção do Banco do Brasil e mesmo, se for o caso, do Conselho Monetário Nacional.
É motivo de orgulho para cada brasileiro a posição daquele estabelecimento
de eDédito no contexto lntemac~onal, expandindo-se, continuamente, abrindo
agências em qu,ase todos os continentes, cobrindo com uma rede de representantes os principais pólos do desenvolvimento mundial.
Mas não se pode creditar este progresso apenas ao tirocínio e à capacidade
de seus dirigentes - porque isso de nada valeria, sem a éonfiança e a presença
do. povo, em seus diversos níveis, operando nas carteiras e ensejando a moivlmentação dos depósitos populares.
E, no Acre, esta sempre foi a constante: pontualidade e respeito aos compromissos assumidos. Hoje, numerosos dos meus coestaduanos sofrem problemas
com o Banco do. Brasil. devido apenas à atuação do próprio estabelecimento,
que abriu horizontes e Incentivou a atlv!dade privada - para depois, lnjustificadamente, esmagar com medidas rigorosas as iniciativas e o progresso que
ele mesmo havia Incitado.
Concluindo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero lembrar apenas uma sigla
tão cara ao Banco do Brasil: "SA'l1ÉLITE", seu próprio código no sistema financeiro nacional.
Do equilíbrio da própria direção central do estabelecimento dependem os seus
"saté!ltes" - as agências mais poderosas e as mais Isoladas neste Brasil - o
que é a sua própria razão de ser e de se projetar no mundo Inteiro.
E as agências-satélites do Acre estão sendo postergadas no sistema, condenadas ao isolamento e à escuridão do espaço dos cartórios onde se Igualam os
relapsos, os que agem de má-f'é, - e agora também os que acreditaram na propaganda e nos alardeados projetas de crédito e desenvolvimento da Amazônia.
(Muito bem! Palma.)

-714O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) Franco Montoro. (Pausa.)

Concedo a palara ao nobre Senador

S. Ex." não está presente.

Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.

II,

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Banco do

1:

Brasil, segundo declarações feitas à imprensa pelo seu Presidente, Dr. Angelo
Calmon de Sá, instalará, brevemente, um escritório em Beirute, destinado a con.stituir ponto de partida para a Irradiação das atividades do estabelecimento nas
demais nações do Oriente Médio.
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O Banco do Brasil participará, também, do Banco Arabe de Investimentos,
que tem sede em Paris e é de propriedade da Companhia Arabe de Investimentos. Em julho, será aberta a Agência de Milão, na Itália, e já no segundo semestre, outra em Amsterdam e um escritório em Frankfurt. Está prevista, ainda, a instalação de dependências do Banco do Brasil em países africanos, como
a Nigéria.
Quanto à abertura de agências em Angola e Moçambique, esclareceu o ilustre
P:esidente do Banco do Brasil que o assunto está na dependência da evoluçao dos acontecimentos em Portugal.
Concluindo, o Presidente Angelo de Sá expressou sua convicção de que, ainda
este ano. os d·epós!tos colhidos pelas agências no Exterior, ora em torno dos quatro bilhões de dólares, alcançarão os 6 bilhões - poderosos suporte às operações
de comércio externo do no.sso País. Está a atual administração do Banco do
Br.asil empenhada em alcançar maior nível de eficiência nas operações de comercio externo. Nesse sentido, será realizada uma reunião de todos os gerentes
das agências no Exterior em Paris, com participação da d!retoria da COBEC e
da FIRCE, este órgão do Banco Central de controle de recursos estrangeiros.
Sr. Pr·esidente, sempre manifestei, desta tribuna, apoio e entusiasmo pela
política de expansão externa do Banco do Brasil, que tantos e tão benéficos
frutos nos tem propiciado. A escolha do doutor Angelo Calmon de Sá para substituir o ilustre doutor Nestor Jost na presidência do Banco do Brasil - como
disse desta tribuna - constituiu garantia de que aquele Banco teria administração à altura, prosseguindo a sua notável política de expansão interna e extema.
É, assim, com grande satisfação que tomo conhecimento das declarações
feitas à imprensa pelo ilustre Presidente do Banco do Bras!!, na comprovação de
que a nova administração se empenhará no fortalecimento daquele estabelecimento, cuja expansão será mantida e acelerada, disso decorrendo evidentes benefícios para o Brasil. É de se destacar a próxima presença do Banco no Líbano,
país a que estamos tão ligados por vínculos de amizade, a mais estreita, num
primeiro passo para a atuação do Banco do Brasil no mundo árabe, do máximo Interesse econômlco-flnancelro para o nosso País e, também, numa aproximação necessária, tantos os vínculos existentes entre o Bras!! e os povos árabes, onde encontramos a origem de m!lhões de brasileiros que tanto têm contribuído para o engrandecimento nacional.
O Sr. Eurico Rezende- Permite V. Ex." um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTLSTA - Com muito prazer, eminente Senador Eurico Rezende.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." ratifica nos anais da Casa a auspiciosa notícia, constante do recente noticiário da imprensa, em torno da próxima instalação de uma agência do Banco do Brasil no mundo árabe. Tal medida reveste-se
não apenas de aspectos econmicos-flnanceiros. obviamente da melhor qualificação, mas também se situa num ângulo de profundo sentimentalismo. Porque, de
um lado, os árabes e aqueles que são de origem árabe, sempre estabeleceram neste Pais, em todos Estados da Federação, uma intervivência social cativante e
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-715sem isolacionismo entrelaçando-se facilmente árabes e brasileiros, em termos de
constituição fam!Uar; e, de outro lado a colôn~a árabe comporta-se, no Brasil,
como um instrumento vigoroso do nosso progresso e do nosso desenvolvimento.
contemplamos, assim, que o atual Presidente do Banco do Brasil, Sr. Angelo Calmon de Sá, sem prejuí~~:o da sua criatividade, vem dando continuidade à politica
pioneira instalada peJo grande ex-presidente e futuro Senador da República,
Dr. Nestor Jost, que resolveu dar no mundo inteiro, sandálias andarilhas ao
nosso principal estabelecimento de' crédito e, por via de conseqüência, marcando
consagrando, em vários can·tos e r·eca:ntos do mundo, a presença dinâmica operosa e multlpl!cadora do Banco do Brasil. Com estas l!gelras observações, assoelo-me ao justo júbilo de V. Ex.a com l'elação aos auspiciosos acontecimentos,
tema do seu oportuno discurso.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou muito grato a V. Ex.a, eminente líder
Eurico Rezende, pelo valioso aparte que multo vem enriquecer o meu pronunciamento.
O Sr. Benjamim Farah- Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTliSTA- Ouco, com multo prazer, o eminente Senador Benjamim Farah.
·
O Sr. Benjamim Farah - Quase nem precisava dar o meu aparte, .porque
o nobre Senador Eurico Rezende já traduziu o meu pensamento Quero como o
fez S. Ex.a, através da sua palavra simpática, congratu!aJr-me dom v. 'Ex.a por
esse pronunciamento sobre a política eJq>ansionista <lo Banco do Brasil no exterior. Na verdade, o Banco tem facilitado esse entendimento entve o Brasil e
aqueles países onde Vai implantando as suas agências. Agora, vai instalar uma
de suas agências em um dos pontos m:ais !mpol'tantes - o OrlJente Médio sobretudo o Líbano. Já •estive naquele pequenino pais, pátria do meu pai mais
precisamente, em Beirute, a Capi·tal. Beirute é uma cidad·e com todas as
caracteri~ticas de uma me·trópo!e ocidental. Embora estej-a no OI!ente Médio
tem qualidades excepcionais. l!J ·uma esrpécie· de encruzilhada entre o Oriente e ~
Ocidente, com aquele velho estilo de vida que vem desde os fenícios. Embora o
LíballlO seja nação pequena, seu ~vo vem resistindo a todos os impa:ctos dos
outros povOIS, e vem resistindo .pelo seu idealismo, ;pelo seu trabalho, pela sua
cultura e pelo seu comércio. Vive do comérelo para o comércio, pois sua Indústria é incipiente. Tem um desenvolvimento cultural muito grande, mas a grande
força que mantém o elevado conceito da moeda l!banesa em todo o mundo,
porque é uma das mais fortes, o :resrpaldo dessa fiQrça é o comél'clo, a troca,
a ~a e venda. E, através dessa troca, os Ubaneses.vêm mantendo alto padl'ao de vida, com moed·a rica. Um rpovo, enfim, que merece a consideração dos
outros povos, sem fal:ar no .ponto ainda há pouco referido pelo Sena:doi!' Eurico
Rezende·: eles se espalham .por 'Cliversos países. Aqui, no Bras!l, encontramos o
libanês em toda pwrte - o libanês e o sírio também, seu vizinho e llrmão. Estão
em toda par.te: .desde o Norte até o Sul, do LeSte até o Oeste, no Centro do País,
em .todos o.s recantos vemos pre·sença dess•e povo, preocupado sempre em intensificar as suas atlvldades no comérdo, mas, também, preocupado em fazer com
que seus filhos freqüentem as eiScolas, as ·faculdades, tendo, assim, uma pal'tlclpação na. vida. do Pais. o discurso <!e V. Ex." é realmente orpol'ltuno. o Banco
do Brasil es•tabeieceu uma agência numa nação que é um pólo de interesses daqueles países todos. Há poucos dias, no Rio de Janeiro, houve um forum para
debate dos prob~emas econômicos dos povos do Oriente Médio, sobretudo dos árabes. EJ.es estão demonstrando interesse em vir pa~ra o Brasil- dentro de pouco
tempo virão dnqüenta empresários. A quantldMe de cwpitlal que eles têm acumulado em vários bancos é muito grande e eles querem trazê-lo .para cá. Po<rtanto, a presença do Banco do Brasil no Oriente Médio, sobretudo no Líbano, é
altamente benéfica para esta Nação. A V. Ex." os meus parabéns.
O SR LOURIVAL BAPTISTA - Também sou muito grato a V. Ex.", eminente Senador Benjamim Farah, ,pelo seu opo.rtuno aparte ao meu pronunciamento. Com seus conceitos, as suas pal•avras, V. Ex." multo vem honrar o discurso que ora pronuncio.

-716 ''· · 'EXl)ressando meu ·regozijo diante dessas informações, congratulo-me 'com a
atual administração do Banco do Brasil pelo acerto de seus propósitos e decisões
que, para mim, não ·c.onst]tuem ~esa alguma, já que há muito conheço a
capacidade e dedicação do Dr. Angelo Calmon de Sá, indiscutivelmente uma
feliz escolha feita pelo •em~nente Presid.ente Emesto Geisel, para o ·posto de tamanha relevância, (Muito bem! Palmas,)
·
O SR. PRESIDENTE- Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Benjamim
Farah.
O Sr. Benjamim Farah - Sr. Presidente, desisto da pala v~a.
O SR. PRESIDENTE- S. Ex." desiste da palavra.
Concedo a palav•ra ao nobre Senador Oarvalho !Pinto.
o SR. CARVALHO PINTO -Sr. Pre·sidente, Srs. Senadores, Campinas foi,
em 1974, a sede do XVTII Congresso Estadual de Municípios, do Estado de São
Paulo.
Assim, em maio último, as Comunas paulistas, a partir do .próprio Município
da Capital, a;té •outras de bem menor ,e~pl'essão sócio-econômica, apresentaram
teses que, estudadas, l'evistas e aprovadas passa~am a constituir interessante
peça de sensibilidade .político-administrativa que se intitula "CARTA DE CAMPINAS".
Realmente, longe de se co!llfinarem os .debates a problemas de feição estritamente local, como não ral'as v.ezes ocor.re, ·COma>are·cer&m os congressistas com
preocupações muito mais elevadas, porque todas revestidas de aspectos globais,
visando a .providências de aperfeiçoamento quanto a humanização das cidades,
ao planejamento das ações governamentais, à valorização do homem do campo,
ao zelo para com o menor abandonado e desassistido, ao combate aos tóxicos, aKJS
transportes, à integração União-Estàdos-Mun!cipios, tudo a reve~M" a~eciável
politização daqueles que res,pondem .pelas administrações celulares de São Paulo.
Análise que se faça da "CARTA DE CAMPINAS", .rev·e1a-nos que a sensibilidade aos problemas fundamentais de nossa Pátria não é mais assunto apenas de
alguns .poucos estudiosos dos Grubine-tes, ou das UniV'ersidades, dos sociólogosJ ou
dos que, alfomados desses problemas pela sorte de serem ricos, rpodem, por 1uxo
e desfastio, dar-se ao prazer da O·bservação, dos livros e da crít}ca.
Hoje, o administrador de munidpios paulistas, grandes ou menos populosos,
tem uma visão .global de nossa problemática social e económica e, atualizado nas
pesquisas e observações, não desconhece que a concent~ação urbana, se incontro~
!ada, gera poluição, escra,viza o homem, marginaliza .a crLança, sufoca a f.amíl!a,
embrutece o cidadão, artificializa a vida.
A "CARTA DE CAMPINAS" - importante documento de enfoque e identificação de· seus problemas - foi en{!aminhada ao Ex.mo Sr. Gov'ernadOil' do Estado, Laudo Natel, que, p!l'eocup~do com a interiorização do desenvolvimento; sa~
berá certamerute dar à valiosa rpeça o justo apreço a que ela'tem direito. ·
.De nossa parte, Sr .. Presidente, considerando que ela espelha com realismo e
senso construtivo ~elevan•tes aspectos e· úteis sugestões relativamente a .pro·blemas que, sob matizes diversos, 11a ve~dade se manifestam em todo o País, julgamos do maior interesse sua ~anscrição nos Anais desta Casa, como repositório
de valiosos
subsídios. à de·fes•a de interesses fundamentais à nacionalidade.
.
É nesse sentido, Sr. Presidelllte, o requerimento que tenho a honra de passar
às mãos de V. Ex.o. (Muito bem!)
·
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Gustavo Capanema Geraldo Mesquita - Benjamim Farah
Mag.aJhãJf~s Plnto - Mattos Leão.
o S•R. PRESIDENTE (Adalberto sena) - Sobre a mesa, requerimento do
nobre Senador C.arvalho Pinto, mencionado em seu discurso, que será lido pelo
sr. 1.0 -Secretárlo.
.
.·
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lido o seguinte:

REQUERIMENTO
N.o 83, de 1974
Nos termos do art. 234, do Regimento Interno, requeiro transcrição nos
Anais do Senad:o da "Carb de Campinas", aprovada no XVIII Congresso Estadual de Municípios.
Sala das Sessões, em 27 de maio de 1974 - Carvalho Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - O requerimen~o lido, nos termos
regimentais, será remetido ao exame da Comissão Diretora.
Não há mais oradores inscritos.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 75, de 1974, do Senhor
Senador Franco Montoro, que, nos termos do art. 196, I, do Regimento
Interno, solicita a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado
n. 0 62, de 1973, de sua autoria submetendo à fisca.:iz;ação financeira dos
Tribunais de Contas as pes·soas jurídicas de di·reito privado de que o
Poder Público participe como acionista exclusivo ou majoritário.
Em votação o requerimento.
Os Srs. s.enadores que o aprovam queiram p·ermanec·er sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria entrará na Ordem do Dia, em data .a ser fixada· por esta Presidência.
Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 19, de 1974
(apresentado pela Comissão d.e Constituição e Justiça como conclusão
de seu Parecer n. 0 169, d·e 1974), que suspende, no § 1.0 do art. 789' da,
Cons.olidação das Leis do Trabalho, as expressões "o Juiz e", declaradas
inconstitucionais por decisão definitiva do Slllpremo Tribunal Federal,
proferida nos au'os do Recurso Extraordinário n. 0 75.390, do Distrito
F1ederal, em 24 de .outubro de 1973.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. S·enadores quis·er usar da palavra, vou enc·errar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o proj.eto, queiram permanec·er sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
o projeto irá à comissão de R·edação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇAO N. 0 19, DE 1974
Suspende no § 1.0 , do art. 789, da Consolidação das rLeis do Trabalho
as expressões "o Juiz e" declara1las inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Recurso Extraordinário n. o 75. 390, do Distrito Federal, em 24 de .outubro de 1973.
O Senado Fed·era: resolve:
Art. único - São suspensas, no * 1. 0 , do art. 789, da Gonsolidação das Leis
do Trabalho, as expressões: "o Juiz e" decl:i.ra.da.s incons'itucionais por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal.

- 718O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sen•.t) Item 3:
Discussão, em primeiro turno (ap7·eciação pr.eliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297, do Regimento Ln temo), do Pro}ero de
Lei do Senado n.o 23. de 1974, de autoria do Sr. Senador Vasconcelos
Torres, que vincula a Superintendência Nacional de Marinha Mercante
(SUN~MAM> ao Ministério da Marinha, tendo
PARECER, sob n. 0 162, d·e 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, p·ela inconstifucionalidadoe.
Em discussão o projeto, quanto à constitucionalidade,
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser usar da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanec·er s·entados. (Pausa.)
Rejeitado.
O projeto será arquivado.
É

o seguinte o projeto r·ejeitado
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o :?.3, de 1974

Vincula a Superintendência Nacional da Marinha Mercante SUNAMAM ao Ministério da Marinha.
O Congr.esso Nacional decreta:
Art. 1.0 - A Superintendência Nacional da Marinha Mercante - SUNA:MAM,
aTJtarquia federal, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado da Guanabara,
criada pelo Decreto-Lei n. 0 3. 100, de 7 de março de 1941, fica vinculada ao Ministério da Marinha.

Art. 2. 0 - Tendo em vista a integracão em g.eral dos transportes, a coordenação 1entre os Ministérios da Marinha, dâ Aeronáutica ·e do~ Trllinspor:t,es é assegurada pelo Conselho Nadonal de Transportes, nos termos da legislação específica.
Art. 3.0 - O Poder Executivo r.egulamentará esta Lei no prazo de 120
(cento e vinte) 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.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia.
Vai-se passar à apreciação do Requerimento n. 0 82, lido no Expediente,
de autoria do Sr. Senador Benjamim Farah e outros Srs. Senadores, para realização de Sessão Especial destinada a reverenciar a memória do General Vl'cente de Paulo Dalle Coutinho, ex-Ministro do Exército.
Em votação o requerimento.
Os srs. Senadores que a;prov.am queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, esta Presidência determina a realização de sessão Especial
no próximo dia 29 nos termos do requerimento aprovado.

'
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para a de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno unico, d{) Requerimento n. 0 74, de 1974, de autoria do
Senhor Senador Lourlval Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, dos discursos prof·erldos pelos Presidentes Ernesto Gelsel e Alfredo Stroessner, quando da instalação da Diretoria de Italpu e do almoço que
foi oferecido pelo Pres:'dente do Paraguai ao Presidente do Brasil, no dia 17
de maio de 1974, no Hotel Acaray, no Paraguai.
2

Votação, em turno único, do R·equerimento n.o 78, de 1974, do Sr. Senador
Nelson Carneiro, solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de
Lei do Senado n. 0 17, de 1974, de sua autoria, que altera a legislação da Previdência Social e dá outras providências.
3

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 16, de 1974
(n.o 618-B/72, na casa de origem), que acrescenta inciso ao art. 11 da Lei n. 0
4. 726, de 13 de junho de 1965, que dispõe sobre os serviços de Registro do Comércio e atlvldades afins, e dá outras providências, tendo
PAR·ECER FAVORAVEL, sob n. 0 138, de 1974, da Comissão
-

de Legislação Social.

Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 50 minutos.)

78.a

Sessão da

Sessão Legislativa 7 .a Legislatura,
em 28 de maio de 1974
4.a

PRESIDll:NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Flávio Britto - José Lindoso - Cattete Pinheiro Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir
Milet - José S!llmey - HeMdio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar
Alcântara - Wilson Gonçalves - Dina!!'te Mariz - Luis d.e Barros Milton Cllibral - Ruy Carneiro - João Cleofas - Wilson Campos Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Lourival Baptista - Heitor Dias
- Ruy Santos - Eurico Rezende - Amaral Peixoto - Paulo Torres
- Danton Jobim - Nelson Carn·eiro - Gustavo Capanema - Magalhães
Pinto - Carvalho Pinto - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira Mattos Leão - Otávio oesário - Antônio Carlos - Daniel Kri.eger
- Guida 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. 1.0 -Secretário procederá à leitura de requerimento que se encontra
sobre a mesa.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO
N. 0 84, de 1974
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do Senado n.0 29, de 1972, de minha autorla,
que "dáspóe sobre a fabricação, o comércio •e o uso de artigos pirotécnicos e dá
outras providências".
·
Sala das Sessões, 28 de maio de 1974. - MHton Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Este requerimento será publicado e
depois incluído na Ordem do Dia, nos termos dos disposto no art. 280, II, c, 10,
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, outro requerimento que será lido pelo sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.o 85, de 1974
Nos termos regimentais, requeiro a transcrição nos Anais do Senado Federal, do ed~torial do Correio Braziliense sob o título "Oposição", publicado em
sua edição de hoje, dia 28 de maio de 1974.
Sala das Sessões, 28 de maio de 1974. - Adalberto Sena.
O SR. PRESJ!DENTE (Paulo Torres) - De acordo com o art. 234, § 1.0 , do
Regimento Interno, o requerimento será submet1d9 ao exame da Comissão Diretora.
o Sr, 1. 0 -Secretário procederá à leitura de outro requerimento.
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lido o seguinte:

REQUERIMENTO N.o 86, DE 1974
Tendo sido convidado a participar da próxima reunião da Organização Internacional do Trabalho a realizar-.se em Genebra, no próximo mês de junho,
solicito me seja concedida autorização para desempenhar essa missão, nos termos do art. 36, § 2. 0 , da Constituição e 44 do Regimento Interno.
Esclareço que deverei estar ausente do Pais durante cerca de 25 dias.
Sala das Sessões, 28 de maio de 1974. - Eurico Rezende.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com o art. 44, § 4.o do
Regimento Interno, este requerimento será remetido à Comissão de Relações
Exteriwes, devendo ser submetido à deliberação do PLenár.io após a Ordem do
Dia, em virtude do previsto no art. 391, II, b da lei Interna.
Oornunlco ao Plenário que esta p.residência, nos .termos do art. 279 do
Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado
n." 20, de 1974, <Le autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que .r.evoga o § 2.o
do art. 75 do Código Penal, considerado rejeitado em virtude de ter recebido
parecer contrário, quanto ao mérito, da Comissão a que foi distribuído.
Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAI'TISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no início
de novembro do ano passado, precisamente no dia 8, comente! desta tribuna
aspiração de todas as entidades representativas da classe médica da Bahia,
inclusive a.s que congregam os professores de Med!cina, visando à transformação da antiga Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia em
"Monumento HiEtórico da Medicina Nacional". Seria a preservação de uma bela
tradição, bem como do inavaliável património representado pela primeira Escola
de Medicina do Brasil, fundada por D. João VI, através de Carta Régia datada
de 18 de fevereiro de 1808.
·
Naquela ocasião, associei-me ao movimento que reúne a classe médica da
Bahla, como ex-aluno daquela Faculdade e atendendo a apelos que me eram
feitos por velho.s amigos, colegas e mestres, nomes da maior projeção médica
e cu! tural da Bah!a e do Brasil.
Recordei alguns dos inúmeros nomes da Medicina brasileira que passaram
por aquela velha escola, muitos alcançando excepcional destaque na vida nacional. Referi-me, de forma especial, à carta que me fora endereçada pelo
Professor Jayme de Sá Menezes, Presidente do Instituto 'Baiano de História da
Medicina. E conclui, formulando um apelo ao ex-Presidente Médici e ao então
Ministro da Educação e Cultura, nobre Senador Jarbas Passarinho, a fim de
que fosse atendida a sentida aõpiração da classe médica da Bahia, bem como
de quase todos aque1es que tiveram a felicidade de passar pela> V·elha e tradicional Escola de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Fui honrado com
apartes de eminentes colegas, os nobres Senad·ores Ruy Santos, Corrêa da
Costa, Heitor Dias ·e Clodomlr Mllet, todos apoiando o movimento ao qual se
Integram as entidades representativas da classe médica baiana.
Não cansarei meus ilustres colegas renovando palavras sobre a Imensa e
histórica importância da primeira Faculdade de Medicina do Brasil, nem de
suas antigas instalações, no Terreiro de Jesus. É por demals conhecida a história daquela Faculdade, corno o é a daqueles centenários prédios, monumento
de incalculãvel valor.
Apenas observa1·ei que tão acertados estavam os responsáveis pelo movimento
que empolga. até hoje, amplos setores da sociedade baiana, que pacífica se
tornou a idéia da pre.:ervação da.s antigas instalações da velha Faculdade, que
daULin de antes da fundação desta, o·corrida, como Já acentuei, em 1808.
. Sr. Presidente, jul<go oportuno voltar ·a-o assunto, para, mais uma vez solidarizando-me, na qualidade de ex-aluno daquela Faculdade, com as entidades re-
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Ney Braga, no sentido de que dê acolhida à pretensão do• que se preocupam
c·om a preservação de um património histórico e cultural inavallãvel. E, para
"eu melhor esclarecimento, torno parte Integrante deste meu discurso o artigo
do consagrado Jornalista e Professor Mário Cabral, publicado no Jornal da
Bahia, na certeza de que o ilustre Ministro da Educação e Cultura adotarã a
decisão que nos•so prezado colega Senador Jarba·s PaiSsa,r!nho não teve oportunidade de tomar, pois que, bem sei, se o assunto lhe tivesse chegooo às mãos
devidamente informado, S. Ex." não se negaria a prestar tamanho serviço à
Cultura brasileira.
Da mesma forma, estou segur·o de que o Ministro Ney Braga, homem de
sensibilidade e que até hã pouco nos honrou com sua companhia nesta. Casa,
não perderá a oportunidade de ad·otar uma decisão da mãxima relevância cultural, e de alto sentido de brasil!dade. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENHOR LOURIVAL BAPTISTA EM
SEU DISCURSO:
FACULDADE DE MEDICINA
Mário Cabral

Jornal da Bahia, 1. -12-73
Não sou médico. Sou advogado. Aliás para falar a verdade, já não sou mais advogado. Sou um ex-advogado, um ex-bacharel, um ex-consultor jurídico, Caminho, com a
idade, para a aposentadoria integral das minhas atividades profissionais.
0

Mas - isso também é verdade - continuo sendo um homem de cultura, um homem
de pensamento, um homem de sensibilidade. Explica-se: fui poeta.
Fui poeta nos bons tempos em que havia lua, havia retreta, havia serenata, havia
poesia e havia poetas. Hoje também já não sou poeta.
Sou um homem da selva de pedra, da neurose, da angústia, da poluição, do contraditória solidão comunitária.
Mas, apesar dos pesares, ainda tenho o espirita aberto às boas ações, aos rasgos de
Inteligência, às reais manifestações da cultura superior, cada dia mais raras, porque
ministradas à limeira comum dos mistificadores.
Quando estudante, aqui na Cidade do Salvador, na Faculdade de Direito, templo
grego erigido, ali, nos Coqueiros da Piedade, pela tenacidade sertaneja de :Bernardino
de Souza, era, todavia, um admirador Incondicional da Faculdade de Medicina, situada
no Terreiro de Jesus.
Sempre olhava aquele enorme casarão com grande respeito e com grande respeito,
transpunha, uma vez por outra, os seus umbrais, para assistir uma solenidade qualquer.
E que sabia ser ela a Escola Médica Primaz do Brasil, nela tendo nascido o ensino
médico em nossa terra. Agora, no Diário do Congresso, leio um discurso, oportuno e
brilhante, do Senador Lourlval Baptista, no sentido de que a velha escola seja transformada em Monumento Histórico da Medicina, em apoio à Idéia da Reitoria da Bnhia
e da classe médica baiana.
Ligada. à Catedral Basllica, onde, por tanto tempo, viveu o Padre Antônio Vieira,
cuja oratória só encontrou similar na cultura e na eloqUência do verbo de Ruy Barbosa,
o primeiro apóstolo da Religião, o segundo apóstolo do Direito, a Escola de Medicina
deve ser preservada.
Por ela passaram os nomes famosos de Nina Rodrigues, Pacífico Pereira, Manoel
Vitorino, Oscar Freire, Juliano Moreira, Francisco de Castro, Afrânio Peixoto, Clementina
Fraga, Gonçalo Munlz, Prado Valadares, Martazão Gestelra, Aristides Novis, Ednard
Santos, Aristides Maltez, Magalhães Neto, João Andréa, Ed!slo Pondé, Sabino Silva, Fernando Luz, Mário Leal, Garcez Fróes, Eduardo Araújo, Carlos Morais, Fernando são
Paulo e tantos, tantíssimos outros, cultos e talentosos, honra e glória da medicina brabi!~ira.
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da Câmara e do senado e que foi enriquecido com apartes e adendos dos Senadores
Ruy Santos, Fernando Corrêa, Heitor Dias e Clodomlr Mllet, repercutiu, com grande
ressonância, em todos os meios culturais do Brasil.
Falar da grandeza, da história, da tradição, do património cultural que representa,
para a Bahla e para o Brasil, a Faculdade de Medicina, é dever elementar dos que
sabem sentir, querer, aquilatar e valorizar as coisas que ficaram perdidas sob a pátina do
tempo.
O Senador Lourlval Baptista, baiano de serglpe, ou, se quiserem, sergipano da Bahla,
teve a lembrança, a argúcia e a sensibilidade de lançar uma grande Idéia.
Ou de saber defendê-la com o seu trabalho, o seu dinamismo, a sua oratória, por
todos esses tltulos, válidos e meritórios, que dele fizeram uma das vozes mais autorizadas do senado da República.
Que a esse movimento se juntem e se agreguem todas as instituições culturais brasileiras, sejam cientificas ou sejam literárias.
A ténlca, o progresso e a automação, fazem, via de regra, tábu'll rasa do que ficou
para trás, em um movimento que tudo nivela e tudo despersonal!sa.
A Faculdade de Medicina da Bahla, criada por D. João VI, precisa de ser preservada.
Não é um assunto do exclusivo interesse da Bahla.
ll: assunto, sem dúvida, de interesse nacional.
A nação não se faz presente, no concerto universal dos povos civilizados, somente
através das suas pontes, das suas estradas, das suas indústrias, das suas usinas e
das suas barragens.
Faz-se presente, principalmente, pela sedimentação da sua história e da sua cultura.
Dai o valor maior do grande discurso pronunciado pelo Senador Lourlval Baptista.

Que o ouçam, agora, os que têm o poder de decidir!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Senador
·
Nelson carneiro, que falará como Líder.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, honrou-me o
ilustre Senador Jarbas Passarinho, intervindo em um de meus últimos discursos,
com a afirmação, muito válida, de que esta Casa não há de ser o colégio privativo - eu diria, o viveiro privativo - dos futuros governadores. Temo que acabe
sendo o colégio ou o viveiro privativo dos antigos .governadores, que muitos vejo
assentados nestas bancadas, sem o direito de aspirar, por mais eficientes que
tenham sido e mais desejados que sejam, ao retorno àquelas funções.
A hora é de renovação. E quem já passou pelo Governo que se contente
com sua oportunidade. cz:eio que essa decisão revolucionária tem muito a ver
com o propósito de Juscelino Kubitschek volver ao Palácio do Planalto em 1965.
É uma simples questão de coerência. como todos os óbices, até mesmo a cassação
dos direitos politicas e a ineJe.gibilldade ad aetemum caíram sobre o criador
de Brasília, além das eieições indiretas por assembléias agonizantes, a Revollução estendeu a proibição a todos, numa regra sem exceção.
É certo que a Revolução desejava também estancar a fluência dos governadores que viam expirar seus mandatos e rompiam a habitual caminhada para
o Senado Federal. Ninguém desconhece que os Ilustres Senadores Jozé Sarney,
Helvídio Nunes e Lourival Baptista pagaram para ver e hoje integram, com
brilho, a nossa Casa. Desta vez, porém, ninguém se aventurou a desincompatibHizar-se.
Um colégio, ou um viveiro, não vive sem a renovação dos que o habitam.
Aqui, somente depois de quatro anos de repouso obrigatório, podem chegar os
ex-governadores. E daqui não saem, por um estranho mau olhado, mau olhado
ou coincidência, para dirigir seus Estados, os que nunca lograram antes esta
mercê. A demonstração é fácil, aí está a desafiar o comentário de todos.
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Slnval Guazelll. As más línguas - e delas me livre Deus-Todo-Poderoso ··diz.em que o defeito do Senador residia em ter feito carteira no antigo PSD,
enquanto o Deputado era um dos raros elementos que restavam da insepulta
UD:N. Intrigas ...
Quando o Senador Fllinto Müller org:m:zou a chapa para a atual Mesa, o
nome por ele lembrado, todos se recordam, para a primeira vice-Presldêncla, foi
o do Sr. Acclo!y Filho. Mas o llustre Presidente da Seção Paranaense da ARENA
preferiu dedicar-se, e ninguém o faria melhor do que ele, à elaboração do Código
de Processo Civil, que a vaidade do eminente processualista, que então ocupava
o Ministério da Justiça, queria converter em lei antes de 1.0 de janeiro. A recusa
da Vlce-Presidêncla fez Accioly Filho perder, pelo critério da promoção, a Presidência desta Casa e do Congresso Nacional. Agora, seu nome foi o mais votado
na pesquisa do· Líder Petrônio Portella. Venceu o critério do menos votado, ou
do votado por manifesto, o que não deixa de ser uma curiosidade. Diga-se, a
bem da verdade, que o Sr. Accioly Filho tinha ·O pecado de haver sido pessedista,
mácula de que não padecia, parece, o afinal escolhido.
Em todas as pugnas que, fellzmente sem arranhões na disciplina, se travam
neste recinto, entre Maioria e Minoria, há sempre uma intervenção vestibular,
rica de adjetlvos e advévbios, que só os iniciados nos segredos da língua costumam usar. O nobre Senador Eurico. Rezende é egresso da UDN, o que seria um
título a seu favor. Cria ter a seu lado, e todos desejávamos, o Esphito Santo,
ao menos o terreno. Mas, pelo que se espalha, sua candidatura não vinga exatamente porque o Senado não é o colégio privativo, ou o viveiro dos governadores.
E por saber disso, certamente, é que o ilustre Sr. João Calmon não surgiu na
primeira linha dos postulantes.
O honrado Sr. Geraldo Mesquita, pelo que outro dia noticiou um jornal de
Brasílla, já cansou de ,esperar que se .escolha o go\(ernador do Acre.
o brilhante Senador Antônio Carlos, entre tantos títulos que o exornam,
tem o de ser fundador e uma das fortes vigas da UDN. Apesar, disso, sua linguagem é reticenciosa, cautelosa, "falam nisso", "pode ser", "quem sabe", toda
vez que o saúdam como futuro governador de Santa Catarina.
Quem pode afirmar que a razão não está com o Senador Passarinho?
Por que transformar o Senado em· colégio, em viveiro privativo de novos
governadores?
No Maranhão, contam as folhas que o mais votado foi o Senador Alexandre
costa. Mas quem jura que nosso eminente colega quebrará os ponteiros da
gaiola senatorial?
Será que S. Ex.a fará o "mllagre" que não lograram, por exemplo, na Bahia,
os ex-udenistas Senado~:es Ruy Santos e Heitor Dias?
A confusão em Sergipe cria embaraços ao nome do Senador Augusto Franco;
mas, nesse caso, parece que a culpa é da porteira emperrada do viveiro, que
não se abr.e porque há no Estado quem esteja agora convencido de que o Senado
não deve ser gaiola de mais governadores, novos ou velhos, restringindo assim,
e ex:ageradamente, o conceito de colégio ou de viveiro, do Sr. Passarinho.
Udenista de boa cepa, o Senador Saldanha Derzi luta para que daq11i bata
as asas o novo dirigente do Mato Grosso, a fim de contrabalançar a perda, que
lamentamos, do ex-Governador que tão nobremente, e com pesar para
todos, decidiu deixar-nos depois de sucessivo3 mand:J.tos, qua seu nobre povo
Invariavelmente lhe conferiu.
·
Ao provecto senador Wllson Gonçalves era multo difícil escapar pelas fres&as
do viveiro, com todo o peso de seu passado pessedlsta.
Re.sta o Sr. José Lindoso, que tem a dirimente de haver sido, no Amazonas,
um pessedista ligado indlssoluvel!nente à UDN. Contra o ardoroso vice-lider
da Maioria, poder-se-á dizer, maldosamente, que ele é indispensável ao Governo,

-
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Britto mantém as mesmas esperanças. Temo que o Executivo, para não desgostar ·a qualquer dos dois, acabe por escolher a um terceiro. Se é verdade que o
povo ensina dizer "Deus nos favoreça" .quando dois mendigos batem à mesma
porta, com maioria de razão se há de excluir a ambos quando dois bons amigos
pleiteiam a mesma posição. Dois uirapurus não podem sair, ao mesmo tempo,
por mais que se abracem, pela estreita porta do viveiro.
Resta o Senador José Augusto. No caso de Minas Gerais, entretanto, não
se pode falar em colégio ou viveiro. o dedicado coordenador oficial ainda não
armou seu alçapão em Belo Horizonte. Nosso ilustrado colega José Augusto
nasceu e emplumou-se em n!Iliho :pessedista, mas ninguém pode prever os desígnios
da sorte. Meu saudoso chefe, José Joaquim Seabra, aconselhava-me a não me
envolver jamais em briga de mineiros. No fim, todos se entendem, e o imprudente
é que fica mal. Não dou palpite, Sr. Presidente, na sucessão do Sr. Rondon
Pacheco. A gente das Alterosas é sábia e prudente. E o que não acontece em
outros Estados bem que pode ocorrer ali. Em todo caso, fazemos votos para
que, multas vezes, se abram as portas do Senado, a fim de que saiam, experimentados e aplaudidos, os futuros dirigentes estaduais.
Não somos, é certo, o colégio privativo ou, diria eu, o viveiro privativo de
novos governadores. Mas não nos contentemos com a honra, realmente insigne,
de se·r o colégio, ou o viveiro dos antigos e dos ex-quas·e-futuros governadores ...
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Carvalho Pinto. (Pausa.)
S. Ex.a não ·está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Wilson Gonçalves.
O SR. WILSON GONÇALVES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com a alma
envolta em pesado luto que se evoca a memória de um grande amigo, subtraído
brusca e Inesperadamente à nossa convivência.
Faleceu, Senhores Senadores, no dia 20 deste mês, em sua cidade natal,
a pequenina, bucólica e verdejante cidade de Jardim, o ex-Deputado Federal
Wilson Roriz, figura de real projeção nos círculos políticos e sociais do ceará.
, Há poucos dias, precisamente no dia 16 do corrente, em função de sua
dinâmica e incessante at!vidade de homem público, estivera .ele em Brasilia,
entrando em contato, nesta Casa e na Câmara dos Deputados, com velhos
companheiros de representação popular. O seu físico apar.entemente vigoroso,
a sua inigualável capacidade de agir, a sua disposição permanente de luta pelos
seus. ideais, estavam longe de Indicar a proximidade do termo final de sua
existência. Dai, para os seus amigos, e para quantos o conheceram, a surpresa
do seu inopinado desaparecimento e o choque profundo que causou a todos
que privavam de sua amizade .
. Embora doloroso para mim, porque ainda não refeito do trauma moral QJ!.e
nos trouxe a irreparável perda, cumpro o fraternal dever de reverenciar a memoria desse incansável lutador.
Como disse, Wilson Rorlz foi, acima de tudo, um lutador pelas causas justas,
um lutador pelos seus Ideais, que correspondiam às legitimas reivindicações do
povo que representou durante muitos anos. Para Rorlz, era indiferente a outorga
formal de mandato eletivo, porque se considerava, com mandato ou sem ele,
um permanente e atuante representante do povo, na defesa d·e seus direitos e de
suas aspirações.
O Sr. José Lindoso - V. Ex." me permite um aparte?
O SR. WILSON GONÇALVES - Com multo prazer,
o Sr. José Lindoso - Como Deputado Fed.eral, tive a honra de privar da
amizade e de conhecer a.s virtudes do pranteP.do Deputado Wilson Rorlz. Lem-

-726bro-me da sua figura afirmativa, predisposta sempre à luta e à defesa dos
interesses do seu Estado. É com profundo pesar que me associo às palavras
ditadas ;pelo coração de V. Ex." em nome do povo do Ceará, nesta homenagem
justa e dolorida para nós que conhecemos esse batalhador que tanto honrou a
Câmara dos Deputados e dignificou a carreira de politico.
·
O Sr. Da.niel Krieger - Permite-me V. Ex." um aparte?
O SR. WILSON GONÇALVES - Com muito prazer.
O Sr. Da.niel Krieger - Na qualidade de Presidente da ARENA, na época,
também tive estreitas relações com Wilson Roriz. Guardo dele a mais carinhosa
lembrança. Acho que foi um parlamentar que hourou o seu Estado e, por Isso,
associo-me às justas homenagens que V. Ex." está prestando à sua memória.
O SR. WILSON GONÇALVES - Fico deveras agradecido aos oportunos
apartes dos nobres Senadores José Lindoso e Daniel Krieger, que dão, para
fortalecimento das expressões que eu deveria usar, neste breve pronunciamento,
o testemunho valioso a respeito da figura de político e de cidadão que foi Wilson
Rorlz.
O Sr. Lourival Baptista - V. Ex." me permite· um aparte?
O SR. WR.SON GONÇALVES - Tem V. Ex." o a;parte.
O Sr. Lourival Baptista - Enúnente Senador Wilson Gonçalves, associo-me
ao pesar de V. Ex." e do seu glorioso Estado do Ceará .pelo falecimento· de
Wilson Rorlz.
Fomos colegas na Câmara dos Deputados durante muitos anos. Interessouse, sempre, pelos problemas do seu Estado, que procurava estudar com afinco.
O pesar que V. Ex." ora externa é de todos nós que tivemos a ventura de
conhecer Wilson Roriz, notável figura de homem público, cumpridor de seus
deveres e amigo leal. Solidarizo-me com as manifestações de V. Ex.", nobre
Senador Wilson Gonçalves, e expresso meu pesar pessoal pela perda de um
colega e amigo, sentimento este que torno extensivo à ilustre familla do exparlamentar.
O Sr. Ruy Santos - v. Ex." me permite um aparte?
O SR. WILSON GONÇALVES - Com prazer.
. O Sr. Ruy Santos - A morte é cega e, nas suas ceUadas, ela não sabe
distinguir o bom do mau, o útil do inútil. Mas, o doloroso é que a morte, às
vezes, ceifa impiedosamente aqueles que, como Wilson Roriz, tinham imensa e
impressionante alegria de viver. Privei com ele vários anos na Câmara dos
Deputados. :lflramos adversários políticos, mas tanto eu como ele nunca .criamos
campos de separação entre as nossas posições políticas. Era um amigo admirável, era um homem bom, cheio de vida, cheio de alegria, prestimoso, útil
à coletividade e aos seus amigos. Assim, associo-me, em meu nome pessoal,
às homenagens que V. Ex." presta a Wilson Roriz, evocando a sua grande figura
de político e de cidadão.
O Sr. Benjamim Farah - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. WILSON GONÇALVES - Tem o aparte o nobre Senador.
O Sr. Benjamim Farah- V. Ex." vê que os ex-Colegas do Deputado Wilson
Roriz estão todos aqui solidários com V. Ex." e consternados pela perda desse
eminente representante do Ceará, que marcou sua presença, na Câmara dos
Deputados, como o representante ativo, sempre atento aos probl-emas da sua
terra, bem como do Pais. Foi um Deputado que não ficou na expectativa, mas,
sempre na linha de frente. Como disse o Senador Ruy Santos, ele era um homem
que tinha facilidade de comunicação. Estivemos representando as nossas Unidades - eu, a Guanabara, ele, o Ceará, mas eu, de um partido ele, de outro e nossos corações estavam continuamente sintonizados, porque nele eu Identificava o homem simples, bom, atencioso, fidalgo, nobre, e acima de tudo, um
representante que sempre cumpriu com seu dever. Receba V. Ex." a minha soli-
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dariedade e o meu profundo pesar por esse acontecimento que atinge a um dos
representantes da sua terra, do qual tanto este País ainda podia esperar pela
sua vida, pelo seu idealismo e pela sua vontade de servir.
O Sr. Nelson Carneiro - V, Ex,a dá licença para um aparte?
O SR. WD..SON GONÇALVES - Tem V. Ex.a o aparte.
O Sr. Nelson Carneiro - Não há, talvez, dez dias - quem sabe, oito - que
esteve no Senado Federal o Deputado Wilson Roriz. Tive oportunidade de avis- ·
tar-me com ele, e vi que continuava o mesmo homem, com a mesma fibra, o
mesmo destemor, a mesma vontade de viver, a mesma decisão de lutar, tão
bom combatente! Mas, a luta, certamente, prosseguirá, e o seu nome será lembrado como um dos expoentes da luta política em que todos nos empenhamos.
O SR. WD..SON GONÇALVES - Agradeço os apartes dos nobres Senadores
Lourival Baptista, Ruy Santos, Benjamim Farah e Nelson Carneiro, que trazem,
num momento singular, a sua palavra e o seu testemunho sobre a figura de
Wilson Roriz, tão cedo roubado à nossa convivência, e cujo desaparecimento é
uma grand·e perda para o Estado do Ceará especialmente à sua vida política.
O Sr. Antônio Fernandes - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. WD..SON GONÇALVES - Tem V. Ex.a o aparte.
O Sr. Antônio Fernandes - Depois dos apartes que ouvimos dos nossos
colegas ao pronunciamento de V. Ex.a, associando-se todos à justa homenagem
que V. Ex.a presta à memória daquele grande homem público, quero juntar
também, aos sentimentos de pesar que V. Ex.a, no momento, registra na Casa,
a minha solidariedade, já a esta altura, não-somente em meu nome, mas no de
toda a Bancada do meu Estado, acompanhando a tristeza de V. Ex.a e de todos
os cearenses.
O SR. WD..SON GONÇALVES - Sou grato ao nobre Senador Antônio Fer.
nandes, ao aparte de V. Ex.a, que além do seu sentimento pessoal traz a valorosa solidariedade da honrada Bancada da Bahia nesta Casa. Os apartes que
me são dados neste instante constituem realmente prova inequívoca daquela
tentativa de esboço que pretendo fazer, em traços rápidos, da figura inesquecível
do Deputado Wilson Roriz.
Dizia eu, Sr. Presidente, que para Roriz era indiferente a outorga formal
de mandato eletivo, porque se considerava, com mandato ou sem ele, um permanente e atuante repvesentante do povo na defesa dos seus direitos e das suas
aspirações. A sua inteligência privilegiada, servida por uma impetuosidade invencível, herdada talvez - creio eu - do seu ilustre avô paterno, fazia com
que não se contenta.sse apenas com as reivindicações de medidas ou empreendimentos inseridos na rotina administrativa dos governos, mas impelia-o para
iniciativas pioneiras e grandiosas que, a muitos, de início, pareciam fantasiosas
ou inatingiveis, e que quase sempre redundavam em esplêndida realidade.
.
Por isto e por suas reconhecidas qualidades de ardoroso tribuno, dotado de
verbo imaginoso, exuberante e arrebatado como imenso caudal, granjeou, me- .
recidamente. larga popularidade e acentuado prestígio na sua ascensional e
agitada carreira política, iniciada nos idos de 1951 e exercida incessantemente
até o derradeiro dia de sua preciosa existência.
Ingressou na vida pública como Deputado Estadual, cargo que desempenhou
em várias legislaturas, tendo sido líder do Governo na adminiStração do ilustre
Governador Parsifal Barroso. De 1967 a 1971, foi Deputado Federal pelo Ceará,
destacando-se, na Câmara dos Deputados, como já o fizera na Assembléia Legislativa do Estado, pelas características corajosas e reivindicantes de sua atuação parlamentar.
Empenhou-se decididamente, como era do seu feitio, em várias campanhas
reivindicatórias em nome do povo que representava, ora como participante da
primeira linha, ora como inspirador e dirigente das mesmas.
Dentr,e elas, destaca-se, pela sua intensidade e alcance político, a campanha para a eletrificação do Cariri com a energia de Paulo Afonso, na qual
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fértil e próspera região do nosso Estado. Ao lado de outros líderes políticos teve
atuação destacada, vigilante e persiStente, até que viu, como nós outros, a causa
comum transformar-se em plena realidade.
Em todo momento de sua atividade política, irritado e inconformado com o
esquecimento e desinteresse com que, a seu ver, certos governos apreciavam os
problemas de sua região, iniciou intenso movimento de opinião pública em favor
da criação do Estado do Cariri, compreendendo este, todo o Sul do Ceará e
parte do território de Pernambuco. A idéia apaixonou muitos, suscitou acesas
polêmicas, despertou entusiasmos e, após algum tempo, por inviável, caiu no
esquecimento.
Do ano anterior para cá, passou a estudar, com interesse fora do comum
e quase dedicação integral o problema da traru;ferência de água do Rio São
Francisco para o Rio Jaguaribe, no Ceará, com o objetivo de perenizar o curso
deste último e assegurar a irrigação nas áreas ribeirinhas dele e de .seus principais afluentes. Prevenido contra certa argumentação dos que poderiam opor-.se
à concretização desse imaginoso plano, invocando a reduçãA:l do volume d'água
daquele importante rio genuinamente brasileiro, ampliou suas investigações no
sentido de obter, igualmente, reforço ao seu arrojado projeto por melo do desvio de parte das águas do rio Tocantins ou de um seu afluente da margem
direita, para o leito do rio SãA:l Franc1sco. Era, como afirmei, um batalhador
incansável.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade de Direito do Ceará,
em 1942, dedicou-se à advocacia ·enquanto re.sidiu no interior do Estado. Atraído
cedo pela politica, para a qual tinha manifesta vocação, afastou-se, a pouco e
pouco, da atividade advocatícia. Com o seu espírito inflamado e arguto, inclinad-o para os prélios de alcance coletivo, preferia, evidentemente, num modo
especial de sati.sfação íntima, participar de um comício politico em praça pública, com a sua palavra fácil, fluente e torrencial, que despertava aclamações,
a tratar de uma causa judicial, que, profisSionalmente, lhe poderia proporcionar
compensadora retribuição financeira. Preferia - digo eu - a advocacia dos interesses do povo!
O Sr. Virgílio Távora - Permite-me V. Ex."' um aparte, Senador?
O SR. WILSON GONÇALVES - Com multo prazer.
O Sr. Virgílio Tá.vora - Sabe V. Ex."', militante que é da política cearense
há tantos anos, das divergências profundas que sempre nos separaram do exDeputado Wilson Ror!z, hoje pranteado. Sentimo-nos, pois, â vontade, neste
momento, para associar-nos â homenagem que o Senado dedica ao adversário
falecido, ao tenaz propugnador de idéias, a maioria das quais sempre comb8.te~
mos; ao homem que tinha como característica bá.sica a pugna; ao lutador
caído, ao adversário de ontem, que espero esteja, hoje, na tranqüilidade dos
céus, tendo a recompensa dos seus trabalhos na terra, gostaríamos, neste instante, de enviar a saudação tradutora do respeito e dos votos de paz ao seu
espirita.
O SR. wn.SON GONÇALVES - Agradeço o aparte em que V. Ex."', fixando
posições políticas suas e do nobre Deputado Wilson Rorlz que ora pranteamos,
tem serenidade e espírito de justiça para, pondo de lado, neste ln.stante doloroso,
as divergências profundas que os separavam, fazer justiça a esse nosso eminente
conterrâneo.
o Sr. Amaral Peixoto - V. Ex.a permite um aparte?
O SR. WILSON ;GONÇALVES - Com muito prazer.
o Sr. Amaral Peixoto - Antes que V. Ex." prossiga no seu magnifico discurso ...
O SR. WILSON GONÇALVES - Muito obrigado a V. Ex.n
O Sr. Amaral Peixoto - ... num sentido tão verdadeiro quanto à personalidade de Wilson Rorlz, peço que acolha a minha solidariedade de antigo com-

'1

-729panhelro, dele e de V. Ex." Quando batalhamos no mesmo Partido, pude sentir
de perto a vibração e o amor à terra cearense demonstrados pelo Deputado
Wilson Rorlz. V. Ex." era também um dos valores da política cearense daquele
momento. ao lado de Wald·emar Alcântara, de Martins Rodrigues e outros. Era
um orgulho para nós termos representação tão vibrante, tão brilhante como era
a do Ceará. Há pouco, encontrei-me com Wilson Rorlz aqui no Senado. Nada
podia fazer prever que aquele homem cheio de vida fosse tão cedo desaparecer.
Seu exemplo fica, e as palavras que V. Ex." pronuncia a seu respeito são um
tributo de gratidão do povo cear·ense. Muito obrigado a V. Ex."
O SR. MLSON GONÇALVES - Agradeço a V. Ex.", nobre Senador Amaral
Peixoto, a sua sol!darledade neste instante, principalmente quando faz, com
multa justeza. a evocação do tempo em que essas figuras salientadas por V. Ex.",
inclusive eu, mll!tavam no antigo Partido Social Democrático, de que V. Ex." era
incontestável .e querido chefe.
A rememoração de V. Ex." nos traz, realmente, à lembrança fatos comuns
que. ao lado de Wilson Rorlz, tivemos oportunidade de tratar com V. Ex.", como
chefe nacional do Partido Social Democrático. E devo, neste instante, quas-e que
em retribuição ao pronunciamento de V. Ex.", dlller que Wilson Roriz tinha uma
grande admiração e apreço pela figura de homem público que é V. Ex."'
Continuando, Sr. Presidente. A personalidade de Wilson ·Rorlz oferecia nuances de um colorido Invulgar que. ao observador desatento, poderiam parecer
contraditórias e conflltantes, embora. na realidade, se harmonizassem numa
Impressionante unidade complexa. Os traços vivos de sua singular pessoa projetavam com características diferentes o homem público, de um lado, e a criatura
humana, de outro. Procurarei abordar. posto que perfunctoriamente, o tema
delicado. talvez Impenetrável, do seu intimo, da sua psicologia. da sua personalldade. Na vida pública. era impetuoso, destemido, arrojado, polêmico e, às vezes,
até agressivo, na exposição do seu pensamento, na sustentação de suas atitudes
e na defesa dos seus ideais. Dotado de forte pendor para as !Ides políticas.
expunha, sem rebuços e corajosamente. os seus pontos de vista, arriscava o.s seus
próprios Interesses para defender amigos e correligionários, procurando arrastar
na torrente do seu velho candente e exuberante os argumentos do seu contendor.
Passada a refrega cumprimentava o adversário do momento e não guardava
ódio nem rancore.s. Todavia. nas relações privadas, com o seu numeroso e amplo
círculo social, era atencioso, extrovertido, alegre, prestimoso ao extremo, polido
no trato pessoal e multo afetuoso com as crianças. A sua desmedida obsequiosidade revelava, em toda a espontaneidade, o homem simples e humilde que, na
verdade. era. Há exemplos Incontáveis a assinalar. No dia 11 deste mês viajamos
juntos, ele e eu, de Fortaleza a Brasílla. No Aeroporto da Capital alencarina, um
amigo lhe recomendara uma senhora de idade avançada, passageira do mesmo
avião e que, pelo aspecto e hábito, me parecerã pessoa modesta e pobre. Durante
toda a viagem e, especialmente, na demora no Aeroporto de Salvador, dispensou
Rorlz à mencionada senhora gentllezas e cuidados, t~atando a com carinho e
respeito, como se fora a sua própria genitora.
Esse era o homem público e o amigo que acabamos de perder.
Casado com Dona Aurinelde Alexandre Rorlz, deixa do consõrclo os seguintes
filhos: Gema Golgani, esr:osa do Dr. Jamil Suaden, destacado funcionário do
Ministério de Minas e Energia. Moema e Wilson Filho, univ·ersltárlos, e Antônio
Ror!z Neto, que cursa o científico. A sua espo.sa e filhos, como à sua veneranda
mãe e aos seus dignos irmãos, neste transe doloroso, renovo os meus sentimentos
de sincero pesar.
O Sr. Eurico Rezcnde - Permite V. Ex.n um aparte?
O SR. WILSON GONÇALVES - Tem V. Ex." o aparte.
o Sr. Eurico Rezendc - Verificou V. Ex.", através das Interrupções no seu
oportuno pronunciamento, o gráu de estima que a pessoa do parlamentar falecido
Inspirava e o gráu de respeito com que o homem público desaparecido era festejado. Desejo, agora, em nome da Maioria, perfilhar não só os conceitos com que
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v. Ex.rt registra ·o passamento do ex-Deputado federal Wilson Roriz, mas também
dizer, como bem saUentou ·::> emiente Senador Daniel Krieger, no seu depoimento
como prim·eiro Presidente do Partido revolucionário, da sua dedicação à vida
política comprovada através da prestação do melhor serviço público ao seu
Estado e ao seu Pais. com este aparte a Maioria debruça a sua recordação e a sua
saudade sobre a memória de Wlls·on Roriz, estendendo o gesto, o sincero gesto, o
grande gesto da sua solldariedade cristã à família, à esposa que perdeu o companl;teiro e, sobretudo. aos seus filhos que são a carne da sua carne, o sangue do
seu sangue, a alma da sua alma e que, por certo, serão ·o exemplo do seu exemplo.
O SR. WILSON GONÇALVES - Nobre Senador Eurico Rezende, devo declarar que o apart.e de V. Ex.n, em nome da Maioria desta Casa, como que encampando todos aqueJ.s3 que já .se fizeram sentir, repre.:entantes tanto da ARENA
como do MDB, representa, como é da própria alma de V. Ex.a., um gesto de
fidalguia. de solidariedade humana e de profunda justiça. Com esse aparte,
V. Ex.", Senador Eurico Rezende, como os outros ilustres aparteantes dão uma
dimensão mais vasta e mais merecida à homenagem ao nosso pranteado companheiro. Em poucas palavras, V. Ex." retratou, com fidelidade e justiça, a grande
falta ocorrida com o falecimento de Wilson Roriz, falta do homem público
sempre disposto a ocupar o lugar da frente em todas as trincheiras de luta e
a do cidadão e chefe de família que não pôde ver concluído o seu grande esforço
de encaminhar os filhos na esteira da vida atual. Sou, portanto, profundamente
grato ao aparte de V. Ex."
Concluindo, Sr. Presidente, quero declarar que nestas descoloridas e singelas
palavras nascidas do coração e ditadas pelo amor à verdade, rendo a Wilson
Roriz, velho companheiro e inolvidável amigo, defensor lntimorato da causa
cearense, a homenagem do apreço, da estima, da admiração, da saudade.
Neste momento, Sr. Presidente, nos termos r-egimentais, encaminhamos à
Mesa requerimento. subscrito por vários Srs. Senadores que solicita o acolhimento deste Plenário para a inserção, em ata. de um voto de profundo pesar
pelo falecimento desse inolvidável homem público. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, projeto que será lido
pelo Sr. 1. 0 -.Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N. 0 53, de 1974
Torna obrigatória a numeração de discos e demais gravações de
obras artísticas, literárias ou científicas.
O Congresso Nacional decreta: ·
Art.. l.0 Todos os discas e demais gravações de obra.s artísticas, literárias
ou científicas, serão numerados obrigatória e progressivamente a partir do algarismo um (1).
Parágrafo único Será utilizada uma seqüência numenca progressiva para
cada série de gravações que tenham o mesmo conteúdo e marca.
Art. 2.0 A numeração prevista no artigo anterior será impressa meeanicamente, de forma clara e vlsivel, no rótulo ou etiqueta de cada exemplar produzido.
Art. 3.0 A obrigatoriedade de numeração estende-se a todos os exemplares
produzidos, ainda que destinados à 'distribuição gratuita, divulgação ou promoção.
Art. 4.0 O produtor fará, trimestralmente, prestação de contas ao titular
de direito autoral cuja obra houver reproduzido.
Parágrafo único Da prestação de contas constará obrigatoriamente:
I - discriminação dos discos ou outras gravações, em que a obra foi reproduzida;
II - título ou número de série da produção;
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IV - preço básico do exemplar para fins de cálculo da remuneração uni~
tária;
V - quantidade de exemplares produzidos e respectiva numeração;
~VI - quantidade de exemplares vendidos e distribuídos e respectiva nume~
ratçao;
VII - total da remuneração devida ao titular do direito autoral.
Art. 5.0 São nulos de pleno direito os ajustes, condições ou cláusulas que
impliquem em dispensa das obrigações contidas nesta lei.
Art. 6.° Considera~se crime de violacão de direito autoral a infringência
de qualquer preceito desta lei.
•
'
Art. 7.0 A presente lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8. 0 São revogadas as disposições em contrário.
Justificação

Este projeto de lei tem por objetivo tornar obrigatória a numeração de discos
e demais gravações de obras artísticas, literárias ou científicas. Pretendemos,
com essa medida, .estabelecer, em favor dos artistas, compositores e outros titulares de direitos autorais, assim como a favor do Fisco e dos demais interessados,
um instrumento eficaz de fiscalização de seus direitos.
medida impõe-se como necessária para três objetivos:
1. a proteção aos direitos do autor;
2. 0 a defesa do Fisco;
3.0 a moralização da a•tividade comercial.
~uanto ao primeiro objetivo, devemos lembrar que a classe artística vem,
de há muito, clamando por uma norma dessa natureza. Até o presente momento,
o autor, sobretudo o compositor musical, se encontra numa situação de inferioridade em relação ao produtor, com quem contrata a reprodução e a comercialização de sua obra. Senão vejamos: de acordo com a praxe, o artista contrata
a reprodução de determinada obra com a empresa produtora, cabendo-lhe uma
remuneração proporcional à venda de cada exemplar. Por isso, nada mais justo
do que lhe fornecer um melo eficaz de controlar o número de ·exemplares realmente vendidos.
Entretanto, até o presente, esse meio não existe. O autor é, de fato, colocado
em situação de inferioridade jurídica, face ao produtor. Existe entre ambOs
u:a contrato de natureza bilateral, que, de um lado, autoriza o produtor a utilizar a obra e, de outro, concede ao artista o direito de receber uma quantia
proporcional ao número de exemplares vendidos. Nessas condições, não havendo
um melo efetivo de fiscalização, fica uma das partes, praticamente, impossibilitada de controlar o cumprimento da obrigação do outro contratante. Como diz
Chlco Buarque, com a experiência e autoridade que todos lhe reconhecem:
"Devem me roubar. Talvez me roubem, talvez não me roubem. Isto eu
não sei. Como vou saber, se não existe controle?" (Jornal d'o Brasil, de
Essa
0

19~5-74

e Jornal da Tarde,

11~5-74).

No mesmo sentido, é o depoimento do compositor Paulinho Nogueira:
"Há vinte anos se briga pelos direitos do compositor e ainda. há um
desamparo total do artista. A gente sente quando a música está vendendo. Ou sabe por outras fontes, nunca pela gravadora". (Jornal da
Tarde, de 11~5-74).
No que diz respeito ao segundo oojetivo, ou seja. a. defesa do Flsco, acredl·
tamos ser evidente que a obrigatoriedade da numeração de todos os d!sco8

-732produzidos facilitará, em muito, o desempenho da fiscalização. Além disso·· em
relação aos sonegadores em potencial, a medida é altamente desalentadora' pois
qualqu& fraude será facilmente desco•berta e punida.
Na Itália, há pouco tempo, a introdução de um sistema de C011trol~ semelhante, através de selos, trouxe como conseqüência um fato notável: em dois
anos quMe trlpUcou a arrecadação de direitos e Impostos ...
Finalmente, cabe destacar o terceiro aspecto: a medida proposta, objetiva,
também, moralizar a atividade mercantil, no que diz respeito à utilização dos
direitos autorais. Com fxeqüência, lemos na Imprensa notícias sobre as chamadas "edições piratas". Tais gravações são -produzidas por empresários lnescrupulosos que, atuando à margem da lei, não se preocupam em obter a devida autorização dos autores para reproduzir suas obras.
Em relação aos produtores honestos, tal procedimento constitui uma verdadeira concorrência desleal, p·ols, não pagando direitos autorais a quem quer
que seja, os "editores piratas", têm seus custos de produção reduzidos sensivelmente em relação aos dos empresários honestos.
Eis o texto de uma reportagem recente da Televisão brasileira:
"A cantora e compositora Dolores Duran, que morreu há 15 anos, deixou
grande número de composições e uma quantidade ainda maior de gravações. Todo este patrimônio musical, ficou aos cuidados de 16 firmas·
gravadoras e sociedades arrecadadoras, responsáveis pelo controle dos
direitos autorais. Tanto cuidaram desses direitos, que depois de 10 anos,
os herdeiros de Dolores, receberam a insignificante importância de 4.000
cruzeiros. Uma das gravadoras, que comercializava quatro músicas de
Dolores Duran, entregou aos herdeiros, um ano depois da morte da cantora a arrecadação de 3. 000 cruzeiros ... " CFACTORA:MA, 11-5-74).
Considerando-se que o projeto tornará mais fácil o controle e o reconhecimento de lançamentos irregulares, face à obrigatoriedade de numeração, que
deverá ser "única para cada série de gravações que tenham o mesmo conteúdo
e marca", acreditamos que -a medida vem também proteger os legítimos interesses das empresas cumpridoras de suas obrigações. "Há ·boas gravadoras e há gravadoras ruins. Como não se p<lde distinguir umas das outras. senão depois de
amargas experiências, a numeração obrigatória virá fazer com que os direitos.
sejam respeitados", declaram Antônio Carlos ·e Jocafi ao Jornal da Tarde de
J:l-5-74).

J!: oportuno lembrar que apresentamos preceito semelhante, sob a forma de.
emenda, quando da tramitação pelo Congresso Nacional do projeto de lei sobre
direitos autorais (atuallei n. 0 5.988/73). O ilustre Deputado Altair Chagas; então
relator do projeto, após minucioso exame da matéria, deu ·parecer 11avorável à
emenda. que foi aprovada pela Comissã-o Especial. No encaminhamento da votação do .projeto, a liderança da maioria, em ambas as Casas do Congresso,
manifestou-se favoravelmente à emenda n. 0 229, que, desta forma, veio a se
transformar no alltigo 83 do projeto aprorvado no Parlamento. Entretanto, envtada a matéria à sanção Presidencial, resolveu o então Presidente da República
v:etar o referido artigo "por considerá-lo contrário ao interesse público". A simples leitura das razões do veto, demonstra que não foi compreendida .a. importância, o alcance e o espírito da norma vetada.
Em primeiro lugar, alegou-se que a numeração "além de ociosa, é impraticável, tendo em vista a circunstância de uma mesma obra musical poder ser
gravada, simultaneamente, por produtores fonográficos diversos". Ora, tal argumento não tem validade. Basta que cada .produtor adote numeração própria,
como aliás o exige o parágrafo único, do artigo 1.0 do atual projeto, para que a
medida se torne exeqüivel.
Em segundo lugar, sustentou-se que a numeração não acarreta benefido
para os compositores musicais, pois o seu inte·resse "está acobertado, a partir
do Ato complem-entar n. 0 36, confirmado, no particular, pelo Decreto-lei n. 0 406 e
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ponto. A faculdade que tais leis concederam às empresas de deduzirem inte~
gralmente, do ImpoS'to de Circulação de Mercadoria, as quantias pa.gas autores e ~istas brasileiros, beneficia unicamente às próprias empresas. Tal medida nao assegura ao artista um meio de controlar os direitos que lhe são devidos.
Finalmente, e para demonstrar o interesse que a matéria tem para os artistas nacionais, desejamos citar trechos de duas cavtas recebidas quando da tra~
mitação do projeto sobre direitos autorais no Congresso.
Antonio Carlos e Jocafi, após manifestarem "o mais irrestrito apoio a tão
moralizadora providência", declaram textualmente:
"Acreditamos que as suspeitas e desconfianças, os abusos e embustes,
somente desaparecerão mediante a aplicação de uma forma de controle
rígido, como o da numeração. Talvez dê um pouco mais de trabalho,
porém, nunca será ele maior do que o tamanho que deve ter o respeito
pelo direi to dos outros".
Jair Rodrigues qualifica a emenda sobre a numeração dos discos e cassetes
como sendo "a melhor coisa que poderia acontecer". E acrescenta:
"As !áJbricas de discos que trabalham corretamente nada ~erão que
temer e aqueles que sempre se enganam nas prestações de contas, terão
que acertar o compasso. Essa desafinação, uns dentro do "certinho" e
outros por fora" não dá não. Se numerar dá trabalho, paciência, o pior
é sofrer prejuízo por equívoco de quem está pagando.
Senador! Hoje tudo pode ser numerado, boi, frango, passagem, cheque,
gente ... será que só não pode ser inventada a numeração dos discos?
Ademais, porque será que há tanta força contra a numeração? É preciso
·ajudar a fazer o carro andar pra fvente e não estar segurando o rabo
da égua".
Estamos certos que, com a aprovação do projeto, o Congresso Nacional prestará
um serviço real à cultura brasileira e à laboriosa classe dos autores, compositores, · cantores e demais titulares de direitos autorais.
Sala das Sessões, 28 de maio de 1974. - Franco Montoro.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura e de

a

Economia.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O projeto será publicado e remetido
às comissões competentes.
Concedo a palavra, por cessão do nobre Sr. Senador Benjamim Farah, ao
nobre Sr. Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO- Srs. Presidente, Srs. Senadores, encaminhamos
à Mesa projeto de lei que torna obrigatória ·a numeração de discos e demais
gra'V'ações de obras artisticas, literádas ou cientificas.
Desejamos, nesta oportunidade, apresentar ao Senado as razões justificativas
do projeto e, ao mesmo tempo, pôr em relevo a importância da medida proposta
para a defesa dos artistas e da cultura braslleira.
Este projeto de lei tem por objetivo tornar obrigatória a numeração de
discos e demaiS gm!llvações de obras artísticas, literárias ou cientificas. Pretendemos, com essa medida, estabelecer, em favor dos artistas, compositores, cantores e outros titulares de direitos autorais, assim como a favor do Fisco e dos
demais interessados, um instrumento eficaz de fiscalização de seus direitos.
EsSia medida Impõe-se como necessária para três objetlv'Os:
1.0 - a proteção aos direitos do autor;
2. 0 - a defesa do Fisco;
-s.o - a moralização da ativldade comercial especia_llzada no setor.
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de há muito, clamando por uma norma dessa natureza. Até o presente momento,
o autor, sobretudo o compositor musical, se encontra numa situação de inferioridade em relação ao produtor, com quem contrata a reprodução e a comercialização de sua obra. Senão vejamos: de acordo com a praxe, o artista contrata
a reprodução de determinada obra com a empresa produtora, cabendo-lhe uma
remuneração proporcional à venda de cada .exemplar. Por Isso, nada mais j.usto
do que lhe fornecer um meio eficaz de controlar o número de exemplares realmente vendidos.
Entretanto, até o presente, esse melo não existe. O autor é,.de fato, colocado
em situação de Inferioridade jurídica, face ao produtor. Existe entre ambos um
contrato de natureza bllateral, que, de um lado, autoriza o produtor a utilizar a
obra e, de outro, concede ao artista o direito de receber uma quantia proporclon_al
ao número de exemplares vendidos. Nessas condições, não havendo, como nao
há, um melo efetlvo de fiscalização, fica uma das partes, no caso o artista,
praticamente, Impossibilitada de controlar o cumprimento da obrigação do outro
contratante. Chlco Buarque de Holanda, com a experiência e autoridade que
todos lhe reconhecem falando sobre o assunto e a sone.gação de direitos do autor,
diz, numa entrevista' à imprensa:
·"Devem me roubar. Talvez me roubem, talvez não me roubem. Isto eu
não sei. Como vou saber, se não existe controle? (Jornal do Brasil, de
19-5-74, e Jornal da Tarde, 11-5-74.)
"Há vinte anos se briga pelos direitos do compositor e ainda há um
desamparo total do artista. A gente sente quando a música está vendendo. Ou sabe sempre por outras fontes, nunca pela gravadora". (Jornal
da Tarde, de 11-5-74.)
No que diz respeito ao segundo objetlvo, ou seja a defesa do fisco, acreditamos ser evidente que a obrigatoriedade da numeração de todos os discos pro'Cluzldos f•ac!Iitará, em muito, o desempenho da fisca!ização, por parte do Poder
Público. Além disso, em relação aos sonegadores em potencial, a medida é
altamente desalentadora, pois qualquer fraude será facilmente descoberta e punida, como crime que passará a ser.
Na Itália, um exemplo significativo: há pouco tempo, a introdução de um
sistema de controle semelhante, através de selos, trouxe como conseqüência um
fato notável: em dois anos quase tripl!cou a arrecadação dos direitos dos artista:~
e dos impostos do Poder Público.
Finalmente, cabe destacar o terceiro aspecto: a medida proposta obje·tlva.,
também, moralizar a atividade mercantil no setor, no que diz respeito à utillzação dos direitos autorais. Com freqüência, lemos na imprensa notícias sobre
as chamada:~ "edições piratas". Tais gravações são produzidas por empresários
inescrupulosos que, a:tuamdo à margem da lei, não se preocupam em obter a
devida autorização dos autores para reproduzir suas obras.
Em relação aos produtores honestos, tal procedimento constitui uma verdadeira concorrência desleal, pois, não pagando direitos autorais a quem quer que
seja, os "editores piratas" têm seus custos de produção reduzidos sensivelmente
em relação aos dos empresários honestos.
Eis o texto de uma reportagem recente da T-elevisão brasileira sobre o assunto:
"A cantora e compositora Dolores Duran, que morr.eu há 15 anos, deixou
grande número de composições e uma quantidade ainda maior de gravações. Todo este patrlmônio musical ficou aos cuidados de 10 firmas
gravadoras e de algumas sociedades arrecadadoras, responsáveis pelo
controle dos direitos autorais. Tanto cuidaram desses direitos que, depois
de 10 anos, os herdeiros de Dolores Duran receberam a Insignificante
Importância de 4.0'00 cruzeiros. Uma das gravadoras, que comercializava
quatro músicas de Dolores Duran, entregou aos herdeiros, um ano depois
da morte da cantora, a arrecadação total de 3.000 cruzeiros ... "
(Factorama, de 11-5-74.)
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-735Considerando-se por outro lado, Sr. Presidente, que o projeto tornará mais
fácil o controle e o reconhecimento de lançamentos irregulares, face a obrigatoriedade de numeração, que deverá ser "única para cada série de gravações
que tenham o mesmo conteúdo e marca'', acreditamos que a medida vem ta-mbém proteg~er os le•gítlmos interesses das empresas cumpridoras d.e suas obrigações. "Há. gra·vadoras e há. gr.avadoras ruins. Como não se pode distinguir umas
das outras, s·enão dejpO!s de ~margas e:l!lperiências, a numeração obrigatória
virá fazer com que os ·dil1eitos sejam respeitados", declaram Antônio Carlos e
Jocafi ao Jornal da Tarde de H-5-74.
É oportuno lembrar que apresentamos preceito semelhante sob a forma de
emenda, quando da tramitação P·elo Congresso Nacional do pr~jeto de lei sobre
dlreJtos autorais (atual Lei n. 0 5.988/73). O Ilustre Deputado Altalr Chagas,
entao relator do projeto, após minucioso exame da matéria deu parecer favorável à emenda, que foi aprovada pela Comissão Especial. No encaminhamento
da votação do projeto, a Liderança da Maioria, em ambas as Casas do Congresso, manifestou-se favoravelmente à Emenda n.o 229, que, desta forma, veio
a se transformar no art. 83 do projeto aprovado no Parlamento. Entretanto,
. enviada a matéria à sanção presidencial, resolveu o então Presidente da República vetar o referido artigo "por considerá-lo contrário ao Interesse público".
A simples leitura das razões do veto demonstra que não foi compreendida a
impol'tância, o alcance e o espírito da norma vetada.
Em sua discussão, manifestaram-se, no Plenário, parlamentares de todos
os Estados e não houve uma só voz que tivesse defendido o veto aposto pelo
Executivo. Alegou-se no veto, que a numeração "além de ociosa, é impraticável,
tendo em vista a circunstância d·e uma mesma obra musical poder ser gravada,
simultaneamente, por produtores fonográficos diversos". Ora, quem conhece a
matéria, Sr. Presidente, não pode deixar de reconhecer qu.e tal argumento não
tem qualquer validade. Basta que cada produtor adote numeração própria, como
aliás é de bom senso e o exige o parágrafo único art. 1.0 do atual projeto,
para que a medida se torne exequível. Tenho em mãos inúmeros exemplares
·de discos com inúmeras etiquetas, apostas algumas pelas próprias gravadoras,
inclusive numeração. Tenho, também, em mãos, Sr. Presidente, etiqueta com
o sistema adotado na Itália, de um selo multo mais complexo do que a simples
numeração. que está sendo aplicado com inteiro sucesso naquele país, onde a
fiscalização já seria, para os autores, mais fácil do que no Brasil, com sua
imensa extensão territorial.
O Sr. Vasconcelos Torres - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o aparte de V. Ex."'
O Sr. Vasconcelos Torres - Já que V. Ex.a está com a aguliha no disco,
vou pedir permissão para também formular uma observação, no meu modo de
entender de caráter grave. São alguns contratos com artistas, principalmente
novos, que se destacam. Tendo as gravadoras seus velhos titulares e querendo
Impedir o aparecimento de vocações novas, fazem o contrato, mas aquele que é
beneficiado não grava nenhuma vez, d·esaparece. E Isso está ocasionando uma
série de reclamações. A exemplo do que V. Ex.", no momento tão oportunamente
faz, vou apresentar um projeto determinando que esses contratos sejam fiscalizados e, pelo menos, haja uma, duas. ou três gravações, porque, do contrário,
são vocações artísticas que nascem, e sao extintas no nascedouro. Tanto quanto
possa avançar uma opinião, devo dizer a V. Ex." que estarei, aqui, na estacada,
porque o projeto é altamente moralizador. Não afirmo, aliás, porque, jungldo à
disciplina partidária, pode surgir uma questão fechada, mas vo~ lutar para que
esta seja uma questão totalmente aberta, porque V. Ex." esta de1'ei!ldendo o
artista brasileiro. E, Inclusive, está defendendo as boas gravadoras. Quem Pr,!ltica a decência, numa empresa que cuida d·esse mister, não po~e temer a aç~o
moralizadora que V. Ex.a está empreendendo com a apresentaçao da proposiçao
ora anunciada.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte e o apoio de V. Ex.".
Trata-se, realmente, de matéria da maior Importância para defesa do artista e
da cultura do Brasil.
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preclsam.ente a proteger a parte fraca. O artista, diante de uma empresa gravadora, e evidentemente, uma parte em situação de inferioridade em relação à
capacidade financeira, técnica e de informação de que dispõe a poderosa empresa. É exatamente por Isso que os autores estão lutando, eles se aprsentam
IsoLados e as gravadoras se organizam, contratam pessoas, inclusive antigos
cantores, para nos procu11a:r, como me procuraram, para pedir a não apresentação
do projeto. Pressionam para que não se dê ao artista essa defesa. Dizem eles:
"Se o artista quiser, pode exigir no seu contrato". Mas, quem conhece a realidade sabe que, entre o forte e o fraco, a liberdade escraviza, e a lei que salva.
É este um dos sentidos de todo o Direito moderno. Todo o Direito do Trabalho
é um direito de proteção à parte mais fraca.
O Código de Direitos Autorais dev,e ser fundamentalmente um código de
defesa dos direitos do autor, que é a parte fraca diante das grandes empresas
que são poucas, mas poderosas. É um desses projetas que vai suscitar luta já está havendo. Daí a importância que quisemos atribuir à matéria para sua
justificação no plenário, no momento de sua apresentação. Agradeço a contribuição de V. Ex."', destacando precisamente ess.e aspecto da desigualdade da
-luta entre o pequeno, que luta pelo seu direito e o grande, que se defende para
•garantir os seus inte11esses, no caso dtficllmente con!essárvel. A e~resa honesta
nada tem a temer de uma flsca:llzação; as deson.estas, evidentemente, têm a
.temer, mas seu temor não deve merecer o apoio de nenhum Parlamentar. Multo
obrigado pelo aparte de V. Ex."'
O Sr. Eurico Rezende -

V. Ex.a me permite um aparte?

O SR. FRANCO MONTORO -

Ouço V. Ex.a

O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a, fazendo referência à tramitação do projeto
dos direitos do autor, mencionou o fato de as Lideranças do Governo nas duas
Oasas - porque S·e tratava de matéria de Comissão Mista - haverem acolhido a
emenda, posteriormente objeto do veto presidencial. Quero esclarecer a V. Elt.a
que, naquela oportunidade, fui eu quem negociou, no bom sentido, a inclusão
do texto proposto. Mas V. Ex.a há de convir que, na velocidade da votação,
não se tinha oportunidade de um discernimento malar a respeito da maJtêria.
O SR. FRANCO MONTORO -

V. Ex.a tem toda razão.

O Sr. Eurico Rezende - Ag>Jra que V. Ex.a apresenta o projeto, ele terá
um ensejo mais dila.rgado para a sua conceituação, para o seu exame e, obviamente, para o seu julgamento. Não coloco neste aparte nenhum compromisso
em nome da Maioria para com a proposição de V. Ex.a, mas desejo s~llentar
que agora teremos uma oportunidade maior para melhor examinar a matéria.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o apar.te de V. Ex.a e a disposição
manifestada de um exame demorado da matéria para a sua apreciação final.
Exatamente por isso estamos apresentando as razões e continuando a luta porque ela. é uma defesa de direitos de homens qu·e merecem o amparo do poder
público, pela obra que realizam na defesa da cultura brasllelra.
Nas razões do veto sustentou-se, também, que a numeração não acarreta
benefício para os compositores musicais, pois o seu interesse - são palavras do
veto - "está acobertado, a par.tir do Ato Complementar n.o 36, confirmado, no
particular, pelo Decreto-lei n.o 406 e pela Lei Complementar n.0 4".
Ora, há um novo equívoco nesta matéria. A faculdade que tais leis concederam às empresas de deduzirem, integralmente, do Imposto de Circulação de
Mercadorla as quantias pagas a autores e artistas brasileiros beneficia unicamente às próprias empresas, que terão a ded.ução. E a medida não assegura ao
artista um meio de con.t~olar os direitos que lhe são devidos. Finalmente, e para
demonstrar o Interesse que a matéria tem para os artistas nacionais, desejamos
r.itar .trechos de duas cartas recebidas quando da tramitação do projeto sobre
direi tos autorals no Congresso.

---
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Antônio Carlos e Jocafl, conhecidos artistas bras!Ielros, escreveram-me a
seguinte car.t.a:
"Rio de Janeiro, 20 de março de 1974.
Senhor Senador Franco Montoro
Brasil! a
Mui digno senhor,
Sabedores da sua campanha legislativa em favor da numeração dos
discos, vimos manifest-ar o nosso mais irrestrito apoio a tão moralizadora
providência.
Nem todos cometem deslizes ou se valem d·o espírito desligado cfe cantores e oompositores, mas tal é o vozerio que muita coisa errada deve
estar se passando com o.s negócios de discos e cassetes.
Buscas e apreensões são noticiadas nos jornais, como medidas das gravadoras contra as gravações clandestinadas, chamadas de "pira.t.as".
Se todos os discos e cassetes forem numerados noo haverá como serem
burlados os direitos.
Há muitas espécies de gravadoras, encontranà.o-se entre elas as boas e
as ruins. Não se podendo distinguir umas das outras senão depois de
experiências amargas, a numeração obrigatória virá fazer oom que os
direitos sejam respeitados.
Acreditamos que as suspeitas e desconfianças, os abusos e embustes somente desaparecerão mediante a aplicação de uma forma de controle
rígido, como o da numeração. Talvez d.ê um pouco mais de trabalh'J,
porém nunca será ele maior do que o t.amanho que deve ter o respeito
pelo direito dos outros.
Parabéns a Vossa Excelência pelo seu esf':lrço benemérito e a gratidão
daqueles que querem ser protegidos das más gravadoras.
Atenciosamente. -Antônio Carlos e Jocafi."
Outra carta, Sr. Presidente, com que encerro minhas palavras, É do Jair
Rodrigues. Diz o seguinte:
"São Paulo, 22 de março de 1974.
nustre Senador Franco Montoro,
Com um forte abraço deste brasileiro que procura, .sempre de coração,
cantar para espantar os males dos seus compatriotas e dos estrangeiros
amigos que conYivem com a gente, quero transmitir os agradecimentos
sinceros pela luta em favor dos artistas e compositores, procurando melhorar a sua situação e protegendo o que lhes pertence por direito.
A sua emenda sobre o assunto de numeração dos discos e cassetes é a
melhor coisa que poderia acon.t.ecer. As fábricas de discos que trabalham
corretamente nact.a terão o que temer e aquelas que sempre se enganam
nas prestações de contas terão que acertar o compasso. Essa desafinação,
uns dentro do "certinho" e outros "por fora", não dá não.
Se numerar dá trabalho, paciência, o pior é sofrer prejuízo por equívoco
de quem está pagando.
Senador: hoje tudo pode ser numerado, boi, frango, passagem, cheque,
gente ... será que só não pode ser inventada a numeração dos discos?
Ademais, porque será que há tanta força contra a numeração? É preciso ajudar a fazer o carro andar pra frente e não es.t.ar segurando
o rabo da égua.
Toda força que os deputados e senadores fizerem aqui na terra pelos
compositores, Jesus Cristo, lá no céu, vai dar uma consideraçãozinha.
Garanto.

•
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-738Saúde para o senhor e p-ara todos, inclusive para aqueles que são contra
a numeração nos discos.
Abraços e felicidades. Obrigado, Senador.
a) Jair Rodrigues."
Estamos certos, Sr. Presidente de que, com a aprovação do projeto, o Congresso Nacional prestará um serviço brilhante à cultura bras!leim e à laboriosa
classe dos autores, compositores, cantores e demais titulares de direitos autorais.
Era o que tinha a dizer, sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Sobre a mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1.0 SecrtJtário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N.o 87, DE 1974
Exmo. Sr. Presidente do Senado Federal:
Os Senadores abaixo firmados, tendo em vista o falecimento, no dia 20 do
corrente mês, em sua terra nat.al, do ex-DtJputado Federal Wilson Roriz, figura
de incontestável prestígio e relevo nos meios políticos e sociais' do Ceará, a que
serviu com o maior devotamento, vêm requerer, nos tennos do art. 242, letra b,
do Regimento Interno, que, ouvido o Plenário, seja inserido, na ata dos trabalhos desta Casa, um voto de pesar pelo desaparecimento do ilustre homem
público.
Requerem, igualmente, na fonna do ant. 245 do mesmo Regimento, sejam
apresentadas condolências à família do morto, ao Governo do Estado do Ceará
e à Direção regional do Partido Político a que pertencia.
Sala das Sessões, 28 de maio de 1974. - Wilson Gonçalves - Lourival Baptista - Guido Mondin - Daniel Krieger - Roy Santos - Helvídio Nunes -{
Antônio Fernandes - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Benjamim Farab
- Vasconcelos Torres,
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A Mesa fará cumprir a deliberação
da Casa.
COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES:
Geraldo Mesquita - José Esteves - Fausto Castelo-Branco - Petrôn!o Portella - Jessé Freire -Paulo Guerra - Arnon de Mello - Teotôn!o
Vilela - Leandro Mac!el - Antônio Fernandes - Carlos L!ndenberg João Oa;lmon - VasconceD~s Torres - Benjamim Farah - Franco
Montoro - Emival Calado - Oslres Teixeira - Accioly Filho :__ Celso
Ramos - Lenoir Vargas.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Não há mais oradores inscritos.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 74, de 1974, de autoria
do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição nos Anais
do Senado Federal, dos discursos prof.eridos pelos Presidentes Ernesto
Geisel e Alfredo Stroessner, quando da instalação da Dil'etor!a da Ita!pu
e do almoço que foi oferecido pelo Presidente do Paraguai ao Presidente
do Brasil, no dia 17 de maio de 1974, no Hotel Acaray, no Paraguai.
Em votação ll requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição sollcltada.
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DISCURSOS PROFERIDOS PELOS PRESIDENTES ERNESTO GEISEL E
ALFREDO STROSSNER, QUANDO DA INSTALAÇÃO DA DIRETORIA
DE ITAIPU E DO ALMOÇO QUE FOI OFERECIDO PELO PRESIDENTE
DO PARAGUAI AO PRESIDENTE DO BRASIL, NO DIA 17 DO COR·
RENTE, QUE SE PUBLICA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO N9 74/74,
DE AUTORIA DO SENADOR LOURIVAL BAPTISTA.
É o seguinte o texto do discurso pronunciado pelo Presidente Ernesto
Geisel no ato da instal:u;áo da Diretoria da Itaipu:

''Excelentíssimo Senhor Presidente da República do Para.guai, General-deExército Alfredo Stroessner,
"A presença de Vossa Excelência em Foz do Iguaçu, marco singular da
fronteira que mais une do que separa nossas duas pátrias, proporciona-me a
satisfação muito especial de lhe dar calorosas boas-vindas em nome do povo
brasileiro. As manifestações espontâneas da população local, que se engalanou
para recebê-lo, traduzem o respeito que de todos merece a personalidade de
Vossa Excelência e, mais ainda, a admiração e o afeto que os brasileiros cultivam
pelo valoroso povo guarani. O ato que ora nos cumpre presidir, de instalação da
empresa binacional Itaipu: preenche de significado histórico, é testemunho adicional, inconcusso, da conf.lança recíproca que inspira a ação de nossos governos
e da firme, da ina:balável decisão de abrir no.vas e ma:is dinâmicas perspectivas
ao futuro de nossas pátrias.
"O Brasil e o Para;guai demonstram, assim, compreender bem que o d-esenvolvimento, responsabilidade privat:va máxima de cada provo, melhor se realiza
quando se abandonam os caminhos so'ltários e eg.oístas. Na verdade, sua plena,
efetlva e mais rápida Implementação requer as amplas avenidas da cooperação,
d~ entendimento e da solidariedade entre nações. Nesse sentido. nossos países
dao aqui testemunho exemplar.

O Tratado de Itaipu, documento jnspirado nessa elevada filosofia d·e conveniência internacional pacífica e solidária, revela a quanto pode chegar o espírito
de cooperação entre nações que exploram, com pragmatismo responsável, as
possibil!dad·e.s generosas da ação comum para um desenvolvimento alicerçado
na segurança económica coletiva. Ademais, o tr.atado se caracter:za, de modo
marcante, em todas as suas clausulas, pelo respeito à igualdade soberana das
partes contratantes e a mais estrita justiça e eqüidade no relacionamento entre
as mesmas.
"A obra que vamos juntos empreender, aguardam-na com esperança e mesmo
impaciência, nossos doois povos, cônscios de que os manant:la:Ls de energia a
serem mobilizados desencadearão extrordinário surto de progresso para o Paraguai e o sudoeste brasileiro. O Paraguai é, de fato, um país que ressurge com
vigor redobrado da riqueza de suas águas. E o sudoeste bras!Ieiro, vivificado,
•poderá ser uma. plataforma amiga· à sua projeção_ extracontinental.
"Apertados .cada vez mais o.s laç•o.s de amizad·e f11a:terna, que de há anos
vimos entr·etecendo, através da ampla colaboração nos campos da cooperação
técnica, do intercâmbio cultural e do desenvolvimento económico tornou-se
Itaipu possível. Pronto, será imponente realidade de cimento e de aço a atestar
a energia criadora de dois povos irmãos, que almejam e querem construir, pelo
seu patriotismo e esforço, a grandeza de suas terras, a segurança de seus lares,
a tranqüil!dade, o progresso e a paz.
"Ante essa. magnífica realidade - a do aproveitamento conjunto do potencial hidrelétrico deste trecho contíguo do rlo Paraná - podemos estar certos
de que o Paraguai e o Brasil hão de prosseguir na sua marcha inc_ansável para
novos e mais altos destinos, confiantes na efetlvidade de suas relaçoe.s solidarias
e fraternas.
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e do Povo brasileiro, a expressão da cordiaLidade e afeto com que o recebemos
no território amigo de nossa Pâtria."
É o seguinte o texto do discurso pronunciado pelo Presidente Alfredo
Stroessner, por ocasião do almoço que ofereceu ao Presidente Ernesto
Geisel:
"É para mim motivo de particular e mui honrosa satisfação expressar ao
eminente mandatário da nobre nação brasileira a satisfação com que o recebemos, pela primeira vez, em terra paraguaia. Sua visita, ainda que breve,
pouco tempo após haver iniciado as altíssimas funções confiadas a sua clara
inteligência, a seu zelo patriótico, a suas virtudes militares e a suas qualidades
cívicas, ressaltam o grau de compreensão e o ótimo nível que caracterizam as
relações feli!Zmente existentes entre a República do Paraguai e a República
Federativa do Brasil.
"Compraz-me declarar, nesta singular oportunidade, que durante os anos
de minha gestão governamental encontrei sempre no Ilustre Governo brasileiro
o mais alto eS[)írito de coQperação quanto às proposições, de toda ordem, que
surgem de nossa vizinhança geogrâfica. Logramos assim, fortalecer os sentimentos de fraterna amizade que devem existir entre nossos povos, chamados,
por múltiplas razões, a conciliar, em beneficio reciproco, os legítimos interesses
que definem a politica de cada um deles. :GJ, pois, expressão mais saliente dessa
vontade comum de alcançar metas superiores, a gigantesca usina hidrelétrica
de Italpu, que se construirâ para exemplo e memória de nossa posteridade. Os
tempos futuros demonstrarão o amplo significado desta obra monumental,
levantada para reafirmar, em absoluto pé de igualdade, os direitos soberanos
de nossos países e para proclamar que as fronteiras também existem para multiplicar o valor das riquezas naturais criadas fela Providência para unir os
homens.
"A Nação brasileira, Excelentíssimo Senhor Presidente, tem características
próprias que a situam em um plano relevante dentre os países do mundo. E,
com as outras nações amigas do Continente, estamos empenhados em lograr
para nossos povos o índice de uma prosperidade digna para todos, que torne
possível a convivência pacífica e fecunda de todos os filhos da América.
"Meu Governo atribui Importância capital às decisivas obras de infra-estrutura que deviam romper o estancamento econômlco mantido em épocas
anteriores. Teve que realizar empreendimentos inadiáveis para criar, facilitar
ou melhorar os meios de comunicação, que permitiram a meu Pais superar os
inconvenientes derivados de sua medlterraneidade, e neste interesse, o Brasil nos
emprestou seu concurso de franca cooperação. Graças à sua ooa vontade, o
Paraguai pôde chegar por estrada ao Oceano Atlântico e estamos convencidos
de que esta via de acesso ao mar pode converter-se em um vínculo a mais, de
poderosa projeção, entre nossos dois países. Em torno a este é que se podem
ir criando outras fontes de riquezas, nas quais os interesses converg·entes de
nossas economias encontrem o manancial de uma atividade Ininterrupta.
"Excenlentíssimo senhor Presidente, hâ alguns instantes, na vizinha cidade
de Foz do Iguaçu, desenrolou-se a cerimônia da instalação formal das autoridades da entidade binacional "Itaipu", criada pelo Tratado de 26 de abril de
1973, para materializar um projeto que a natureza generosa oferecia à imaginação e ao patriotismo de paraguaios e brasileiros. Este ato, revestido de sóbria
solenidade, era, mais que o cumprimento de um propósito, acordado, a reafirmação de uma consciência que hoje preside aos vínculos entre nossos dois
países. Com idêntico sentido de dignidade e de respeito aos valores que enaltecem
a vida dos povos civillzados, colocamos em marcha o mecanismo de uma fa:bulosa
fonte de energia que deve converter-se no mais sério e ambicioso instrumento
de nosso futuro.
"Ao registrar-se esta data como uma etapa histórica da Irmandade, confraternidade e cooperação de nossas duas nações, muito me honra levantar um
brinde pela grandeza e bem-estar de nossos povos e pela felicidade pessoal do
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Em resposta à saudação do Presidente da República do !Paraguai, discursou
o Presidente Ernesto Geisel:
"Excelentíssimo Senhor Presidente da República do Paraguai General-de'
Exército Alfredo Stroessner,
"Suas generosas palavras penhoram-me sobremaneira. Dificilmente poderia
expressar a Vossa Excelência a emoção que sinto ao pisar o solo da nobre nação
paraguaia e ao experimentar a tradicional e fidalga hospitalidade do povo
guarani, ao qual, como todos os brasileiros, me acho tão l!gado por laços de
sincera admiração e fraterna amizade.
"Este nosso encontro SenhOr Presidente, ao ensejo das cerimônias da Instalação da Itaipu e da posse de seus órgãos dlretores, tem um sentido especial e
marcante. Demonstra, de modo Inequívoco, nosso desejo, não somente de assinalar a importância d·ecisiva que atribuímos ao grande empreendimento, mas
também de deixar patente o propósito consciente e Inabalável de nossos governos
de continuar a traduzir em realidade os mais variados projetos de colaboração
oque nos sugerem as circunstâncias em que se encontr!IIIII. nossos países.
"Estou certo. assim, de que Itaipu passará a ser, além da grande obra
comum de aproveitamento das potencialidades do trecho contíguo do Rio Paraná
o símbolo das relações cada vea: mais íntimas e efetivas que nos unem.
~É com ess.es sentimentos de amizade profunda, respeito sincero e real
desejo de colaboração fraterna que. ao renovar a Vossa Excelência meus agradecimentos pelas gentilezas que lhe fico a dever, elevo minha taça pela
prosperidade crescente da República do Paraguai e pela fel!cldade pessoal do
seu eminente chefe de Estado."
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 2:
Votação, em turno único, do &equerlmento n.o 78, de 1974, do Sr.
. Senador Nelson Carneiro, solicitando a retirada, em caráter definitivo,
do Projeto de Lei do Senado n.0 17, de 1974, de sua autoria, que altera
a legislação da Previdência Social, e dá outras providências.
O Sr. Nelson Carneiro - Em votação o requerimento - Sr. Presidente, peço
a palavra, .para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE- Concedo a palavra ao nobre Senador NelsOn Carneiro,
para encaminhar a votação.
O SR. NELSON CARNEIRO (Para encaminhar a votação) -Sr. Presidente,
esse requerimento é uma homenagem que presto às Comissões que estudal.'am o
projeto e opinaram contra a sua aprovação. Rendo-me à essa deliberação, mas,
faço votos para que o Sr. Presidente da República, meditando sobre a proposição,
a encaminhe a.o Congresso Nacional, porque ela contém, realmente, reivindicações
justas de quantos contribuem para a Previdência Social.
o SR. PRESIDEN'11E (Paulo Torres) - Em votação o re·querimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado. O projeto será definitivamente arquiva.do.
Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 16, de
1974 (n. 0 618-B/72, na Casa d·e origem), que acrescenta inciso ao art.
11 da Lei n.o 4. 726. de 13 de junho de 1965, que dispõe sobre os serviços do Registro do Comércio e atividades alfins, e dá outras providências, tendo
PAR.ECEiR FAVORAVEL, sob n. 0 138, de 1974, da Comissão
- de Legislação Social.
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Se nenhum dos Srs. Senadores d·eseja usar da palavra para discuti-lo, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
O.s Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado. O projeto irá à sanção.
É

o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.o 16, DE 1974
(N.• 618-B/72, na Casa de origem)

Acrescenta inciso ao art. 11 da Lei n. 0 4. 726, de 13 de junho de 1965,
que "dispõe sobre os serviços do Registro do ,comércio e atividades afins,
e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - A Lei n.o 4. 726, de 13 de junho de 196'5, passa a: vigorar com o
acréscimo do seguinte inciso ao art. 11:
"III - Expedir Carteira do exercício profissional de comerciante,
industrial e outros :egalmente inscritos no Registro do Comércio."
Art. 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na data d·e sua publicação, revogadas
as di.spo.sições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Vai-.se passar, agora, à apreciação do Requerimento n.O 86, !Ido no Expediente,
r:le autoria do Senador Eurico Rezende, solicitando au•orização do Senado para,
no.s t-ermos do art. 36, § 2. 0 , da Constituição e 44 do Regimento Interno, participar
ja próxima reunião da Organização Int-ernacional do Trabalho, a realizar-se no
:Jróximo mês de junho.
A matéria depende de parecer da Comissão de Relações Exteriores.
Com a palavra o nobre Senador Wilson Gonçalves, para proferir o parecer
daquele órgão técnico.
O SR. WILSON GONÇALVES - (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, o
requerimento ora submetido à apreciação da Comissão de Relações Exteriores,
de certo modo, nesta ~ortunidade, extravasa do seu sentido puramente formal.
Na verdade, o dispositivo do § 2.0 do art. 36 da Constituição procede do princípio da independênc!a dos Poderes, uma vez que, no caso, um representante
do povo no Congresso Nacional é convidado para integrar uma delegação organizada pe:o Poder Executivo. Mas, como d·eclarei, no caso presente esta iniciativa
tem maior significação, porque, de um lado, ela significa o apreço do Poder
Executivo em r·estabelec·er uma praxe exist.ente na tradição da vida pública nocional d·e em toda a delegação do Poder Execu~ivo a missão no exterior participar,
também, representante do P<lder Legislativo. E quanto a esse aspecto, quero ressaltá-lo exata.mente para me congratular com o ilustre Ministro do Trabalho,
quand·o tomou a iniciativa de sugerir ao Governo a integração de um membro
do Poder Legislativo à Delegação que vai à Reunião da Organização Internacional do Trabalho.
Por outro lado, devo salientar, também, que a esco:ha do nome recaiu num
dos nossos ma~s eminentes colegas, o nobre Senador Eurico Rezende que, Senador
por dois mandatos, vem enriquecendo esta Casa com o brilho da sua inteligência,
da sua cultura e com o vigor que sempre d-emonstrou nos debates, na discussão
dos mais importantes temas nacionais.

I
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Exteriores, eu me manifesto no sentido favorável, salientando a minha satisfação
·em ver a um tempo pres+iglado o Poder Legislativo e escolhido um dos nossos
mais brilhantes companheiros para representar esta Casa.
O meu pa.r.ecer, Sr. Presidente, nestas condições, é favorável. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -o parecer é favorável.
Completada a Instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Concedo a pauavra ao nobre S·enador Fausto Castelo-Branco.
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO - Sr. Presid·ente, Srs. Senadores, na
esfera do Poder Legislativo, uma das grandes conquistas foi a feliz iniciativa do
ilustre Deputado Card·oso de Almeida, determinando a inclusão de percentual
mínimo de suco ·de fruta naturais no fabrico de refrigerantes, destinados ao
consumo no País, que utilizam matéria-prima artificial.
Dep'llis de r·e.c.eber subsídios valiosos da Comissão Nacional de Normas e
Padrões para Alimentos do Ministério da Saúde e de merecer o mais acurado
exam·e das Comissões Técnicas das duas Casas do Congresso, aquela proposição
foi transformada, finalmente, na Lei n.o 5.823, sancio·nada por sua: Excelência
o ex-Presidente Garrastazu Méd!ci, em 14 de novembro de 1972.
Prevista .sua r.egulamen•ação dentro do prazo de 120 dias, contados daquela
data, devendo n·ela constar e.specificamente disposições referentes ao registro,
rotulagem, contro:e, análise e inspeção de produtos e estabelecimentos, bem como
à fiscalização, infrações, proc·esso administrativo e aplicação de penalidades,
atendendo à interferência da douta Comissão de Economia, Indústria e Comércio
da Câmara dos Deputados, foi finalmente, a matéria, regulamentada, pelo Decreto n.0 73.267, de 6 de dezembro de 1973, baixado pelo mesmo ex-Presidente
Garrastazu Méd~ci, e assinado pelos ex-Ministros da Agricultura e da Saúde.
Matéria de tanta r·elevância para a saúde da população brasileira, e a que os
órgãos do Poder Legislativo e as autoridades executivas souberam dispensar a
mais detida e clarividente consideração, acaba de merecer cuidados especiais já
no Governo do eminente Presidente Ernesto Geisel, pelo Ministro Alysson Paulinem, da AgricuHura, dando atenção às Portarias n. 0 s 11 e 12 de janeiro do ano
em curso.
Através do primeiro ato, o Ministério, preocupado em dar fiel cumprimento
à lei, baixou normas referentes ao registro dos estabelecimentos de produção,
preparação, manipulação, beneficiamento e acondicionamento de bebidas nacionais, normas que dev·erão ser, igualmente, observadas pelos importadores de
bebidas estrangeiras.
Pela 2." portaria, ele aprova a tabela de Remuneração pelo Regime de Preços
Públicos, para os Serviços de Registro, Classificação, Padronização, Controtle,
Inspeção e Fiscalização de Bebidas d·estinadas ao consumo da população.
Ao lad·o destas providências, foram estabelecidas oportunas instruções para
o recolhimento dos valores constantes da referida Tabela de Remuneração.
Ao congratular-me com o Titular da Agricultura pelas medidas executivas
destinadas ao ploeno cumprimento da chamada "Lei dos Sucos", desejo expressar
também meu apelo no sentido de que ditas providências não sofram quaisquer
adiamentos em .sua fase executória, atendendo aos imperiosos reclamos de ordem
sanitária.
Na qua!ldade de médico, sal>emos que o Brasil considera a definição de saúde
como um estado de bem-estar fisico, ment11l e social e não apenas a ausência
de doenças.
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acertadJ para o mais sério dos problemas que desafiam nossa inteligência - o
da medicina preventiva -.
Analisando o aspecto sanitário da questão, a importância e o relevo que oferecem como magno fator no setor médico, merece elogios pelas repercussões
benéficas sobre a economia nacional e conseqüências favoráveis, pela melhoria
dos refrigerantes .sob o aspecto nutricional.
o grande alcance tecnológico, objetlvamente, vem reduzindo doenças carencla~s e o Código Nacional de Saúde diz que é dever do Estado preservar a saúde
do indivíduo. Nada mais justo Srs. Senadores do que o bem intencionado proJe·to
já transformado em lei. A próxima fase visa justamente o condicionamento,
orientação e execução.
Deve-se acrescentar e exaltar que tais medidas terão, ainda, o mérito de
ap·erfeiçoar a tecno:ogla. das a.groindústrias nacionais, além de ensejar a diversificação dos serviços, Instalações e equipamentos industriais desses estabelecimentos.
O Incentivo ao plantio de variedades cítricas específicas a.presenta notáveis
efeitos, corr:glndo assim o produto coneentrado brasileiro no teor vltaminico,
protélco, sabor e aroma.
As providências contidas na Lei n.0 5. 760 e tão bem regulamentadas pelo
Decreto n. 0 73.267 precisam .ser efetivadas com a maior urgência, razão por que,
desta 'ribuna, felicito o dinâmico Ministro da Agricultura, Alysson Paullnelll,
P·elas oportunas medidas que acaba de tomar dentro da área de sua competência
9.dminlstrativa.
Sr. Presid·ente, aproveitando a minha pres·ença nesta tribuna desejava, ainda,
'a?e~ o reg:stro de um fato de grande importância p.ara o meu Estado - o Piauí.
N·:J momento em que a nova mentalidade política orienta o Governo, com
orojoeção em todos os se•ores de desenvolvimento, oferecendo alvissareiras pers!}ectivas tivemos, hoj·e, a grata satisfação de tomar conhecimento da lnaugura'ZO do s!stema de Microondas no Estado.
As minhas congratulações ao Governo Médici e ao Governo Gelsea.
03 Governo.; revolucionár!os, dispensando uma atenção toda especial ao
sistema de transr>ortes e comunicações, ampliaram, nos Estados da Federação,
o programa de ligações ao Sistema de Telecomunicações.
O eminente Pr-esidente Ernesto Geisel falou diretamente com o Governador
do Piauí, e esse diálogo foi divulgado em vários órgãos da Imprensa cujos
recortes junto a este meu ligeiro registro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR. FAUSTO CASTELO-BRANCO:
GEISEL FALA COM PIAut
INAUGURANDO MICROONDA
A Conversa
Ao ser completada a ligação telefónica entre o Palácio do Planalto e o Palácio
Karnach, sede do Executivo do Plaui, às 18 hOras, apenas o Presidente Ge!sel ouviu o
Governador Alberto Silva, a quem disse as seguintes palavras:
"Aqui é o Presidente Geisel". Pausa.
"Governador, tenho grande prazer em ouvi-lo e conversar consigo. Esta inauguração do tronco de microondas é motivo de grande satisfação para mim, porque nos aproxima e o Piaui não fica mais tão longo, Representa mais um passo
para a integração deste Estado à comunidade Brasl!eira. Entre as diferentes obras
que estão sendo feitas no Piaui e para o Piaui, acredito que seja esta um fator
de real importância não só para a economia do Estado, mas até mesmo sob o
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ouvir o seu interlocutor, o Presidente Geisel disse:
"A obra não é do meu Governo, é do Governo brasileiro, pois o Governo brasileiro,
pois o Governo Médici e Governo Geisel formam um só porque são Governos da
Revolução".
Concluiu, dizendo:
"Meu grande abraço, Governador, e transmita minhas felicitações ao povo do
Piauí por contar com mais este instrumento de progresso."
A conversa telefónica durou aproximadamente três minutos, estando presentes no
gabinete do Presidente Ge!sel, o Chefe do Gabinete Civil, Ministro Golbery do couto e
Silva e assessores presidenciais. o Presidente GeiEel falou com o Governador do Piauí
de um dos dois telefones cinzas sobre a escravaninha de madeira de cedro, com tampa de
mármore, que ocupava naquele momento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Antônio Carlos.

Concedo a palavra ao nobre Senador

O SR. ANTONIO CARLOS -Sr. Presidente, Srs. Senadores, na Sessão Oroinária: de 16 de abril do corrente ano, tivemos a oportunidade de ocupa.r a
atenção d·e V. Ex.as para, em depoimento sobre o trabalho desenvolvido pelo
Centro de Oportunidades de Emprego da Secretaria de Serviços Sociais de Sant~
Catarina, localizado em Jo!nvile, encarecer a necessidade de integrar os esforços
e iniciativas do Poder Público e das entidades particulares dirigidas à formação de mão-de-obra semi-especializada ·e de nível médio em nosso País.

Lembramos, então, o pioneirismo da Escola Agrícola e Profissional do Instituto de Assistência e Educação São CaníSio, situado no longínquo Município
de Itapiranga - no Oeste Catarlnense e a oportunidade de se concretizar a idéia
da Escola-Fazenda de Rio Fortuna, no Sul do nosso Estado.
Concluímos aquela intervenção pedindo a atenção do Governo para o fenômeno corrente da superpos!ção de órgãos e recursos voltados para essas atividades e apelando no sentido de os mesm·os serem disciplinados, através de
run programa a ser Incluído no próximo Plano Nacional de Desenvolvimento ora
em elaboração.
·
As nossas modestas palavras alcançaram generosa repercussão. Datada de 6
de maio, recebemos do Professor Donald Nelson Uhlig, Coordenador, em nosso
Estado, do Programa Intensivo de Preparação de Mão-de-Obra (PIPMO) a seguln te carta:
"Tendo lido, no Jomal de Joinvile, de 3-5-74, a notícia sobre o pronunciamento de V. Ex.a a respeito da inclusão de um programa de formação de mão-de-obra no próximo Plano Nacional de Desenvolvimento, tomamos a liberdade de dirigir-nos a V. Ex.a para, a título de colaboração,
·
informar o seguinte:
O PIPMO - Programa Intensivo de Preparação da Mão-de-Obra, do
Ministério da Educação e Cultura, foi criado em 18-12-63 pelo Decreto
n.o 53.324, com a finalidade básica de qualificação de mão-de-obra no
setor industrial e preparo de pessoal docente, técnico e administrativo
para o ensino, bem como instrutores e encarregados de treinamento.
A partir de 27-7-72 passou a operar, também, nos setores primário e
terciário da economia, de acordo com o Decreto n. 0 70.882.
Conforme V. Ex.a poderá observar nos relatórios referentes às ativldades do PIPMO/SC em 1972 e 1973, desde o início de suas at!vidades
até 31-12-73, foram qualificadas, em Santa. Catarina, 22.619 pessoas nos três setores da Economia.
Os cursos rea!lzados p·elo Instituto de Assistência. e Educação São Canisio, de Itaplranga, conforme citado no Jornal de Joinvile, também
foram patrocinados pelo PIPMO.
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Setor Primário
a) Agricultura: 2.380 produtores em 172 cursos
bl Pecuária: 1.265 produtores em 74 cursos
Setor Secundário
a) Comunicação: 200 pess.oas em 34 cursos
b) Construção Civil: 800 pessoas em 52 cursos
c) Construção Rodoviária: 130 pessoas em 10 cursos
d) Metalurgia e Siderurgia: 820 pessoas em 32 cursos
e) Outro.l subsetores: 1.160 pessoas em 50 cursos
Setor Terciário
a) Abastecimento e Exportação: 60 pessoas em 3 cursos
b) Administração: 110 pessoas em 4 cursos
c) Saneamento Básico: 470 pessoas em 25 cursos
dl Saúde: 505 pessoas em 16 cursos
e) Outros Subsetores: 545 pessoas em 25 cursos
Este número de treinandos, condicionado aos limitados recursos financeiros, entretanto, não será suficiente para atender à demanda de formação de mão-de-obra no Estado.
O PIPMO vem atuando de.>de 1971 em estreita colaboração com o Departamento Nac:onal de Mão-de-Obra do Ministério do Trilibalho, com o
Banco Nacional de Habitação, TELEBRAS e MOBRAL, com os quais
mantém c·onvênio para qualificação da mão-de-obra.
Os cursos são planejados, controlados e supervisionados pelo PIPMO,
sendo executados por Entidades Executoras, entre as quais citamos como
as mais importantes:
Associação de Crédito e Assistência Rural de Santa Catarina
Secretaria da Agricultura
Ministério da Agricultura
Colégio Agrícola d·e Camboriú
Instituto São Canísio

FETAESC
SENAI
E::colas Técnicas
Sindicatos das Indústrias de Fiação e Tecelagem
Centros de Treinamento das Empresas: ARTEX CONSUL, HANSEN.
SADIA, TUPY, ELETROMOTORES JARAGUA, OLINKRAFT.
SENAC
Secretaria de Saúde
E Escola de Auxiliar de Enfermagem de Florianópolis, Blumenau e
Joinvi!e.
Estas Entidades são também orientadas quanto à metodologia de qualificac1io de mão-de-obra. o PIPMO atua sempre em função da demanda dê mercado de trabalho (programação flexível portanto) e em função da.s prioridades e metas governamentais no setor.
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com o nobre Senador pela feliz iniciativa de apoiar uma concentração
de esforços do Governo Federal, atravé3 do Ministério da Educação/PIPMO
e Ministério do Trabalho/DNMO, na qualificação profissional, tão carente no Prus, mormente em Santa Catarina."
As informações que reproduzimos acima valem como um testemunho da
importância e atualidade do tema - Formação da Mão-de-Obra.
Neste plenário, o nobre Sr. Senad·or Jarbas Passarinho, em oportuna intervenção, colocou com absoluta precisão o problema, quando, em debate os níveis
de salário mínimo, salientou o quanto representará, como evidência de nosso
progresso económico e social, a hora em que, na mesa das discussões, possamos
colocar a questão do salário-profissional.
De fato, a procedência da tese é irrecusável, pois que, se o salário mínimo
é denso de preocupações de ordem social e reflete um estágio de desenvolvimento económico em multo d€pendente do nível de preparo da mão-de-obra
- condições essencial da produtividade -, o salário profissional informa um
quadro onde o fator trabalho possa ser a garantia dessa mesma ordem saciai
liberta daquelas preocupações.
Nessa ordem de considerações, a elaboração, coordenação e fiscalização de
um pla.no integrado de preparo da mão-d•e-obra especializada e semi-especlalizada - a ser elQecutado pelo Gov.erno Federal, Governos Estaduais e entidades
particulares, adquire foros de imperativo do nosso desenvolvimento. Ele é premissão da filosofia que inspirou a reforma do ensino de segundo grau, antecipando para o presente o que se determinou como procedimento para o futuro.
De outro lado, a parcimónia que a modéstia dos recursos disponíveis de nossa
economia recomenda está a aconselhar que se evi.:e a dispersão e o paralelismo
e. sob a égide do Plano Nacional de Desenvolvimento, os Ministérios da Educação e do Trabalho assumam o controle de uma ação integrada que permita à
Nação dar mais capacidade e competência aos braços que constroem a sua
riqueza.
Era o que eu tinha a diZ€r. (Muito bem! Palmas!)
O SR. PRESIDENTE (})auJo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Eurico Rezende. (Pausa.)
S. Ex.• não está presente.
COncedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos T·orres.

O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Academia Brasileira de Letras ganhou o seu mais novo membro na semana. passada:
o :escritor José Cândido de Carvalho, fluminense de Campos, acaba de obter a
!áurea acadêmica, merecidamente, por unanimidade.

·José Cândido de Carvalho conseguiu formar o seu conce~to de intelectual
no verdor dos anos, quando publicou o seu primeiro livro "Olha para o Céu,
Frederico", abordando temas regionais do Norte fluminense, mais particularmente da sua terra natal. Depois, ingressaria no Jornalismo, e, num período
em que se consagrou mais às at!vidades da imprensa, deiXiOu a Literatura aguardando a vez do reencontro, que, quando ocorreu, foi para imortalizar, definitivamente, esse escritor com personalidade própria e embora abardando tema
regional, iria ter repercussão em todo o País, já que as narraJtivas contidas no
"O C<lronel e o Lobisomem" falam de perto a todas as tradições do interior br:asllelro.
Manteve uma seção !Permanente na revista O Cruzeiro. Ali passou a deliciar
os seus leitores com tun estilo totalmente próprio, inovando muito na arte de
escrever, e com uma capacidade de comunicação que não sei se, nestes últimos
tempos alguém conseguiu igualar-se a esse escritor fluminense. Dlretor do
jornal diário O Estado, em Niteról, e levado ao Serviço Público pelas mãos do
seu amigo, então Interventor federal no Estado do Rio, comandante Ernân1 do
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Como fluminense, seu amigo e admirador, envaideço-me de estar registrando, neste momento, este acontecimento de âmbito nacional, mas que agrada
imensamente a todos nós fluminenses, tanto assim que o Pl'e·feito de Campos
Sr. José Carlos Vieira Barbosa, fez questão de lhe oferecer o fardão para o diá
de sua posse, gesto que passou a ser disputado também pelo Governo do Estado.
Finalmente, levando a melhor o Governo do Estado da Guanaba·ra - e, como diz
o J"omal do Brasil de hoje, no "Informe JB", na ãrea da intelectualidade jã se
fez a fusão - o fardão serã oterecldo pelo Estado da Guana;bara.
O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex.a me permite um apa;rte?
O SR. VASCONCELOS TORRES - Com prazer.
O Sr. Amaral Peixoto - nustre Senador, todos nós, fluminenses, estamos
eufóricos, contentes, radiante com a eleição do nosso conterrâneo José Cândido
de Carvalho pal.'a a Academia Brasileira de Letras. Somente :podemos dizer que
essa eleição demorou muito, pois ele lã deveria estar há mais tempo. Agora,
teve ·a consagração de uma eleição unânime, o que há. muito não se verificava.
José Cândido de Carvalho criou, realmente, um estilo novo na Literatura brasileira. Com a sua vei.'Ve, com a sua pena magistral, focalizou aspectos da vida da
Baixada Campista, dos grandes solares às margens do Paraíoa, das usinas, dos
velhos engenhos, a vida da gente simples que labuta nos campos da Baixada
Goitacá. V. Ex.a resume, em poucas palavras, a alegria de todoo os fluminenses
que, depois de terem sido tão numerosoo na Academia Brasileira de Letras, hoje
estão, em número muito reduzido. José Cândido de ClllrValho vai continua-r a
honrar as nossas tradições de Cultura, vai ser o digno sucessor de todos aqueles
grandes escritores, poetas e romancistas fluminenses que passaram pela nossa
Academia de Letras. Meus parabéns a v. Ex.a e o apoio, não do meu Partido, mas
de todo o povo fluminense. Nós dois podemos falar neste momento, como falaria o Senador Paulo Torres, da alegria de todo o povo fluminense :pela eleição
de José Cândido de Cal'Valho para a Academia Brasileira de Letras.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Agradeço o .seu aparte. Nob11e Senador
Amaral Peixoto, V. Ex.a sintetiza ·bem ao declarar que todos nós fluminenses nos
regozij-amos por este acontecimento.
·
Era do meu propósito, já que, pela função que ocupa, não pôde descer da
curul presidencial, dizer também do júbilo do Presidente Paulo Torres, amigo
pessoal, dedicado, do grande escritor. E no caso do Senador Paulo To!l'es, há
até uma circunstância a assinalar: Senador-Presidente do Congresso, leitor de
José Cândido de Carvalho, José Cândido de Carvalho é eleitor proclamado do
senador Paulo Torres.
Sr. Presidente, é extraordinário que alguém como José Cândido atinja os
galarins da fama sem a ajuda de padrinhos, de ninguém. Foi por seu mérito eu diria quase que numa luta de bOxe contra o destino. Prevaleceu o valor da
sua inteligência e da sua cultura.
Em todos os seus escritos - alguns representando o que hã de melhor no
humorismo sul-americano e, por que não dizer, mundial, embora com uma cor
típica, reflexo da personalidade do autor que sabe engendrar os seus casos, as
suas estórias - em todos os seus escritos há um fato Importante a se~ assinalado: o fundo moral na crítica - há. alguns elementos, alguns dos seus peil'Sonagens querendo destacar-se .pela sua importância e sempre esbll:.l"l'ando numa
situação incômoda, delic!ancl'o-nos pela perspicácia e, por que nao dizer, pela:
sabedoria, manei·ra personalissima de abOrdar fatos e também na .escolha de
nomes que existem por esses brasis a fora e que ele sabe catalogar para dar
colorido mais vivo aos seus trabalhos literários.
sr. Presidente, era o registro que eu desejava fazer. Mas, falando de um
fluminense, V. Ex." vai-me permitir, assim, uma segunda parte no meu dis'curso
para solicitar que conste dos nossos Anais um ótimo, trabalho do Chefe da su-
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pUJblicado na ecliçao de ontem, sob o tema "Terra do Estado do Rio é ótima.
P,ara Agricultura". Esse jornalista, que conheci menino, em Sumidouro, Mun1Cl:Pio do Estado do Rio, hoje categorizado profissional de imprensa. abordou
com rara fellcid.ade, aspectos importantes da Agricultura fluminense,' como· qu~
ntu?a :resposta aqueles que falam no deserto ecológico do Estado do Rio. sem
polêmlca nenhuma, ao tom de· resposta, esse jovem soube sintetizar bem o potencial que a terra fluminense possui no setor.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mwto bem! Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. VASCONCELOS TORRES:
TERRA DO E. DO RIO

:e óTIMA PARA

AGRICULTURA
J o:lo Luiz Faria Neto

Chefe da Sucursal de Niterói
O cemitério ecológico, como está sendo tratado o território fluminense por alguns
adversários da fusão, parece que não é tão cemitério, ou ecologicamente não está tão
perdido, segundo os técnicos agrícolas responsáveis pelos estudos de viabilidade do
solo de seus municípios.
A morte aparente da atividade primária não foi determinada, segundo os mesmos
técnicos, pela exaustão da terra, mas por alterações na politica nacional de Incentivo ao
que constituía a sua produção básica, o café. Hoje, num programa de replantio, alguns
.;nunicíplos, como Natividade e Duas Barras, já reingressam naquele setor de prOdução,
com ótlmos resultados.
Irrealidade
O Governo fluminense conta com um projeto de agricultura, elaborado por uma
firma de consultorla paulista, apontando a potencialidade de seu solo e destacando como
fator positivo a presença de um bom mercado de consumo, representado pelo Grande
Rio. o documento, que à época foi pioneiro no pais, chegou a Interessar às autoridades
do Banco Mundial, que tinham, no período, o abastecimento como programa prioritário.
A viabilização da atlvidade, consagrada no documento, só não chegou a ser concretizada
porque faltou o Interesse das autoridades regionais em sua exploração.
A irrealidade de promoção agropecuária - classiticada pelos Inimigos da fusão como
morte ecológica - pode ser caracterizada, também, com o funcionamento da central de
Abastecimento do Cohunbandé, que fica na Grande Nlterói. O empreendimento visava à.
ligação entre os produtores e os consumidores, garantindo a orientação técnica, o flnan•
clamento sem paternalismo e a garantia de comercialização a preço justo, o qu'f não está
ocorrendo. Os boxes da Central foram transformados num mercado sofisticado, onde se
comercializa a maioria dos produtos oriundos de São Paulo, através do sistema de comer·
clalização da Cooperativa de Cotla.
Os dois pontos - o projeto que Indica a viabilização da atividade primária e o des·
vlrtuamento da Central de Abastecimento - são apontados como enfoques de um problema global fluminense, no qual, hoje, um outro dado é também Importante: nos muni·
cíplo do Interior é ditíc!l a obtenção de mão-de-obra, porque os trabalhadores estão sendo
atraídos pelos centros urbanos. Isto aumentou o valor do trabalho rural, nem sempre
dentro de uma faixa razoável para os resultados da ativ!dade económica - a comerclali·
zação não garante ainda resultados reais para os Investidores no setor.
Esvaziamento
Os munlciplos do Norte e Centro-Nort·e fluminenses foram os principais centros de
problemas decorrentes do esvaziamento rural. Neles é mais dramática a fuga do trabalnador rural: entre os censos de 60 e 70. 12 municípios perderam população, em sentido real,
e a quase totalidade não acompanhou os índices de crescimento demográfico. Nas duas
regiões, fatores económicos e sociológicos têm contribuído para o esvaziamento. O
económico é representado pelo fechamento das usinas de cana da Baixada Goitacás, que
não paralisam as atlvldades por exaustão da terra (em Campos funciona, inclusive, uma
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P?r um fator de concorrência no mercado de produção: as usinas, e suas áreas de plantio,
sao adquiridas por empresários paulistas, que encerram a atlvldade e transferem a cota
para o parque Industrial bandeirante.
A atração maior começou com os anos 60, através do desenvolvimento dos veículos
eletrônicos de comunicação. A TV, notadamente, Invadiu a realidade rural fluminense,
com sua Ideologia de felicidade despertando os anseios da população rural. o quadro,
nem sempre real, de vida na cidade, Iniciou o processo de massificação nas populações
rurais, que passaram a ver no Grande Rio - onde são gerados todos os sinais •letrônicos
de comunicação para o consumo fluminense - o paraíso que se traduz, quase sempre,
nas favelas dos municípios da Bailcada Fluminense.
Existe, até em termos escolares, uma falta de adequação à realidade rural fluminense.
Municípios tipicamente rurais contam com uma estrutura escolar de programa urbano,
Incluindo a parte de profissionalização, sem qualquer apelo à realidade da terra e sua
produção. Não raro, cidades de vida económica rural, partiram, nos anos 60, para a
criação de centros universitários, como predominância para as carreiras urbanas construindo o processo de ponte entre as populações de mentalidades rural e a realidade
oferecida pelas cidades. Em contrapartida, as escolas típicas rurais - que preparavam
profissionais de nível primário - foram fechadas, o que incluiu o encerramento de
atlvidade de uma unidade de ensino médio, que era localizada em Cantagalo, no centroNorte fluminense.
Desimportãncia
A Secretaria de Agricultura não confessa, mas seus técnicos, mesmo no anonimato,
confirmam um dado Importante: nos últimos anos, a receita orçamentária para aquele
setor não foi além das necessidades de despesas com o custeio. Os técnicos de nlvel
superior (agronômos e veterinários) são os mais mal pagos da estrutura de carreiras
na administração !lumlnense, não percebendo mensalmente mais de Cr$ 1 mil. Parece
que a realidade do Orando Rio, onde as administrações fluminenses sempre encontram
um maior somatório de problemas, fez esquecer a votação rural da população fluminense.
Isso não Impede, no entanto, que por iniciativa particular, alguns municípios venham
encontrando sucesso no setor de economia primária, como ocorre com vassouras - o
maior produtor brasileiro por área explorada de tomate - ou Iniciativas como a da
Prefeitura de Valença, que partiu para um programa de apoio aos produtores agrícolas,
através do aluguel, a preço de custo, de tratares e outras máquinas agrícolas. Ou ainda,
a produção de hortigranje!ros do triángulo Teresópolls-sumidouro-Nova Friburgo, responsáv;J! por parte considerável da oferta ao mercado de consun1o da Guanabara.
É bem verdade que, em outros setores, o sistema de concorrência traz prejuízos consideráveis. Como ocorre no Norte fluminense, onde uma bem montada máquina de
administração do Espírito Santo se Incumbe de atrair os investidores para as regiões
capilcabas incluídas no programa de revalorização agrícola daquele Estado, o que é
,salutar, em termos de desenvolvimento nacional. A concorrência poderá ser enfrentada
com o aprimoramento de uma máquina de apoio à ativldade rural, porque, segundo os
técnicos, ecologicamente o território fluminense oferece exc~Jentes condíçées de aproveitamento.

Num ponto, todos concordam: não hOuve, ainda, em termos de Estado do Rio, uma
política agressiva de valorização da agropecuárla. A realidade rural do inicio do século foi
provocada por Iniciativa dos grandes fazendeiros, que, desaparecendo. não tiveram substituto, efetlvo e modernizado, no sistema de apoio governamental fluminense. O cemitério
pode ser a máquina da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, onde uns poucos
abnegados tentam, como podem, ajudar ao produtor. A terra, no entanto, ainda está
aguardando o desafio.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Nelson Carneiro.

Concedo a palaYra ao nobre Senador

O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, é notório que, dia a dia, aumenta no País o número dos que buscam, para os dissídios conjugais, uma solução outra que não a inutilidade do desquite.

--·------
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!lustra_!ldo os nossos Anais e expliquem, amanhã, aos que vierem depois de nós,
as razoes que levaram est!l Casa, mais cedo do que se pensa, a rever a legislação
vlgen~e e dar uma soluçao, hoje vitoriosa em quase todos os países Inclusive
na Italia, para os diSsídi':ls conjugais irremediáveis.
'
A Manchete, em seu último número, 1.154, publica, sob o título "Os Brasileiros Querem o Divórcio", uma Impressionante pesquisa do IBOPE com o substítulo: "No Rio de Janeiro e em São Paulo, 66,5% das pessoas ouvidas sãQ pelo
divórcio". As mulheres brasileiras se revelaram mais dlvorclstas do que os homens; os jovens- 77,3% - acham que o casamento sem amor é um absurdo.
Segundo o moPE, entre os católicos, 66,7% aprovam a dissolução legal do matrlmônlo.
Essa pesquiSa, que tem um te:x;to da brilhante jornalista Helonelda Studart,
desejo incorporar ao meu discurso para que constitua um elemento a mais,
para revisão das leiS atuais e para que o Brasil não se retarde em dar uma solução justa para os casais destroçados pelas desinteligências e pelo desquite.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! l
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NELSON CARNEIRO EM SEU DISctmSO:
"Há anos o divórcio à brasileira está em discussão, e o assunto é sempre envolvido
por Intenso emoclonalismo. Enquanto juristas e parlamentares - Nelson Carneiro à frente
- pedem os remédios legais para a dissolução dos casamentos mal sucedidos, pessoas
fiéis a algumas religiões ou ideologias defendem a indissolubilidade do matrimónio. Os
partidários do divórcio alegam que, em 1973, o Tribunal de justiça da Guanabara teve
45% do seu movimento ocupados por processos de separação de casais. Em São Paulo,
o número de desquites em 1973 aumentou de 3.286 casos em relação ao ano anterior.
Para analisar a crise do casamento e a precariedade do desquite - considerado "mero
paliativo" tanto por defensores como por adversários das soluções divorcistas -, Manchete
solicitou uma enquete sobre o divórcio, realizada pelo IBOPE na Guanabara e em são
'Paulo. O resultado é surpreendente: 66,5% dos brasileiros destes dois grandes estados
~ão favoráveis ao divórcio.
Quem tem medo do divórcio? A pesquisa do mOPE mostra que na Guanabara este
medo não existe. Há mais de 20 anos a emenda constltu'Cional autorizando a separação
legal através do divórcio recebe a oposição da maioria no Congresso. Mas as respostas
dos habitantes do grande estado são categóricas: 73,3% da população são a favor do
divórcio. E São Paulo,, o percentual é um pouco menor: 59,7%. A forte adesão da Guanabara ao divórcio tem explicações fáceis. No Rio, a urbanização fOi rápida e a antiga
famil!a patriarcal - reunida sob a autoridade de um chefe - não teve condições de
prevalecer. Os edifícios de apartamentos !racionaram os antigos grupos famll!ares fechados sobre si mesmos. Os lares receberam toda a sorte de pessoas e influências. o
pai e a mãe de família não tiveram, como em outras regiões do Brasil - sobretudo as
rurais -, a oportunidade de modelar os conceitos dos seus filhos à imagem e semelhança
das suas idéias. Estes valores foram Interpenetrados - quando não contestados - por
outros, vindos de fontes diversas. Bairros tão cosmopolitas quanto Copacabana, Ipanema
e Leblon trouxeram o peso da sua Influência às consciências formadas na cultura tradicional de grande número de cariocas. Afinal de contas, nos Estados Unidos e em toda a
Europa (inclusive Portugal) o divórcio é legalizado, excetuando a Espanha e a Irlanda.
Além desse fator, existe a evidência de que a Guanabara sempre foi a região em que a
dinâmica das mudanças sociais se viu mais acelerada. Os maiores esforços para superar
estruturas e padrões antigos sempre têm nesse estado o seu ponto mais alto de tesão.
Polltlcos reconhecem o povo carioca "como uma grande força transformadora da sociedade". Psicólogos encontram na população da Guanabara uma vocação própria para a
liberdade, a alegria e as mudanças. Em nenhum outro estado do Brasil o Senador Nelson
Carneiro é tão popular. sew nome aparece nos lugares mais inesperados e até em feiraslivres já se ouviu dizer: "Nelson Carneiro é aquele cidadão que, há 26 anos, está tentando
acabar com essa. ficção que é o desquite. Até um plebiscito ele tentou convocar, em 1972.
Mas essa consulta foi negada." A opinião era rle uma. mulher. Nesse longo processo, as
mulheres têm revelado uma. grande responsabilidade e maior firmeza. Foram elas a. par-
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IBOPE revela que 74,5% das mulheres da Guanabara e 60,8% das patrlistas querem o
divórcio. Pela média, 67.<6% dos dois estados têm essa opinião. Portanto, uma porcentagem superior à dos homens divorclstas. Isso prova que a situação da mulher brasileira
está mudando, causand·o transformações na sociedade. Não há mais aquela mentalidade
"agarre seu homem". Esta é substituída por outra: "SOlte o seu homem se ele a maltrata,
ou se é maltratado por sua maneira de ser." A entrada da mulher no mercado de trabalho teve mu1to a ver com essa sua aceitação e até reivindicação da dissolução do casa·
mento. Antes, submetida ao domínio económico do marido, a mulher tinha que aceitar
sua. dominação em outros setores. Era ele quem pagava as contas. E portanto quem
decidia tudo: do locai em que o casal deveria morar até os vestidos que a mulher devia
escolher.
Essa subordinação também se estendia ao setor moral e multas mulheres temia lnten·
samente o rótulo de desquitadas; achavam que, sem o escudo do nome do marido e da
sua proteção legal, ficava estigmatizadas, mutiladas. Receavam a marca que a situação
poderia trazer aos seus filhos. Com a sua entrada no mercado de trabalho, a mulher
exorcizou a maioria desses fantasmas. Naturalmente, as condições dessa sua participção
no mundo dos empregos e ofícios não foi feita em condições ideais. Mas, mesmo dentro
do trabalho limitado, a mulher achou meios de assumir uma posição crítica diante da
sua situação e de Insurgir-se. Não quis ser mais um objeto que o marido adquirira no
dia do casamento - como os móveis e os utensílios do lar. Aprendeu a associar a Independência financeira aos outros tipos de independência. Preferiu o divórcio a um casamento Infeliz. Por outro lado, nenhuma outra mulher como a mulher da década de 'lO
yalorlzou tanto o amor e suas alegrias. Nesse ponto é que a sua. resposta. à pesquisa
encontra. ampla coincidência. com as respostas dos mais jovens. Destes - entre as
idades de 15 e 19 anos -, o percentual de votos em favor do divórcio alcança a média.
de 77,18% no Rio e em São Paulo. A atual geração é a mais liberal de todas as que a
sociedade brasileira - como qualquer outra sociedade - conheceu. sem pensar mais
em "cair na estrada", certos de que o sonho acabou, os jovens ainda acreditam muito
na. paz e no amor. Eles divulgaram a imagem da. ternura., o símbolo das flores, o sonho
do desarmamento dos espíritos. As mulheres, sempre fortemente a.fetlvas, se viram confirmadas em sua vocação para a. felicidade.
Ao defenderem o divórcio, os mais jovens defendem o princípio do prazer contra.
o hábito da resignação. Como pode haver paz sem a.feto, como pode haver amor onde
as afinidades acabaram? Os jovens vão mais longe e dizem que o casamento sem amor
é um ultraje e que as relações sexuais que se processam por simples !njunção socla.l são
pornográficas. Já não se encontra um número ponderável de moças que - como suas
mães e avós - aceitem a existência de mártires. O quadro é conhecido. O marido se
desinteressou da esposa ou nunca esteve interessado em fazê-Ia feliz. FreqUentemente
tem outro caso fora de casa. O ódio silencioso, o ressentimento mútuo orientavam as
relações entre o casal. Mas a esposa estava resolvida "a. su'Portar o seu sofrimento
até o fim". Sacrificava-se à famllia., aos vizinhos, às más llnguas do bairro ou à esperança. de uma. compensação celeste. Os homens também eram freqUentemente sacrificados ao mesmo esquema. sem encontrarem qualquer alegria ao lado de suas legitimas
esposa, sustentavam a. dUTa carga do casamento como uma obrigação penosa. Há 30
anos, dava-se uma importância excessiva. ao dever e à lei. A severa. expressão publicada na.
Constituição de 1934, que falava. em vinculo Indissolúvel, merecia a fé de muitos. Hoje,
os jovens de cabelos longos - como as mulheres - e de sentimentos ternos - ainda
como as mulheres - colocam a felicidade acima. de tudo. E votam a favor do divórcio.
Resta o problema da religião diante da dissolução matrimonia.!. O Brasil é um paíS
católico - embora. não tanto quanto a Itália.. Na Itália, 95% da população pertencem
à Igreja Romana. E no entanto, em recente plebiscito, o divórcio ganhou amplamente
as preferências e o voto do povo Italiano. O número de católicos que no Rio e em São
Paulo aprovam o divórcio é, segundo a. pesquisa. do IBOPE, 66,7%. Na. Guanabara, o
número perfaz 72,5% do total, e em São Paulo 61%. Alguns observadores acreditam
que esse desacordo, entre as respostas de crentes apoiando a. dissolução do casamento e o
ponto de vista firmado por sua Igreja, defendendo a. lndlssolubllldade do vinculo legal,
deve-se ao fato de que um grande número de católicos no Brasil não seriam bastante
oitodoxos. ou seja: nasceriam dentro de famfllas católicas, seriam batlzados conforme a
tradição, mas nunca. mais se lembrariam da. sua religião, a não ser nas cerimônias mais
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importantes. Outros atribuem a discordltncia entre a posição oficial da Igreja Católica
c seus adeptos aos novos ventos que sopram sobre a milenar instituição. A partir da
promessa de João XXIII, de que haveria uma nova primavera na Igreja, surgiu um movtmento de grande vigor no sentido de superar valores e padrões religiosos até então
tidos como eternos. A contestação e a discussão se estabeleceram dentro de reuniões,
assembléias e sínodos, onde antes só havia o assentimento geral. Não houve mais nenhum
assunto sobre o qual duas pessoas da mesma fé - fé católica - não tivessem duas
opiniões divergentes. O caso recente do plebiscito sobre o divórcio itallano é típico. Houve
padres que defenderam o divórcio, de público. Alguns psicólogos acham que, de maneira
curiosa, ninguém tem mais dificuldade em suportar a meia solução do desquite do que
os católicos romanos. Eles detestam as uniões ilegais que surgem após as separações.
Insurgem-se contra a palavra concubina dada às companheiras. E temem as conseqüências da. precariedade da. situação !legitima do concubinato sobre os filhos. Quanto à obrigação da castidade após o desqUite, preconiZada por alguns teólogos e sacerdotes - entre
eles o Padre Leme Lopes, S. J., professor de Filosofia, ~tlca Profissional e Teologia -,
parece ser muito difícil de manter, não só entre católicos como entre devotos de quaisquer
l'eligióes.
Os adeptos dos demais creditas também são a favor do divórcio. Entre os esplrltaa,
a média Rio-São Paulo é de 66,8%; na comunidade protestante, 50,3%; e entre os
crentes de outras religiões o percentual alcança 77,2%. Um dado surpreendente encontrado pelo moPE, em São Paulo: a porcentagem de ateus favoráveis ao divórcio (53,3%
é multo menor do que a dos católicos. Depois da vitória do divórcio na Itália, os seus
defensores mais ardorosos estão se preparando para novas iniciativas a favor do divórcio.
Enquanto se anuncia a vinda ao nosso país do Deputado Loris Fortuna - autor do
projeto de lei que permitiu a dissolução do casamento na Itália -, o Deputado Rubem
Dourado <MDB) reafirma as suas esperanças de que o divórcio viria, flnallllente, a ser
adotado entre nós. Ele acha que o estágio do desenvolvimento brasileiro não permite
que nos encontremos entre os poucos países membros da ONU que não reconhecem o
d1V6rclo. De qualquer forma, com plebiscito ou não, a polêmlca continua. E enquanto
não se decide, o desquite continua sendo a única forma de solucionar este sério problema."
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Lembro aos Srs. Senadores que, em
cumprimento à d.eliberação do Plenár:to, a Sessão de amanhã destina-se, em
caráter especial, a reverenciar a memória do ilustr·e General-de-Exército VIcente de Paulo Dale Cou.t.lnho, ex-Ministro do Exército.
E,st~ encerrada a sessão.

(Encerra-se a Sessão às 16 horas

é 25

minutos.)

79.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa 7.a Legislatura,
em 29 de maio de 1974
PRESID1!:NCIA DO SR. PAULO TORRES
SESSAO ESPECIAL DESTINADA A REVERENCIAR A MEMóRIA DO
GENE:RAL-iDE-Ext:RCITO VICENTE iDE PAULO DALE COUTINHO,
EX-MINISTRO DO Ext:RCITO
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Seni!ldores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Brito - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet - José
Sarney - Fausto castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvldio Nunes
Virgílio Táv-ora - Waldemar Alcântara - W1lson Gonçalves - Dinarte
Mariz - Luís de Barros - Jessé Freire - Domício Gondim - M11ton
Cabral - Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotónio Vilela - Augusto
Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernand.es
- Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende
- João Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torres
-Benjamim Farah- Danton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Ca·
panema- José Augusto- Magalhães Pinto- Carvalho Pinto- Franco Montoro - Orlando z,ancaner - Benedito Ferreira - Emival Caiado
Osires Teixeira - Fernando Corrêa - rtalívio Coelho - Saldanha Derzi
- Accioly Filho - Mattos Leão - Otávio Cesário- Antônio Carlos ...:..
Oelso Ramos - Len<~ir Vargas - Daniel Krieger - Guido Mondin Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Declaro aberta a presente Sessão,
de caráter especial, destinada a reverenciar a memória do General-de-Exército
Vicente de Paulo Dale Coutinho, ex-Ministro do Exército, falecido na malirugada
do dia 24 do corrente mês. (Pausa,)
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Benjamim Farah, que falará em
nome do Movimento Democrático Brasileiro.
o SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Líder da
Maioria, Sr. Líder da Minoria, Srs. Oficiais Generais, Digna Oficial!d.ade, Dig·
níssimas Autoridades, Augusto Plenário. não, não foi sem justo e imenso peswr
que a Nação recebeu a noticia do passainento do !lus-tre e digno General Vicente
de Paulo Dal.e Coutinho. Ministro do Exército, cuja vida, toda ela voltada ao
serviço da Pátria, constituirá, doravante, mais um motivo de fidel!dade e d.e
estímulo aos mil!tares briosos e a todos, enfim, que almejam um Brasil forte,
coes•o, rico e progressista.
Por isso, andou certa esta Casa do Pode'r Legislativo quando acolheu o Requerimento que encaminhamos à Mesa, ,apoiado por grande número de Senadores, com a final!dade de realizar uma Sessão Especial, para reverenciar a
memória d.aquele digno Chefe M111tar.
Para nós nunca houve, não hã, nem deverá existir antagonismos entre militares e civis, pois uns e outros somos o próprio povo. Dai :porque o Senado,
síntese viva e palpitante de toda o. Nação, é o lugar apropriado para homenagear
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-755uma figura que soube honrar a farda, e nos encargos e missões recebldo.s, na
paz e na guerra, pôs em relevo as tendências do nosso povo, que repudia a violência, o ódio, a vingança, porque ama a justiça e a liberdade.
O ex-Ministro do Exército viveu servindo, dignificando, com Ideal puro,
através de uma existência profícua, pa~.riótlca e cheia de honra, a carreira que
abraçou.
Caer·ente pela vontade e, também, pela tradição, foi a:beberar no passado os
·sadios exemplos daquele grande General que a História fixou: Octávio de Azered·o Coutinho, seu pai, que marcou presença no Exército, através de importantes missões, avultando o Comando da l.a Região Militar no Governo Washington Luiz. Esse eminente O·eneral, altamente canceltuado, .t.eve colaboradores que,
;.:or igual, fizeram história, dentre eles, Oóes Monteiro, Pinto Guedes, Estevão
Leitão de Carvalho, Dutm e Denys,
Vê-se, portanto. que não é lógico dissociar a figura oo ex-Ministro da do
seu saudoso progenitor, que teve brilhante atuação no Exército e legou ao País,
além do homenageado, os segulnt.es filhos: D. Maria Helena e o Gen. Bebiano
Sérg!'J, ambos f-alecidos; e mais, D. Isabel, viúva do Gen. Gustavo Faria, Dr.
Ignáclo Dale Coutinho, alto funcionário da Fazenda; Gen. João Alberto Dale
Coutinho e o Oen. Elisio Carlos Dale Coutinho. Dessa tradicional família provêm ainda diversos militares que estão honrand·o as nossas Forças Armadas.
Mas quem é a figura de soldado, que Deus chamou, inopinadamente, na
manhã de 24 d.e maio, e cuja morte consternou toda a Nação?
Desde que o jovem Aspirante a Oficial Vicente de Paulo Dale Coutinho
deixou a Escola do Realengo, de tão gloriosas tradições, outra não foi a sua
conduta senão uma seqüência de atos e de feitos que o credenciavam, cada vez
mais, ao conceito e à admiração dos seus camaradas.
Por Isso, o seu 1.° Comandante, o então Major Alc!o Souto, respeitável figura
de soldacl.o que, no futuro, Iria ocupar a Che.fia da Casa Militar do Presidente
Dutra, sobre Dale Coutinho, numa antevlsão do que seria aquele jovem, desta
forma se expressa: "pelas pr'Jvas de correção, Iniciativa, amor ao trabalho e
capacidade com que Inaugurou sua carreira, honrando seus Instrutores e o Instituto que o preparou, promete belos, grandes e úteis serviços à Pátria."
E, durante 45 anos, seguiu de posto em posto, promovido p'Jr merecimento,
numa trajetória toda ela marcada por admirável atuação.
Entre os cursos que concluiu, destacam-se: Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais, Escola cl.e Estado-Maior, Escola Sup.eri'Jr de Guerra, Escola de Motomecanização The Army Annor School (curso de blindados, nos EUA). Dentre
as condecorações que recebeu, encontram-se a Bronze Star e a Legião do Mérito,
do Governo dos Est.ados Unidos. Do Brasil, receb-eu a Cruz de Combate de Primeira Classe, Medalha de campanha e a Medalha de Guerra. Tinha ainda as
Ordens do Mérito Naval, Militar e Aeronáutico e outras; Medalha do Mérito
Santos Dumont, Medalha do Mérito Tamandaré e Medalha Marechal Hermes.
Ocupou os seguintes cargos: Comandante da Artilharia da Costa e Antiaérea da
II Região Militar, em São Paulo; Chefe de Gabinete do Estado-Maior, no Rio;
Comandante da Artilharia Divislonárla da Primeira DI, na Vila Militar; Diretor
do Pessoal da .AotiYa, no Rio; Comancl:ante da II Região Militar; C<Jmandante do
IV Exército, no Recife; Chefe do Departamento de Material Bélico; Chefe do
Estado-Maior.
Era Q soldado brasileiro com as virtudes do bom profissional. Embora líder,
não tinha a índole do chefe carismático; mas, sim, do oficial inteligente, culto,
organizado afeito a uma dlsclpl1na constante, que sabia mandar, porque sabia
obedecer. Estava sempre interessacl.o em servir bem.
A Segunda Grande Guerra contou com o jovem Capitão Dale Coutinho,
que .foi distinguido pelo Marechal Mascarenhas de Morais com a segU!nt.e cita~üo honrosa por seu procedimento heróico, quando em ação nas vizinhanças
de Rlv.alta,.Itália, ~m 25 de abril ele 1945: "a grande coragem, a agressividade
i
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estlver·am multo além de suas obrigações como observador mil!tar em grupo
de artilharia. Seus feloos merecem, assim, os nossos encômios".
Comandado de grandes Chefes Militares, como os Generais Canrobert Pereira da Costa, Manoel Rabelo, Nicanor Guimarães de Souza, Cristóvão Barcelos
e Alvaro Fiúza de Oastro, deles recebeu significativos elogios.
Na Vila Militar, no Regimento Escola de Artilharia, sob o comando do Tenente-Coronel, hoje Marechal Ademar de Queiroz, assim é destacado: "Oficial
muito inteligente, dotacl.o de acentuada cultura geral e sólido preparo protisslona:".
É do Gen. Segadas Viana esta referência sobre o Gen. Dale Coutinho: "caráter sólido, inteligência clara, discrição perfeita e conhecimento de suas atribuições".
Em 1956, quando retomara à Escola de Motomecanização, sob o comando
do Cel. Carlos Flores de Paiva Chaves, é enaltecido assim: "o trabalhador sereno, mas encarniçado, muito acostumado ao seniço, em que logo iPÕe a marca
do seu espírito bem organizado, do seu fe1t~o metódico e da intransigência com
que busca a perfeição. De cultura ,geral e mmtar extensa e bem consolidada,
de larga experiência, adquirida na paz e na guerra, no Pais e no estrangeiro,
dominando mais de um idioma e expressando-se no seu com facilidade e elegància, gozando de justificado renome eLe competência e bravura, possui autoridade funcional ·que lhe asse·gura eficiência".
Foi graças a •essa autoridade funcional, que o honrado Ohefe do Governo,
Gen. Ernesto GeiseJ, nomeou-o Ministro do Exército, em substituição ao Gen.
Orlando Gelsel, cujo alto preparo tanta grandeza deu àquela Pasta.
Na posse, do seu pronunciamento merecem destaques estes conceitos altamente afinnatlvos, e que tão bem caracterizam o Exército de Caxias, sempre
empenhado nos superiores interesses .da Pátria, dentro da Ordem e da lei:
"concito a todos a que se annem de uma verdadeira obsessão de eficiência operacional, que se faz de tropas e quadros selecionados e instruidos,
de espírito profissional e combativo, de equipamento bem mantido, e
que não dispensa o efetivo funcionamento e IJ efetivo apoio de serviços
e órgãos logísticos adequados às nossas condições, montados com o
maior realismo, bem providos e atuantes, contínuos, ciJneetados e flexlveis, sem o que a boa operacionalidade é falácia ou ilusão."
Trago-lhes o compromisso de comandar o Exército de verdadeiros sol·
dados prof!ss!ona!s, austeros e sóbrios, desprendidos, abnegados e tena"
zes; um Exército voltado, por inteiro, para a sua dest!naçãiJ consti·
tu clona!."
Não são palavras caídas a esmo. Ao contrário. Dirigem-se à tropa, que possui
virtudes profissionais, respaldadas na >abnegação, na honra e no sacr!fic!o.
A Nação vive tranqülla, piJrque sabe que pode contar com os seus m!lltares.
O Ministro do Exército, Sr. Presidente, parece no momento exato em que
tanto esperávamos da sua capacidade e do seu patriotismo. Na sua última Ordem
do Dia faz a seguinte conclamação:
"Se multo crescemos em três décadas, e principalmente nos últimos dez
anos, em infra-estrutura básica de energia, de transportes, de comunicações; se transformamos nossa vida econôm!ca e nos lançamos à livre
competição ln ternac!onal para vender os produtos da operosidade de
nosso povo, multo cresceram também nossas responsabll!dades de seguranç~t, proporcionalmente à nova dimensão de grandeza do Brasil".
"Exército de um pais maduro e soberano, consc!en·te de seu peso especifico e de sua cr.escente participação nos destinos do Mundo, devemos
comemorar o Dia da Vitória, o Dia da Paz - que é, afinal, o objet!vo

maior de povos e exércitos com a reflexão de que o primeiro dever do
soldado é estar permanentemente preparado para ser sempre melhor
sold:ado".
"Que o transcurso do Dia da Vitória e a recordação dos feitos dos pracinhas da FEB, que se juntaram ao heroiísmo dos combatentes da
Marinha e da Força Aéwea, assim como ao martírio dos civis sacri!ficados, possam servir de inspiração e estímulo ao fecundo e abnegado
trabalho profissional, que forja, no silêncio e na austeridade das casernas, um .Instrumento d·e força capaz de garantir as decisões politicas
mais altas, em fa.vor !dos verdadeiros interesses nacionais".
Como ·se observa, as duas exortações evidenciavam constante preocupação
com a segurança das instituições, que via sempre como um fator indispensável
à. continuidade do desenvolvimento brasileiros.
Assim foi que, na Chefia do Departamento de Material Bélico, executou o
completo reaparelhamento do Exército, dentro de uma politica de contenção
de despesas e de estímulo à indústria nacional de armamentos.
Sr. Presidente, o Gen. Dale Coutinho viveu numa época conturbada do
Mundo, com muitos reflexos em todo o País. E, apesar de estar afetado por
enf:ermidade cardiwca que exigia o máximo cuidado, não descansou; trabalhou
intensamente, com desprendimento, com espírito de sacrifício, dando tudo de
si; e tomba fulminado, no auge das suas funções e no apogeu da sua carreira.
Realmente. não vivemos num mundo isolado. Em toda parte surgem problemas terríveis, ora pelos antagonismos doutrinários, ora pela escassez de alimentos, ora pelas concorrências no campo económico. Esses problemas se refletem, também, neste País, como está acontecendo com o petróleo. Não vamos
ter nem otimismo, nem pessimismo. Mas senso da realidade. O desaparecimento
do Gen. Dale Coutinho é motivo de pesar, mas também de reflexão. Reflexão
sobre sua vida, seus trabalhos, suas idéias, seus ensinamentos, seu exemplo de
homem sério, correto, bravo, patriota. Anima-nos e nos enche de confiança
que em seu posto tenha ficado, por igual, um homem honrado e capaz, o
General Sílvio Couto Coelho da Frota.
Sr. Presidente, como a Casa observou, o Gen. Dale Coutinho pertenceu a
uma estirpe de militares, cujos .enslnament·os traçaram os caminhos pa·ra a grandeza e para a glória.
Não morrem os que, através de admiráveis exemplos, se perpetuam na
memória de um povo. O Brasil perdeu um ilustre soldado, porém a História
da. Pátria ganhou mais um grande vulto.
Eis aí, Sr. Presidente, alguns aspectos da vida modelar do soldado que
aparentemente desaparece, deixando viúva D. Maria Rita e os filhos Vicente
de Paulo, economista, João A·}berto, C.apitão de Fraga:ta e Maria Amá!ia.
A existência de Dale Coutinho foi dedicada inteiramente ao nosso Exército·
Exército democrático que jamais cultuou os tiranos; Exércirto que esteve à frente
das lutas populares na busca das grandes conquistas; assim, desde a madrugada dos tempos, contra o invasor; a.sslm, na Independência; assim, na Abolição
da Escravatura; assim, na Proclamação da RJepública; assim, no desbravamento, na integração e na assistência ampla às populações sofridas; assim, na
permanente defesa da nossa integridade e soberania, em consonância com os
nossos sentimentos democráticos e cris-tãos.
Sr. Presidente, as virtudes de Vicente de Paulo Dale Coutinho, tão bem
sedimentadas em palavras, atas e esforços contínuos, estão a nos convocar
para os compromissos perenes com esta Nação, obrigando-nos a dizer, aqui e
agora, que ele não mor11eu, porque vai pairar sobr.e os céus da Pátria como
um dos seus guardiães, inspirando-nos, a todos nós, brasileiros, para uin trabalho conjunto, sob a égide da confra•ternlzação, a justiça e o respeito à Lei,
por um Brasil verdadeiramente grande e eterno. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDEN'EE (Paulo Torres) - Conc-ede a palavra ao nobre Sr. Senador Guida Mondln que falará em nome da Alianl}a Renovadora Nacional.
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-758O SR. GUIDO MONDIN - Sr. Presidente, Sr. Ministro do Exército, Srs.
Ministros de Estado, Srs. Oficiais-Generais, Autoridades Civis e Militares, Srs.
Senadores:
"Com a consciência de que nada somos por nós mesmos, e d·e que a
nossa valia é mllagre do espíri-to de continuidade, da concentração
de esforços, da impessoalidade e da união, com o profundo s·entimento de
que estamos sempre passando, na transi•toriedade e no revezamento
d·e nossa,s trajetórias; ... "
Essas palavras, fragmento de um discurso, carr.egam a força dos pensamentos perenes. traduzem uma existência, exprimem uma personalidade, exaltam um espírito, definem um concei•to de vida.
Quando o Senado transcr·eveu em seus Anais, em março último, o discurso
de posse do Ministro Vicent.e de Paulo Dale Coutinho, o fez, como sempre
ocorre em iniciativas dessa natureza, por tratar-se de uma página digna de ~er
posteriormente consultada, pois nela, numa definição luminosa, doe afirmaçoes
profundas, ressa~ta a crença cívica de um homem com intenso poder de comunicação, cujo segredo vivia no vigor das próprias convicções.
Como poderíamos imaginar, meus eminentes Colegas que, em tão breve
tempo, estaríamos a rele1r essa pálgina, com o sentido que o fazemos, a,gora eis. que
niila transcende uma pod·erosa existência, em preito da qual nos reummos
todos nesta tarde?
Na verdade e na realidade, o ilustre desaparecido, cuja memória r·everencíamos, encontra-se por Inteiro no seu discurso de posse, ao receber as funções
d·e Ministro de Estado dos Negócios do Exército.
"Nada somos por nós mesmos ... "
Somente os generosos falam assim. Somente os despidos de vaidade e de
egoísmo. nos instantes mais ·expressivos de sua vida, com a força de uma
trajetória construída de grandezas, buscando-se em recônditos raciocínios e em
conclusões imperativas, sublimam-se na humildade para: reconhecer e afirmar
perante os outros qu.e tudo deve ser fruto do concurso, da cooperação, de equipe.
"Nossa valia - dise Dai-e Coutinho - é milagre do espírito de continuidade, da: c·oncentração de esforços, dil! illliPe.ssionalidade e da união."
A corporação a que pertencia e em cujos quadros de comando exerceu inconfundível ação, na intransigência dos seus princípios, deu-lhe essa consciência, que o levaria a extremos de perfeição em outra consciência - a dos
deveres para com a missão que cumpria.
"Voltei-me, então, para o meu Exército - que há 45 anos tem sido a
minha própria vid'a."
Pois foi nesse Exército e na sua universalida.d·e qu·s ele mediu a importância. da
continuidade, sem o ql:J·e tudo fenece a valia d:a conc2J:!tra<;ão de esforços, sem
o que nada se constro1, a impessoalidade da. participaçao em cada causa, para
que esta. triunfe no seu todo solbre a este1·ll!dade do individualismo.
·
''Volto-me para o meu Exército e o encontro aqui presente, disse ele,
personificado nos companheiros do Alto Comando, de quem espero, não
apenas a solidária ajuda, mas, sobretudo, unidade de objetlvo, de ação
e de exemplo".
iPensaria assim. apenas. como f,ruto da experiência e da mil!tur1dad·e esse
homem de retllínea compostura como soldado e como cidadão em todas as
fases de sua vida? Clar.o que não, se somos o que nos traçamos. Aquele jovem
que, nos Idos de 1929, em plena idade dos sonhos, transpunha os umbrais da
Escola Mllltar do ReaJ.engo. levava no sangue e na alma todo o impulso de uma
vocação; direi mais: de uma predestinação.
Sua vocação de soldado era tão forte que ele temia distraí-la ou desviá-la,
entregue a outl'os cometimentos, como se tanto importass·s em macular o olbjetivo maior, que consUtuia, como sempre afirmou, u "suu própria vida".
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sua existência a uma causa só, se somos dotados d·e energias multlformes,
capazes de enfrentar variadas atlvldades, mas nunca deixaremos de admirar
aquele que encontrou na .sua vocação a imensidão de um mundo em cuja unl·dade ele vislumbrou a diversidade e a multiplicidade que outros buscam de
forma· diversa. Há os que constmem o seu universo na soma de uma diversificação de ativldades e outros há que as encontram e extraem do único universo que a sua vocação elegeu.
· Dale · Coutinho evidencia:
"Vejo o Exército que me cumpre conduzir, vejo-·o na diversidade e na
unidade de seu imenso potencial humano, nos seus g.enerais 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."
Digam-me, Senhores, digam-m•e das dimensões desse quadro, digam-me da
composição humana que se movimenta no gigantesco contexto da: organização,
das suas expressões materiais em lndormida atualização, digam-se da missão
que cumpre - e teremos então o universo a que Dale Cotuinho se entregou,
em que se bastou, em que se busc·ou e buscou servir com a largueza do seu .espírito
e das forças todas do seu ser.
"Volto-me para o Exército, lnarredável fiador da tranqü\lidade para o
desenvolvimento nacional, para a1queles a;bnegrudos qu:e, no si'êncio, no
perigo, e muitas vezes na Incompreensão, garantem a segura:nça Interna
do País. Volto-me para os que vigiam na lonjura das fronteiras ou na
sol!d'ão do vazio interior, para os que trabalham, os que constroem, os
que Informam, os que planejam, os que estudam."
"Volto-me para o meu Exército - que há 45 anos tem sido a minha
própria v1da ... "
Há tudo de sublimação neste amor à car·reira. Um soldado, exuberantemente soldado. Ainda este mês, há poucos dias, assinalando o "Dla da Vitória",
no. aniversário do término de uma Guerra de que ele participou com atos de
heroismo, escrevia: "O primeiro dever do soldado é es•tar permanentemente
preparado para ser sempre mais soldado''.
A sentença me Impressiona. Por Isto lembro André Maurois: "Envelhecer
e morrer em melo daqueles com que S·e cresceu e lutou é um destino feliz".
Penso na morte. na ino[l)ortunldade da: morte, na tola; tentativa de interpretação da morte e até nos pmtestos contra a morte.
Amado Nervo não quer que os homens morram, porque apenas partem antes
de nós e se partiram antes, por ·que in.terro,gá-los com nervosa Insistência?
Também Unamuno crê que é
"Loucura, talvez, grande loucura, pretender sondar o mistério de além
túmulo; loucura pre•ender s·obrepor nossa imaginação, cheia de íntimas
contradições, àquilo que nos dita uma sã razão. E uma sã razão nos diz
qu.e não se dev·e fundamentar nada sem cimentos e que é trabl!llho mal.s
que ocios·o. destrutivo, es.se de encher com fantasias o vazio do desconhecido."
Mas, me pergunto, Senhores, diante de uma vida, de uma vocação de uma
paixão tomada no seu s·entido mais sublime, como a de Dale Coutinho, como
seria uma transferência para a reserva, de que ele somente se aperceberia M
de!xar o Ministério?
·Então, penso na morte. Talvez num instan•e assim Francisco de Assis também chamou-a de irmã.
'
"Envelhecer e morrer em melo daquel·es com quem se cresc·eu e lutou é
um destino feliz."

I
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Estamos tristes, quando nos reunimos aqui para l·embrar um rrior.to ilustre,
mas me p.ergunto outra vez por Que a morte velo quando ele mal lnlclav,a sua!
grande, mas derradeira tarefa para o seu Exército, por certo o coroamento ·de
um labor a que se deu todo, em todos os setores em que serviu?
Ferlr·ei algum sen 'imento, causnrei alguma mágoa, S·D insisto em indagar
da morte por que veio ela agora?
Bu.sco ainda Unamuno:
"É preciso, sobretudo, sentir e conduzir-se como se nos estivesse reservada
uma infinita continuação de no.ssn vida terrena após a nossa morte."
Quereria a morte que Dale Coutinho nela pro.sseguisse a sua vida, se as
nHl':hores vidas .se fazem mais pr·esentes ainda com a morte? Ou quereria a morte
evitar que ·O lidador, de r.ep·ent.e, encontrasse na nostalgia da reserva a angústia
que n privação dos grandes afetos sempre traz ao coração humano?
Será •olo pensar a.ssim, num arremedo shakespeariano, pondo nos monólogos
d·e t;m Haml·et profundas indagações sobre os mistérios da morte?
"Volto-me para o meu Exérc:to - que há 45 anos tem sido a minha
p::ópria vida."
. El·3 o ·disse, não faz muito tempo.
É a vida uma caminhada para a morte ou a morte uma camltma.da para·
a vida.? Não importa respond.er. Uma: e outra permitiram que o bra.vo soldado
usufruísse a ·existência toda ao calor da acão d·esejada, do sonho alcançado. Foi
superior aos revezes da saúde, pois nem ·mesmo um:~. cirurgia mel:ndrosa lhe
arr.sf·3cerla o â.nimo, que manteve sempr·e alto.
Quando o corpo inerte do bravo General desceu à sepultura, ninguém falou.
Nenhuma palavra de despedida junto à tumba, dos seus companheiros de farda.
O admirável .soldado ouviria, apenas, como tinha de s-er e como desejaria que
fosse - o Toque <l·e s:lênclo. No eco plangente da corneta, na.s notas m-e.táJlcas
que penetraram o.s corações e o.s semblantes contrltos, perpassava toda a história
d·3 um soldado que partia.
Vejo-lhe a formação profissional, a folha de .serviços, os elogios, as citações,
as ch·~fias, os comandos, a carreira, mas prefiro, Srs., nestas sing'elas palavras
de saudade, demorar-me no homem que s·e expressa na imensidão de sua humanidad·e e de sua crença na maravHho.sa síntese de um discurso.
"Com a c·erteza da inut!lidade de toda vanglória, toda vaidade, todà
ostentação, voltamos o pensamento para Deus, pedindo-lhe que nos ins- ·
pire e ilumine nosso caminho. E que sempre nos revigore a energia,. o
entusiasmo e a determinação de bem servir ao Brasil."
O llustre soldado mal começava .sua missão ministerial e, é preciso que se
observe, numa Pasta não propensa à d!vulagção promocional, às manchetes do
cotidiano, pela natureza mesma do seu atendimento. No entanto, sua morte
traumatizou a todos. Na estranha intuição popular se flx!llm figuras públicas,
so·bre as quais c:mve1·gem os s·entlmentos. Indeflníveis .simpatias se estabelecem
e como que uma. carinhosa confiança se instala no povo. Soubesse ou não, o
Ministro desaparecido, com ele assim ocorria; e d'a-í a estu,pefação que sua
morte 1 rouxe, const·ernando o País.
Não foi, apenas, a fe.sta do Dia da Infantaria qtw não chegou a acontecer
em razão do set1 Inesperado desenlace, nã,o foram, apenas, as re.cepções nas
Embaixadas que foram transferidas, não foi o.p·enas o Congresso que suspendeu
as sessõ•es em suas duas Casas; a bandeira a melo-mastro que vimos pender em
silêncio no. manhã de sexto.-feira tinha qualquer coisa de lágrima descendo.
Uma Naç!ic choran n morte de um !lustre fl,'.ho, de um bravo soldado, de uml
1ntlmorato lidador que aceitou a missão e o de.sM!o que o reaparelhamento do
Exército exigio.. Morrera o Ministro do Exército do Brasil!
:Oale Coutinho é substituído ·C a vida .prossegue. Prossegu.e, sim, porque os
semeadores lhe dão con~inuidade. Na esteira dos arquitetos das construções da
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deram.
Dale Coutinho acreditava no milagre do espírito de continuidade e por Isto
afirmou:
"Toda grande obra, toda Instituição duradoura e fecunda resulta do
perpassar dos esforços, dos homens, das gerações/' .
Em nossa emoção de homens ainda capazes de buscar no mérito de outros
homens a centelha animadora da nossa reação contra um mundo que se decom·
põe em delinqüeõicência letais, há também um Toque de Slléncia. No silêncio
medram, se dimensionam se agigantam as personalidades que vieram e viveram
para estabelecer padrã€s.no comportamento humano.
Dale Coutinho estará em cada Quartel, em cada Comando, em cada Chefia,
nas cidades em tum~·to, na· distância dos sertões, onde cintilar uma baioneta,
onde o. civismo estiver reunindo homens. A morte cortou-lhe o Calminho da
reserva. Ele precf.sava deixar nítida sua !magem de homem em .ação no registro
cta nossa memória. (Multo bem!)
o SR. PlmSJiDENTE (Paulo Torres) - Esta Presidência associa-se, sincera
e comovidamente, à.s justas homenagens que o Senado Federal está. rendendo à
memória do ex-Ministro do Exército Vicen+e de Paulo Dale Coutinho, cujo falecimento ao alvorecer do dia 24 do corrente mês, além de extinguir uma vida
preciosa, quando ela. a serviço de nossa Pátria, atingia o seu apogeu, deixou
enlutada a sua família, as gloriosas Forças Armadas e a Nação Brasileira.
·Agradeço a presença, nesta solenidade, dos Srs. Ministros, dos Srs. OficiaisGenerais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e das demais autoridades
que nos honraram com o seu comparecimento.
Está. encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 20 minutos.)
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so.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa 7.a Legislatura,
em 30 de maio de 1974
PRESID!NCIA DOS SRS. PAULO TORRES E ADALBERTO SENA

. As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio Brltto José Llndoso- José Estev·es- Cattete Pinheiro- Renato Franco- Aaexandre
Costa - Clodomir Milet - José Samey - Fausto Castelo-Branco - Petrônlo
Portel~a - Helvidio Nunes - V!rgil!o Távora - Waldemar Alcântara - Dinarte
Mariz- Luis de Barros - Jessé Freire - Milton Cabral -Paulo Guerra Wilson CamaJOs - Lulz Cavalcante - Teotônlo VIlela - Augusto Franco I:.eandro Maclel - Lourival Baptista - Heitor Dias - Ruy Santos - Garlos
Llndenberg - Eurico Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema -José Augusto - Magalhães Pinto - Orlando Zancaner - Benedito
Ferreira - Oslres Teixeira - Fernando COrrêa - Mattos Leão - Otávio Cesário
..:..... Antônio Carlos - Lenoir Vargas - Guido Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PR<ESIDENTE (PaUlo Torres) - A llsta de presença acusa. o comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro a;berta a
Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretár!o procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
De agradecimento de remessa de .autógrafo de Decreto Legislativo:

N.0 189174 (n.o 258/74, na origem), de 27 de maio de 1974, referente ao Decreto
Legislativo n. 0 o!G, de Hl74, que .aprova o texto do Decreto-1el n.o 1.3~. de 3
de abrfl de 1974.
De agradecimento de IComunicação !referente .a tescolha Ide nomes [indiCiados,
para carg-os cujo ,provimento depende .de prévia autorização Ido !Senado Federal:
- N.0 190174 (n. 0 259/74, na origem), de 27 de maio de 1974, referente a escolha
dos Senhores João Leitão de Abreu e Geraldo de Heráclito Lima, para. exercerem as funções de Ministro do SU/Premo Tribunal F1ed'eral e Embailxador do
Brasil junto à República do Daomei, respectivamente.
Submetendo à aprovação do Senado Federal a escolha Ide nome indicaldo parai
cargo cujo :Provimento depende ,de sua prévia aquiescência:
-

MENSAGEM N.0 191, iDE 1974
(N.• 264/74, nn origem)

Exc.elen'iss!mos Senhores membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 (item III) da Constituição, tenho a honra
de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, da

- ..
-16'3Diplomata Miguel Pau:o José Maria da Silva Paranhos do Rio Branco, ·Embaixador junto ao Estado de Israel, para, cumulativamente, exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República de C.hiJ)re, nos termos do Decreto
n.o 56.908, de 29 de setembro de 1965.
Os méritOs do Embaixador M!guel Paulo José Maria da Silva Paranhos do
Rio Branco, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada
função, constam da anexa Informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília. 29 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
Otm!t]CULUM-VL'IWE DO ElMBAIXAOOR ·MIGUEL PAULO

JOSÉ MARIA DA SHJVA PARANHOS DO RIO BRANCO
Nascido na França (brasileiro, de acordo com o artigo 145, item I, alínea b,
da Constituição). 21 de janeiro de 1917. Sócio de Honra da Sociedade iHistórica
Museu Canário de Las Palmas. Diplomado pelo Instituto Histórico e Geográfico,
no Curso Rui Barbosa. Membro da Sociedade Brasileira de Geografia. Diplomado
pelo 'Instituto Rio Branco, no Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas. Professor
de Literatura Brasl!eira e Chefe da Seção Didática. no Instituto Argentino
Brasileiro de Cultura, 1952. Diplomado pela Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa. no Curso de Férias. 1953. Membro Correspondente do Instituto de
Coimbra. Diplomado pela Escola Superior de Guerra, no Curso Superior de
Guerra.
- Cônsul de Terceira Classe, 1939.
- Vice-Cônsul em Cardiff, 1942 a 1945.
- Encarregado do Consulado em Carditf, 1945.
- Promovido a Cõnsul de Segunda Classe, por antiguidad.e, 1945.
- Cônsul em Las Palmas, 1946 a 1948.
- Encarregado dos Assuntos do Consulado da Venezuela em Las Palmas, 1946,
1947 e 1948.
- Secretário-Geral da Comissão Mista Brasil-Organização Internacional de
Refugiados (OIRl, 1948 e 1949.
- Delegação da Seção Brasileira na Comissão Mista Brasil OIR a I Conferência
Nacional de Imigração· e Colonização do Brasil-Central, Golânla, 1949.
- Segundo Secretário da Embaixada em Buenos Aires, 1951 a 1953.
- Segundei Secretário da Embaixada em Lisboa, 1953.
- Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1953.
- Primeiro Secretário da Embaixada em LisbOa, 1953 a 1957.
- Membro da Comissão de Estudo dos Textos da História do Brasil, 1959.
- Chefe da Divisão de Assuntos Políticos da Escola Superior de Guerra, 1959.
- A disposição da Comitiva do Ministro das Finanças e Negócios Econômicos
da França, 1959.
- Chefe da Comissão de Acordo com a Bolivia, 1959.
- Introdutor Diplomático-Adjunto, 1960.
- Primeiro ,secretário da Embaixada em Berna, 1960 a 1961.
-~ Conselheiro, 1961.
- Conselheiro da Embaixada em Berna, 1961 a 1963.
- Promovido a Ministro de Segunda Classse, por merecimento, 1963.
- Ministro-Conselheiro da Embaixada em Berna, 1963 a 1964.
- C'hefe do Setor de Propaganda e Expansão Comercial da Embaixada em
Berna, 1961.

-·Observador ·do Brasil na Conferência de Cúpula dos Países não-alinhados,
· · Belgrado, 196L ·
~ ·Encarregado de Negócios em Bema, 1961, 1962, 1963 e 1964.
- Ministro-Conselheiro da Missão junto às Nações Unidas, 1964 a 1966 .
.,... Delegado do Brasil no Comitê do Ano Internacional para os Direitos Humanos,
Nova Iorque, 165.
- Membro da Delegação do Brasil à XIX sessão da Assembléia G-eral das
Nações Unidas, Nova Ior:que, 1964.
- rDelegado-Suplente do Bra.sll a XX e XXI Sessões da Assembléia Geral das
~ações Unlda.s (ONU), Nova Iorque, 1965 a: 1966.
- Encarregado da Missão junto às Nações Unidas, 1966.
- Embaixador na Guatemala, 1967 a 1970,
- Chefe da Delegação do Ministério das Relações Exteriores no Estado da
·Guanabara, 1970 a 1973.
- Chefe do Escritório Regional do Ministério das Relações Exteriores no Estado
da Guanabara, 1973.
- ·Promovido a Ministro de Primeil\a Classe por merecimento, 197'1.
- Embaixador em Tel-A>vl'i', 1973 a 1974.
O Embaixador Miguel Paulo José Ma.ria da Silva Paranhos do Rio Branco,
nesta data, encontra-se no exercício de suas funções junto ao Governo do Estado
de Israel.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores.
Em de
do Pessoal

de 1974. -

(Octavio Rainho Neves) Chefe da Divisão
(A Comissão de Relações Exteriores.!

OFíCIOS
DO SR. PRIMEmO-SECRETARIO DA
CAMARA DOS DEPUTADOS
N. 0 143174, de 29 de maio de 1974, comunicando a sanção e enviando autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n.o 15, de 1972 (n.O 1.415/68, na casa de
origem), que dispõe sobre a fluoretação da água em sistemas de abastecimento
quando existir estação de tratamento. (Projeto que se transformou na Lei
n. 0 6.050, de 24 de maio de 1974).
Encaminhando à revisão do senado autógrafos dos seguinte projetas:
SUBSTITUTIVO DA CAMARA AO PROJETO D·E LEI DO SENADO
N.o 18, de 1974

o

Estabelece normas sobre a realbação das eleições em 1974 e determina outras providências.
Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 - Os Dlretórios Regionais dos Partidos Políticos reunir-se-ão, até
15 de julho de 1974, para escolherem seus candidatos a Governador e ViceGovernador de Estado, que concorrerão às eleições a que se refere a Emenda
Constitucional n.o 2, de 9 de maio de 1972.
§ 1.0

Realizada a escolha, o delegado do Partido apresentará, ao Tribunal
Regional Eleitoral, dentro de dois dias, uma cópia da ata da reunião, devidamente autenticada.
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publicar no prazo de dois dias, no órgão oficial do Estado, para conhecimento
dos inte~essados, edital de que constem o nome e a qualificação dos candidatos
a Governador e Vice-Governador.
§ 3.o - A argüição de lnelegib!Udade será processada perante a Justiça
Eleitoral, na forma pre:vista na Lei de Inelegibllldades para a: Impugnação .de
registro de candidato.
Art. 2. 0 - Se a Justiça Eleitoral considerar inelegível qualquer dos candidatos a Governador ou Vice-Gov.ernador 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 dois dias.
Parágrafo único - Escolhido novo candidato, proceder-se-á, em seguida,
na con!ormtdade do que prescrevem os §§ 1.0 e 3.0 do artigo anterior, ressalvado
o disposto no art. 4.0 desta lei.
Art. 3.0 - O registro de candidatos à.s eleições de 3 de outubro de 1974,
para. Governador e Vice-Governador de Estado, será requerido até à.s 1a
horas do dia 30 de agosto, perante a Mesa da respectiva Assembléia Legislativa,
~ instruído com:
I - cópia autêntica da ata da reunião do Diretório Regional que houver
feito a escolha dos candidatos, a qual deverá ser conferida com o original, na
Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral;

II - autorização do registro, dada, por escrito, pelo candidato;
UI - certidão do Tribunal Regional Eleitoral de que o regl.strando está no
gozo dos direitos políticos e de que tem domicílio eleitoral no Esta:do, nos dois
anos !mediatamente anteriores à eleição;
IV - prova de que o candidato, na data da eleição, completará, no mínimo,
doze meses de fU!ação partidária na circunscrição em que vai concorrer;
V - d-eclaração 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 de que foi julgada Improcedente
a impugnação.
. ·
Art. 4. 0

Em caso de morte ou impedimento insuperável, as exigências
constantes dos itens I a V do artigo anterior, em relação ao candidato indicado
em substituição, serão satisfeitas nos dez dias seguintes à data da eleição, dispensada a do item VI.

Parágrafo único - Nos ·Casos referidos neste artigo, qualquer argüição de
nulldade ou de inelegib!lidade poderá ser apresentada até quinze dias após a
eleição na forma da legislação em vigor, devendo o julgamento obedecer ao
diSIJ)Osto na. Lei de Inelegib!l!clades ,para, a llllGJugnação de registro de candidatos,
Art. 5.0 - Ocorrendo, após a eleição para os cargos de Governador e ViceGovernador, a declaração de ineleglbllidade de candidato eleito, realizar-se-ti
novà eleição até dez dias após a publicação ou Intimação da decisão transitada
em julgado.
Art. 6. 0 - O número de Deputados, por Estado, à Câmara dos Deputados
e às Assembléias Legislativas será declarado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
na forma prevista nesta lei, no ano em que se realizar a eleição.
Art. 7.0

O Tribunal Superior Eleitoral fará a declaração com base no
número de eleitores procl.amado na: audiência a que se refe~e o art. 68 do Código
Eleitoral e até vinte dias depois de .sua real!zação, observados os arts. 39, §§
2.0 e· 3,0 , e 13, § 6. 0 , da Constituição Federal.

,__
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Legislativas, cada Partido poderá registrar candidatos em número que não exceda
ao dobro dos existentes na legislatura em curso, considerados candidatos natos
nos respectivos Partidos os atuals Deputados Federais e Esta.duals.
§ 1.0 - Feita a declaração a que se refere o art. 7. 0 , se o número de vagas
para. a legislatura ~gulnte for superJor ao da legislatura em curso, os Partidos
que não houverem registrado candidatos em número igual ao de vagas a preen"
cher 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. 0 Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anter.lor, os novo.s
candidatos serão escolhidos pela Comissão Executiva Regional do Partido, convocada com vinte e quatro horas de antecedência.
§ 3. 0 Aos atuais Deputados Federais e Estaduais, candidatos natos à
reeleição, fica assegu.ra:do o direito de concorrerem com o mesmo número da
eleição anterior.·
Art. 9,o - A escolha de candidatos às eleições de 15 de novembro de 1974
para o Senado Federal, para a Câmara dós Deputados e para as Assembléias
Legislativas será feita pelas Convenções Regionais dos Partidos no período de
15 d·e julho a 31 de agosto.
Parágrafo único - Na hipótese de desl!gamento, renúncia ou morte de
delegado, e não hav·endo suplente, proceder-se-á conforme dispõe o art. 40, § 3.0 ,
da Lei n.o 5.682, de 21 de julho de 1971 <•Lei Orgânica dos Partidos Politlcos).
Art. 10 - O candidato poderá registrar-se sem o prenome, com o nome
parlamentar ou com o nome abreviado, desde que a supressão não estabeleça
dúvida quanto à sua Identidade.
Art. 11 - Os r·equer!mentos de registro de candidatos ao Senado Federal, à
Câmara dos Deputados e às Assembléias Legislativas, serão protocolados no
Tr~bunal Regional Eleitoral, a;té às 18 hora:s do dia 6 de setembro d·e 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 substituto no prazo de cinco dias.
2. 0 - Todos os requerimentos de registro de candidatos; Inclusive os que
tiverem sido impugnados, deverão estar julgados e publicados os acórdãos:
§

. I - pelo Tribunal Regional Eleitoral, até 30 de setembro;

· ·. · ú .:.._ pelo Tribuna!' Superior Eleitoral, até 15 de outubro.
Art. 12 - O prazo para Interposição de recurso extraordinário contra a
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. 2178 e 279 do Código Eleitoral.
·
..
Art. 13 - No Estado em que não houver canal de televisão, mas simples
recepção 'de programas produzidos por emissoras localizadas em Estado vizinho,
será assegurada aos D!retór!os Regionais dos Partidos Políticos participação
proporcional na programação politica daquelas emissoras, na forma prevista
no Código Ele! torai.
.
· Art. 14 - Ao servidor público, sob regime estatutário ou não, dos órgãos
ou entidades da administração dlreta ou indireta da União, dos Estados e dos
Municípios Inclusive os empregados das empresas concessionárias de serviço
público, fica assegurado o direito à percepção da remuneração, como se em
exercíclo de suas .ocupações habituais estivesse, durante o .lapso de tempo que
mediar entre o registro da candidatura perante a Justiça Eleitoral até. o. dia

---·---·-·
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Art. 15 - Os §§ 1,0 e 2.o do art. 174, da Lei n.0 4. 737, de 15 de julho de
1965, passam a vigorar com a subseqüente redação, remunerado o dispositivo
do atual § 2.o para 3.0 :
"Art. 147 - , ... , .. , .. , .. , . , , . , , .. , .. , . , . , ... , ... , . , .......... , , ..... .
§ 1.0 - Após fazer a declaração dos votos em branco e antes. de ser
anunciado o seguinte, será aposto na cédula, no lugar correspondente à
indicação do voto, um carimbo com a expressão "em branco", além da
rubrica do presidente da turma.
§ 2. 0 - O mesmo processo será adaptado para o voto nulo."
Art. 16. O art. 185, da Lei n. 0 4. 737, de 15 de julho de 1965, passa a vigorar
com a seguinte redação:
·
"Art. 185. sessenta dias após o trânsito em julgado da diplomação de
todos os candidatos eleitos nos pleitos eleitorais realizados simultaneamente e prévia publ!cação de edital de convocação, as cédulas serão retiradas das urnas e imediatamente incineradas, na presença do Juiz
Eleitoral e em ato público, vedado a· qualquer pessoa, incl.usive ao Juiz,
o seu exame na ocasião da incineração."
Art. 17. O inciso I do art. 133, da Lei n.o 4. 737, de 15 de julho de 1965, alterado pelo art. 6.0 da Lei n. 0 5. 784, de 14 de julho. de 1972, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 133. . . , , .............. , ... , , , .. , , ... , . , .. , . , .. , , .............. , : .
I - relação dos eleitores da seção, que poderá ser dispensada, no todo
ou em parte, pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral em decisão
fundamentad'a e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral."
Art. 18. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de trinta dias, contados da
publ!cação desta lei, baixará as necessárias tnstruçõe..> para sua fiel execução.
Art. 19. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
disposições em contrário.

as
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Comfssão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 48, DE 1974
(N.• 1 .874-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Autoriza a doação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas - DNOCS - da área de terreno que. menciona, situada no Município de Santa Luzia, no Estado
da.. .Paraíba.
.
. - . . . ..
. .. " .. '
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 .Fica autorizado o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
- DNOCS - a doar, ao Município de Santa Luzia, no Estado da Paraíba, área
de terreno, de sua propriedade, constituída de 161.600m2 (cento e sessenta e um
m!l e seiscentos metros quadrados), situada no perímetro urbano e suburbano
da sede daquele município.
Art. 2.0 Os limites e confrontações da área de .terreno de que trata o artigo
anterior serão definidos na escritura pública de doação.
Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas ail
disposições em contrário.
.. .
·
'

'

MENSAGEM N. 0 132, DE 1974
Excelentíssimos. Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição . de .Motivos.. do
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doação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, da
área de terreno que menciona, situada no Município de Santa Luzia, no Estado
da Paraíba".
Brasíia, em 4 de abril de 1974. - Ernesto Gelsel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 01037, DE 26 DE MARÇO DE 1974, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO JNTEJRIOR.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada. aprec!áção de Vossa. Excelência o
anexo anteprojeto de lei, que visa a autorizar o Departamento Nacional de
Obras Contra as Secas - DNOCS, a doar uma área de terreno, de sua propriedade, ao Município de Santa Luzia, no Estado da Paraíba. A referida área, na.
faixa seca do açude ali construido pelo DNOCS, está situada no perímetro urbano e suburbano, e ne1a estão construídos diversos prédios, inclusive templos
religiosos, estabelecimentos comerciais, consultórios médicos e um Ginásio Comercial.
A Autarquia, vinculada a este Ministério, manifestou-se de acordo com o
ato de alienação, de vez que não há qualquer e,studo para o aproveitamento do
imóvel mencionado.
Tratando-se de bem pertencen~e à entidade autárquica, que não se confunde com os bens pertencentes à União, a sua a11enação depende de expressa autorização legislativa.
Em alguns casos, as leis criadoras de serviços personalizados da administração, concedem, desde logo, autorização para alienar Imóveis dos respectlvo.s
patrimónios, embora condicionando a etetlvação da transferência à a;provação
dos colegiados que integram a estrutura desses órgãos ou à homologação do
Mlnistro de Estado competente. A legislação do DNOCS, todavia, não contém esse
permissivo genérico, motivo pelo qual terá o mesmo de ~er pleiteado, em cada
caso, ao Congresso Nacional.

.. . f>. .doação foi solicitada pela própria Prefeitura Municipal de Santa Luzia,
para benefício da população ai! residente. As confrontações e limites de área
a ser doada foram levantadas pelo DNOCS e estarão expressamente definidas na
escritura pública de doação.
·
São essas as razões, Senhor Presidente, que me levam a solicitar, a Vossa
Excelência, o encaminhamento da mensagem Inclusa, para deliberação do Poder
Legislativo.
~rel

Queira aceitar os proteitos do meu mais profundo respeito. - Maurício RanRela.
(A Comissão de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 49, de 1974
0
(N. 1. 915-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA PO SEN!IOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Fixa. os valores dos nílleis de vencimentos do Grupo-DlreçíW e A.!Ísessoramento Superiores do Quadro Permanente da. Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região 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, código TRT 7.o.~
DAS-100, do Quadro Permanente da Secretaria t1o Tribunal Regional do Tra-
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Vencimentos

Níveis

Mensais

Cl'$
TRT-7.8 -DAS-4
TRT-7. 8 -DAS-3
TRT-7. 8 -DAS-2
TRT-7. 8 -DAS-1

7.880,00
7.480,00
6.930,00
6.390,00

Art. 2. 0 As gra,Uficações de representação e de ruvel universitário, referentes aos cargos que integram o Grupo a que se refere esta Lei, são absorvidas, em
cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
Pa.rá.grafo único A partir da vigência dos Atos Individuais que incluírem
os ocupantes dos cargos reclassificados ou transformados, nos cargos que integram o Gr.upo de que trata a presente Lei, cessará, para os mesmos ocupantes,
o pagamento das vantagens especificadas neste artigo, bem como de quaiSquer
ou"ras que, a qualquer titulo, venham percebendo, ressalvados apenas o salário
família e a gratificação a,dicional por tempo de serviço.
Art. 3. 0 Na implantação do plano de classificação dos cargos que deverão
integrar o Grupo de que trata esta Lei, poderá o Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, transformar em cargos em comisSão, funções gratlficada:s
e encargos de gabinete a que sejam inerentes atribuições de direção, chefia ou
assessoramen to.
§ 1.0 Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, oito cargos de Assessor de Juiz do Tribunal, código TRT-7. 8 -DAS-102.2, e três cargos de Assessor, código TRT-7. 8 -DAS102.1.
§ 2.0 Os assessores de J.uiz do Tribunal, código TRT-7.8 -DAS-102.2, nomeados para servir junto aos Magistrados, serão por estes indicados e deverão ser
portadores de diploma de bacharel em Direito.
§ 3. 0 O provimento dos cargos cr1ados pelo § 1.0 deste artigo fica condicionado à existência de recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do
Trabalho da Sétima Região.
Art. 4. 0 Os vencimentos fixados no art. 1.0 são aplicados a partir da vigência dos Atos de inclusão dos cargos no novo Grupo.

Art. 5. 0 O exercício dos cargos em comissão do Grupo de que trata esta Lei
é Incompatível com a percepção de gratificação por oerviços extraordinários e de
representação de gabinete.
Art. 6. 0 Os cargos de provimento em comissão de Dlretor-Geral da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho, código TRT-7."-DAS-101.4, e de Diretor
da Secretaria da Junta de Conciliação e Julgamento, código TRT-7."-DAS-101.2,
somente serão providos após a vacância de Diretor de Secretaria, símbolo PJ e de
Chefe de Secretar1a, símbolo PJ-o ..
!:i 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, código TRT-7. 11-DAS-100, de iguais atribuições
oll encargos.
§ 2. 0 As gratificações de representação e de nível universitário que estiverem sendo percebidas pelos ocupantes efetivos a que se refere este artigo serão
absorvidas pelos vencimentos fixados por esta Lei para os correspondentes cargos
em comissão.

r
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A gratlficaçãô adicional por tempo de serviço dos ocupantes efetivos
do3 cargos a que se refere este artigo será calculada na forma do disposto no
art. 10, da Lei n. 0 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 7.o É vedada a contratação, a qualquer título e sob qualquer forma, de
serviços com pessoas físicas ou jurídicas, bem assim a u~illzação de colaboradores eventuais retribuídos mediante recibo, para o desempenho de atlvidades
inerentes aos cargos integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores.
Art. 8.0 As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, bem como por outros recursos a esse fim destinados, na forma
da legislação pertinente.
Art. 9.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revoga,ctas as
disposições em contrário.
MENSAGEM N. 0 161, DE 1974
Excelentíssimos Senhores membros do congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, t.enho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Ofício do Senhor MinistroPresidente do Tribunal Superior do Trabalho e de Mensagem cl.o Senhor Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7.a. Região, o anexo projeto de lei
que "fixa os valores dos níveis de vencimento d'J Grupo-Direção e Assessoramenta Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 7.• Região e dá outras providências''.
Brasília, 24 de abril de 1974. - Ernesto Geisel.
OFíCro GP-107/74, DE 18 DE MARÇO DE 1974, DO SR. MINISTRO-PRESI-

DENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
Ao Excelentíssimo Senhor
General-de-Exército Ernesto Geisel
Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil
Excelentíssimo Senhor President.e da República
Tenho a elevada honra de tJ:>ansmitir a Vossa Excelência os inclusos projetas de lei de estruturação dos Grupos de Direção e Assessoramento Superior e
Apoio Judiciário d.o Tribunal Regional dQ Trabalho da 7.a. Região.
Aproveito a oportunidade para reafirmar a Vossa Excelência os meu.S protestos de elevada estima e distinta consideração. - Mozart Victor Russomano,
Presid·ente do Tribunal Superior do Trabalho.
MENSAGEM TRT 5/74, DE 13• DE MARÇO DE 1974
Do Tribunal Regional do Trabalho da 7.a Região
Excelentíssimo Senhor General-de-Exército
Emílio Garrastazu Médici
Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil
Brasília (DF)
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Na conformidade do art. 115, II, da Constituição e em cumprimento a seus
arts. 98 e 108, § 1.0 , às disposições da Lei Complementar n.o 10, de 6 de maio
de 1971, e, ainda, nos termos dos arts. 7. 0 e 15 da Lei n.o 5.645 de 10 de dezembro
de 1970, o Tribunal Regional d.o Trabalho da 7.a. Região, em sessão de 10 dO
corrente, aprovou o anteprojeto de lei de fixação dos vencimentos do GrupQ
de Direção e Assessoramento Superiores.
2. O referido anteproj eto foi, inicialmente, objeto de estudo pela equipe técnica.
de Alt·:> Nível da secretaria deste Tribunal em estreita colaboração com o DetJartamento Administrativo do Pessoal Civil assetmelhando-se o mais possivel
com o anteprojeto da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho que, por sua

- 7!1vez, guarda perfeita consonância com o anteprojeto da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal.
3. No presente anteprojeto este Tribunal solicita a criação de 8 cargos de Assessor, TRT, 7.a·DAS-101.2, número este correspondente ao de Juízes desta corte.
A criação desses cargos resulta imprescindível especialmente no momento atual,
quando o volume de processos distribuído a cada magistrado é sumamente pesado. A colaboração prestada pelo Assessor, particularmente na localização de
leis, doutrina e jurisprudência, representa, pelo menos, sensível economia de
tempo, que possibllltará, como conseqüência, um ritmo mais intenso na apreciação e julgamento dos feitos. Razões como essas e outras é que levaram, certamente, o Supremo Tribunal Federal e demais Tribunais Superiores a solicitar
e, presentemente, a possuir em .seus quadros cargos de Assessor, como os ora
pleiteados pela 7.a. Região.
4. Tenho, pois, a honra de submeter à elevada constderação de Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei relativo ao Quadro deste Tribunal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelênci-a protestos de
meu mais elevado apreço. - Cícero Leôncio Pereira Ferraz, Presidente do Trl·
bunal.
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Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)

PROJETO DE LEr DA C.imRA N.0 50, DE 1974
(N.• 1.9'11-C/'14, na Casa de

origem)

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Altera a data da entrada em vigor do Código Penal (Decreto-lei n.0
1.004, de 21 de outubro de 1969, com alterações posteriores) e dos arts.
3. 0 , 4.o e s.o da Lei n. 0 6.016, de 31 de dezembro de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O Código Penal instituído pelo Decreto-lei n. 0 1.004, de 21 de outubro de 1969, com as alterações posteriores, bem como os arts. 3.0 , 4.o e 5.o da Lei
n. 0 6.016, de 31 de dezembro de 1973, entrarão em vigor em 1.0 de julho de 1975.
Art. 2.0 Re~·ogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N. 0 242, DE 1974
Excelentíssimos Senhores Membros do congresso N-acional:
Nos termos do art. 51 da ConstLtuição, tenho a honra de submeter à elevada.
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei que "altera a data
C::a entrada em vigor do Código Penal (Decreto-lei n. 0 1.004, de 21 de outubro
de 1969, com alterações posteriores) e dos arts. 3.0 , 4. 0 e 5.o da Lei n.o 6.016,
de 31 de dezembro de 1973".
Brasília, 20 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS GM/0211-B, DE 8 DE MAIO DE 1974, DO MINISTRO
DA JUSTIÇA
O novo Código Penal da República Federativa do Brasil foi promulgado pelo
Decreto-lei n. 0 1. 004, de 21 de outubro de 1969, devendo entrar em vigor a to de
janeiro d-e 1970, juntamente com a nova legislação penal mllltar, decretada no
mesmo dia (Decreto-lei n. 0 1.011, Código Penal Militar; Decreto-lei n.o 1.002,
Código de Processo Penal Militar e Decreto-lei n. 0 1.003, Lei da Organização
Judiciária M!l!tar).
2. Os diplomas legislativos militares c<:Jnstituíam um todo harmônico, englobando a J.ei substantiva, a lei adj etiva e a própria organização judiciária, permitindo destarte a sua pronta vigência, ao passo que o Código Penal se apresentava sem os instrumentos adequados à. sua apl!cação, por lhe faltarem os códigos de processo e de execuções penais.
3. Em conseqüência, enquanto o Ministério da Justiça providenciava a elaboração dos anteprojetos da matéria complementar ao Código Penal, teve este
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c!atas de 1971, 1972, 1973 e 1,0 de janeiro de 1974. A Lei n. 0 6.016, de &1 de de:zembro de 1973, no seu ar.t. 402, prorrogou, mais uma vez, a entrada em vigência
do novo Código, fixando-a em 1.0 de julho de 1974.
4. Acontece, porém, que, para examinar as sugestões apresentadas ao texto
original do Anteprojeto de Código de Processo Penal, bem como para reunir
novamente em um só corpo a matéria de processo penal e execuções penais,
houve demanda de tempo superior ao previsto, só agora podendo 11. Coord.enação de Reforma dos Códigos deste Ministério remeter à Imprensa Nacional o
novo texto do Anteprojeto do Código de Processo Penal (que abrange as normas
de execução penal), a fim de publicá-lo em suplemento ao Diário Oficial, para
nceber, outra vez, sugestões de todo IJ Pais, pelo prazo de 90. dias.
5. É, portanto, absolutamente necessário conceder novo prazo para a vigência
do Código Penal, uma vez que este, por tantas inovações, exige um Código de
Processo Penal adequado, para sua plena exeqüibilidoade.
6. Com efeito, há institutos novos, em matéria substantiva, que ficariam sem
possibilidade de aplicação, na falta de legislação adj etlvoa correspondente. O
mesmo se dJrá da legislação executiva penal.
7. Ressaltam, ent1'e outros, os seguintes exemplos: o exame criminológico, para
a declaração de periculosidade e outros fins (oart. 52, § 1. 0 ); o reconhecimento
e o tratamento do criminoso habitual ou por tendência (art. 64); a aplicação das
novas espécies de suspensão condicional da pena (art. 70, § 1.o e art. 71); as
norm11.5 de aplicação do livramento condicional, tanto na forma tradicional do
nosso direito, como no novo caso do criminoso habitual ou por tendência (art.
75); a instituição obrigatória d.e patronato ou serviço social penitenciário para
a observação cautelar e proteção do liberado (art. 78); e o novo sistema das
medidas de segurança, especialmente as que se referem à Internação em manicómio judiciário ou anexo psiquiátrico (arts. 92 e 93).
8. No que tange à execução da pena, cumpre considerar os nO\"'S dispositivos
penais referentes aos estabelecimentos penais, notadamente o tipo de estabele~
cimento aberto e a denominada prisão-albergue (art. 38, § 3.0 e ant. 40) . Também
o excesso de tempo no cumprimento de pena privativa de liberdade (art. 42)
para o cômputo na pena de outro crime impõe a elaboração de normas inexis~
tentes no vigente Código de Processo Penal.
9. Tudo isso justifica nova alteração do início da vigência do novo Código Pe~
na!, para que este entre em vigor juntamente com o Código de Processo Penal
que o complemente, o que poderá ocorrer, com base em previsão realista; em
julho de 1975.
10. Nestas condições, tenho a honra de submeter o assunto à elevada consl~
deração de Vossa Excelência para que, caso mereça aprovação, seja o anexo
projeto de lei encaminhaco à apreciação do Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de
profundo respeito. - Armando Falcão, Ministro da Justiça.
(A Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO. DE LEI DA CAMARA N.0 51, DE 1974
(N.0 1.972·8/74, na Casa de origem)
(DE l"Nl'CIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'Ó'DLICA)

Altera a redação do art. 310 da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de
1973, e dá outras providências.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 310 da Lei n.o 6. 015, de 31 de dezembro de 1973, passa a ter
n seguinte redação:
"Art. 310. Esta lei entrará em vigor em todo o território nacional
no dia 1.0 de julho de 1975, revogadas as disposições em contrário. Nesse
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judicial e adaptação aos novos modelos, sem prejuízo do cumprimento
Integral das disposições desta lei, Iniciando-se nova numeração."
Art. 2. 0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o
Decreto-lei n. 0 1.000, de 21 de outubro de 1969, e as disposições em oontrárlo.
Quando do Início da vigência da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973, ficarão
revogados a Lei n. 0 4.827, d.e 7 de março de 1924. e os Decretos n.os 4.857, de 9
de novembro d·e 1939; 5.318, de 2 de fevereiro de ·1940; e 5.553, de 6 de maio de
1940.
o

MENSAGEM N. o 241, DE 1974
DO PODER EXEauTIVO
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 d.e Motivos do
Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei que "altera a
redação do art. 310 da Lei n. 0 6 .01•5, de 31 de dezembro de 1973, e dá outras
pl'OVidências".
Brasília, 20 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N. 0 GM/0224-B, DE 20 DE MAIO DE 1974, DO MI-.
NISTRO DA JUSTIÇA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência projeto que altera a data
d:J. entrada em vigor da Lei n. 0 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe
sobre a execução d'Js serviços concernentes aos registras públicos estabelecidos
pelo Código Civil e legislação posterior, inovando de maneira substancial o sistema vigente.
Conforme estabelece seu art. 310, o novo estatuto deverá entrar em vigor a
1. 0 de julho do corrente ano. Várias de suas disposições, entretanto, já demandam alteração, para que se coadunem com os preceitos da Lei n.o 5. 988, de 14 de
dezembro de 1973, que regulou os direitos autorais. Com efeito, o capítulo concernente ao "registro das 'Jbras intelectuais" (Título II, Capitulo III, arts. 17
a 20) deste Diploma Legal não se harmoniza com o que a ele corresponde na
referida Lei n. 0 6.. 015/73 (Título VI, "do registro da propriedade literária, científica e artística", art.c;. 290 a 304).
Por outro lado, estão sendo ultimados neste Ministério os trabalhos relativos
ao Anteprojeto de Código Civil, onde se criam novos institutos jurídicos como o direito de superfície e a adoção plena -, se modifica a disciplina de
outros e se estabelece a necessidade da organização d.o Registro das Empresas.
Tudo isso - pela estreita ligação com o sistema de registro -, implicará, necessariamente, a alteração da Lei de Registras Públlcos.
Jl:, portanto, de toda a conveniência que seja adiada a entrada em vigor da
Lei n.o 6.015, .de 1973, estimando este Ministério em um ano o prazo necessário
para as providências acima expostas, e que incluem o processo legislativo concernente ao Anteprojeto de Código Civil.
Nestas condições, tenho a h'Jnra de submeter o assunto à alt-a consideração
de Vossa Excelência, manifestando-me no sentido de que seja o anexo projeto
de lei encaminhado ao Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a V'Jssa Excelência protestos de profundo respeito. - Armando Falcão, Ministro da Justiça.
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PARECER N.0 218, DE 1974

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre Projeto de Resolução
n.o 18, de 1974, da [Comissão iDiretora, que "dá nova ·redação ao art. 363
do Regimento Interno do Senado Federal, aprovado pela Resolução n. 0 93,
de 19'70".
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
Visa o projeto de resolução sob nosso exame a preencher lacunas do art. 363
do Regimento Interno do Senado Federal, no que tange à correção de lapsos
existentes na redação definitiva dos projetes.
Esclarece a justificação que "não raro acontecem, em projetas, contradições,
incoerências e equívocos, com prejuízo do verdadeiro sentido dos textos legislativos" e acrescenta:
"A ·atual redação do citado dispositivo não abrange todas as hipóteses
e cria dificuldades à solução de tais enganos ou erros, inclusive sendo
omissa quando esses erros são verificados em textos legislativos publlcados.''
2. A emenda prevê a hipótese da corl'eção do defeito antes da remessa à
Câmara, quando o dispositivo em vigor só dispõe sobre a correção antes do
envio à sanção; propõe à Comissão competente à re,tiflcação mesma do erro;
configura as hipóteses tanto de nova mensagem como de republicação do texto
legislativo; finalmente, dlscipllna, de maneira mais clara, a correção do "lapso
manifesto ou erro gráfico", prevendo-a "de ofício", mediante simples comunicação à Câmara ou ao Presidente da República.
3. !'arece-nos do maior Interesse, para a própria eficácia da lei, a correção
dos erros verifilca:dos ·em textos legislativos já publicados. Tanto pode ele resultar
de imperfeição do próprio autógrafo - quando escapará, evidentemente, ao
exame do Executivo a falha verificada - como de erro tipográfico, na hipótese
d·e corl'eto o texto enviado à sanção. Se, neste último caso, cabe à. autoridade
Incumbida da publicação promover a correção necessária, mediante republlcação ou retlficação parcial, no primeiro, a providência deve partir da própria
Casa Legislativa em condições de melhor revisão. Procede, portanto, a observação exarada no parágrafo final da justificativa:
"As modificações propostas resu1tam, como é fácil de ver, da ocorrência
desses casos ·e segura observação da Mesa, quanto ao modo e necessidade da sua correção."
4. O projeto em exame preenche visíveis lacunas da lei interna do Senado
Federal, está redigido segundo os melhores moldes da técnica legislativa, perfeitamente inserido na sistemática e, por jurídico e constitucional, parece-nos
digno de aprovação.
Sala das Comissões, em 29 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Carlos Lindenberg, Relator - Acciol:y Filho - Wilson Gonçalves - Nelson Carneiro -José Augusto - José Lindoso -Matos Leão - Heitor Dias.
PA!BECER N.o

~19,

DE 19'74
Da iComissã.o de Legislação Social, sobre o Projeto ~e Lei da 'Câmara
n.o 35, ~ 1971 (n.0 162-B, de i1967, na origem), que modifica a ,Lei n.o 4.937,
de 18 de março de 1966, que a!ltera !dispositivo ~a :Lei n.o 4.284, 1de 20 de
novembro de 1963, que cria o Instituto de Previdência dos !Congressistas
(J!P:C).

Relator: Sr. Franco Montoro
Originário da Câmara dos Deputados, vem à apreciação desta Casa projeto
de lei que modifica a legislação concernente ao Instituto de Previdência dos
Congressistas (IPC).
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-775A proposição, elaborada em princípios de 1967 pelo Deptuado Dnar Mendes,
pretende computar, para todos os efeitos, o tempo de mandato de deputado
estadual dos congressistas, de modo a complementar-lhes o período de carência
necessário ao gozo dos benefícios instituídos pela Lei.
Durante a sua longa tramitação, o projeto sofreu numerosos acréscimos e
modificações que, de certo modo, lhe desvirtuaram as finalidades, a ponto de
merecer, do saudoso deputado Arruda Câmara, então Presidente do Instituto,
um dramático parecer, pleno de advertência sobre a gravidade das medidas
preconizadas que, se aprovadas, poriam em risco a estabilidade económicofinanceira da instituição.
Como que para realçar as inconveniências do projeto, aquele Ilustre parlamentar, em cel'to trecho do parecer, advertia que:
"Cometer aventuras com patrlmônio de ex-parlamentares, de órfãos
e viúvas, não é coisa de se cogitar, a menos que se ressuscite a galinha
que punha ovos de ouro e seja doada ao JPC, ou se obtenha o poder
dos milagres da multiplicação dos pães."
Apesar de tão poderosos argumentos, a proposição, eliminada de alguma.
medidas t<.otalmente inviáveis, seguiu os seus trâmites normais, vindo a ser,
finalmente, encaminhada ao Senado Flederal.
Ocorre, entretanto, que o próprio Instituto de Previdência dos Congressistas,
por seus atuais dirigentes, já havia verificado a conveniência de se alterar e
atuallzar a referida legislação, face, principalmente, à inadequação de suas
bases atuariais ante o plano de previdência social que lhe compete executar e
dar prosseguimento.
Para tal fim, foi contratada uma empresa de assessoria de alto nível, cujos
estudos vieram demonstrar, realmente, a necessidad·e de corrigir distorções e
de fixar novas diretrizes que assegurem ao IPC a sua normal continuidade.
. Desse criterioso trabalho resultou, após aprofundada análise e aperfeiçoamentos, o Projeto de Lei do Senado n. 0 55, de 1972, subscrito pelo eminente
Senador Cattete Pinheiro, atual Presidente da instituição, que, aprovado por
esta Casa, já foi ·encaminhado à revisão da Câmara dos Deputados.
Julgamos, assim, que o projeto em exame, a despeito de seus inegáveis
méritos; está superado em suas finalidades essenciais, face à supervenlência
da Iniciativa do Senado, que, além de ter sido referendada pelo Instituto, parecenos melhor llitender aos seus atuais reclamos.
·
Ante esses considerações, nosso parecer é pela prejudiclalidad·e do projeto.
Sala das Comissões, em 3 de maio de 1973. - Renato Franco, no exercício
da P11esidêncla - Franco Montoro, Relator - Eurico Rezende - Wilson Campos
- Accioly Filho.

PARECER N,0 220, DE 1974
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 35,
de 1971.
·Relator Sr. Cattete Pinheiro

"O Instituto de Previdência dos Congressistas contará o tempo de mandato
legislrutlvo estadual, até o máximo de quatro anos, dos Congressistas contribuintes em exercício na data da vigência desta lei q·ue tenham anterio·rmente
exercido aquele mandato, desde que ainda não tenham contado qualquer tempo,
a esse titulo, por força da Lei n.o 4.93,7, de 18 de março de 1-966.'' É o que
pl'econiza o projeto de lei (art. 1.0 ) que vem ao exame desta Comissão e que,
no art. 3.0 , aponta as f.ontes de recursos para custeio do ônus decorrente das
providências previstas: as contribuições dos interessados pagas de uma só vez
ou em prestações mensais, na base do subsídio do congressista ·em vigor na
data do pedido de contagem.
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Nacional (art. 2.ol que ainda não se inscreveram no Instituto, ou que dele se
afastaram, poderão contr!Jmlr para o IPC. Enquanto isso, o art. 4. 0 estabelece
que, para a aplicação em Imóveis d·e dispon!billdade do Instituto, ex!glr-se-ã,
em cada caso, prévia aprovação da assembléia dos associados, a qual será também necessâria para a alienação desses bens.
A proposição exagera na liberalidade. Aliãs, sobre Isso, o saudoso Deputado
Arruda Câmara advertiu, na Comissão de Constituição e Jus·tiça da Câmara,
no voto de 19 de junho de 1968:
"Os encargos crescem dia a dia, e os contribuintes não aumentam.
Os associados são, apenas, 1.390, e os pensionistas atualmente, 628. Dentro de duas legislaturas, talvez será igual o número de contribuintes e
o de pensionistas. Isso causa justas preocupações ... De um lado, surgem
novas reivindicações, de outro a oposição de associados que temem pelo
futlll10 da Instituição, do patrimônio sagrado de ex-parlamentares, viúvas e órfãos e que deve ser preservado e até fortalecido a todo custo".
No concernente à aquisição ou alienação de imóveis, as cautelas pretendidas estão devidamente definidas em normas fixadas pelo Conselho Deliberativo do Instituto.
Cumpre, ainda, ressaltar na •Oportunidad•e, que a Lei n. 0 6.017173, de iniCi21tiva. da Câmara dos Deputados, alterou a legislação do IPC justamente para
dar-lhe estrutura atualizada e adequada aos fins precípuos de entidade previdenclária.
Ante o exposto, opinamos pelo arquivamento do Projeto, por considerá-lo
prejudicado. - João Cleofas - Presidente - Cattete Pinheiro, Relator - Lourlval Baptista - Fausto Castelo-Branco - Wilson Gonçalves - Alexandre Costa
-Carvalho Pinto- Mattos Leão.
PARECER N. 0 Z21, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de !Lei do
Senado n.0 148, de 19'73, que Denomina "Presidente Médici" a BR-0'70,
que, liga Brasília a Cuiabá.'' .
Relator: Sr. José Augusto
De autoria do ilustre Senador Saldanha Derzi, visa o presente projeto a
denominar "Presidente Médici" a BR-070, que liga Brasilia a Cuiabá.
2. Em sua justificação, ressalta o Autor que "a iniciativa do presente p=ojeto
foi sugerida pelos representan~es do povo matogrossen.se - os deputados à Assembléia Legislativa ... "
Lembrando as homenagens que se prestaram ao ex-Presidente Washington
Luis, para quem "governar é abrir estradas", !!Jela importância que deu à abertura de estradas pioneiras, ao grande bandeirante Fernão Dias, "o Caçador de
Esmeraldas", ao ex-Presidente Eurico Gaspar Dutra, em cujo período se asfaltou
uma de nossas principais rodovias, batlzando com seus respectivos nomes importantes artérias de nosso sistema viário, salienta: "a obra que vem sendo realizada, nesse se~or, pelo Presidente Médic!, é daquelas que passarão à nossa
História como o maior esforço realizado. até boje, no Brasil, no que tange à
penetração viária, principalmente na direção de nossas fronteiras terrestres,
magnifica tarefa, estreitamente conotada à ocupação do território brasileiro e
com vistas ao desenvolvimento harmônico de todas as regiões".
Exemplificando com a Transam·azônica e o Prodoeste, frisa que "especial
mente para Mato Grosso, o Prodoeste, complementando, olbjetivamente, o es•forço
realizado pela SUDECO - assume especial significação, claramente visto que o
maior entrave ao progresso de nosso Estado consiste na carência de um sistema
viário capaz de facilitar o escoamento da sua produção, principalmente extrativa, agrícola e pecuária, para os Estados vieinhos. Obviada essa dificuldade,
com a nova estrada, obter-se-á, cumulativamente, maior facilidade no atendimento à demanda dos produtos indust.riallzados".
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Lembrando que o desempenho do Governo Médici, no setor, "... vai ao
encontro das melhores aspirações de nossos vizinhos, e, por via de conseqüência.,
responde a. uma aspiração comum de todo o povo brasileiro", conclui: "dai porque
a denominação proposta, de "•Rodovia Presidente Médlci" para a BR-070, não configura, apenas, um preito de gratidão dos mato-grossenses ao terceiro governante
da Revolução, mas representa, estamos certos, uma homenagem de todos os
brasllelros a quem soube e pôde realizar uma tarefa gigantesca e uma obra
inesquecível em prol do desenvolvimento do País e da Integração nacional".
Corroborando as considerações expendidas pelo ilustre representante de Mato
Grosso, nas passa.gens anteriormente citadas, da Justificação, cumpre realçar
as referências do Presidente Geisel a respeito de seu antecessor: "Na direção
suprema do Pais, Vossa Excelência, cuja. estatura de governante sereno e firme,
e'm .sintonia .sempre .cem os .anseios populares, ora se incorpora, em traças /definitivos e singulares, à História de nossa. Pátria bem c<Jmo os ·Presidentes revolucionários que o precederam ... lançaram as bases sólidas desta renovação naclonaJ, que é realmente obra ing.ente e dignificante de nosso pais ... " (Discurso do
Presidente Ernesto Geis.el, na transmissão do cargo de Presidente da República,
a lr5-3-74).
4. Ante o exposto, opinamos favoravelmente ao projeto, sobre cuja constitucionalidade e jurldicidade nada há a argülr.
Sala das Comissões, 3 de abril de 1974. - Aecioly Filho, Presidente, em exercício - José Aug11sto, Relator -Nelson Carneiro -Wilson Gonçalves - Eurico
Rezen!W - Helvídio Nunes >- .José ILindoso.

3.

PAREOER N. 0 222, DE 19'74
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, s~bre
o .Projeto de Lei 'do !Senado n.0 148, de 19'73.
Relator: Sr. Alexandre Cesta
O pr·esente projeto denomina "Presidente Médicl" a BR-070, que liga Bra11!11a a Cuiabá.
2. Na Justificação, o i:ustre autor da proposição, Senador Saldanha Derzi, diz:
"A iniciati'i'a do presente projeto foi sugerida pelos representantes do
povo mato-grossense - os deputados à Assembléia Legislativa de nosso
Estado."
E adiante:
"A obra que vem sendo realizada, neste setor, pelo Presidente Médici
é da·quelas que passarão à nos.sa história, como o maior esforço realizado,
até hoje. n<J Brasil, no que tange à penetração viária, principalmente
na direção das nossas fronteiras terrestres, magnifica tarefa, estreitamente conotada à ocupação do território brasileiro e com vistas ao desenvolvimento harmônico de todas as suas regiões."
Convém, ainda, transcrever o final da aludida Justificação:
"Dai iPOrque a denominação proposta, de "Rodovia Presidente Médicl"
para a BR-070 não configura, apenas, um preito de gratidão dos matogrossenses ao terceiro governante da Revolução, mas repr-esenta, estamos
certos, uma hOmenagem de tod<lS os brasileiros a quem soube e pôde
realizar uma tarefa gigantesca e uma obra Inesquecível em prol do desenvolvimento do rPais e da integração nacional."
3. A BR-070, como se sabe, é uma radial, que inicia .em Brasília e termina na
Fron•eira com a Bolívia, p.ercorrendo, portanto, o Distrito Federal e os Estados
de Goiás e Mato Grosso, segundo o Plano Nadonal de Viação, aprovado pela
Lei n.0 5.917. Sua extensão aproximada é de pouco menos de 1.300 quilómetros,
a maioria dos quais no Estado de Mn.to Grosso. As localidades intermediárias
dessa estrada de rodagem sii.<l: Ja.raguó. <GOl, Aragarças CGO), Cuiabã. <MTi
e Câceres CMT).

-1784. A ilustrada Comissão de Constituição e Justiça, examinando a matéria, entendeu ser o projeto jurídico e constitucional.
5. Convém, ainda, demonstrar que esta Comissão de Transportes, ao examinar
proposiçá·o semelhante (PLS 105/73), assim concluiu seu parecer:
"Não obs+ante tenha o conselho Rodoviário Nacional aprovado normas
gerais, no sentido de dar numeração e denominação adequadas às rod·ovias, adotando, d€ .preferência, a nomenclatura de prefixo e número,
nada impede que, em casos especiais, se dê o nome de um grand€ homem a uma determinada rodovia, em sinal de homenagem e reconhecimento à dedicação e €spírlto público demonstrados pelo mesmo.
Dessa forma, in€xlstindo impllcaç;ões técnicas que possam ser opostas ao
projeto e considerando corr€ta a m€d!da, €Sta Comissão opina pela sua
aprovação."
6. Acont€ce, porém, que está em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei da
Câmara n. 0 108, de 1973, que dá a denominação de "·Rodovia Pr€sidente Médici"
à BR-210 (P·erlm€tral Nor~e) tendo parecer favorável desta Comissão.
Ante o exposto, nã·o vemos como possa prosperar a rpresente proposição, razão
por que opinamos pelo s€u arquivamento.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1974. - Leandro Maciel, Presidente Alexandre Costa, Relator - Virgílio Távora - Lanoir Vargas,
PARECER N.0 223, DE 1974

Da /Comissão de Finanças, sobre o Ofício .S/N.o 14, tde i1974 (Oficio
n. 8, d.e 1974, na /Origem) do Presidente da 'Fundação das Pioneiras
Sociais, :encaminhando ,ao .Senado Fedreral, Análise e .'Relatório rdo Serviço
de ·Contabilidade envolvendo .as ,operações 'econômico-financeiras do lRio,
Brasília e Belo Horizonte, referentes ao rexercício ide 1973.
R,elator: Sr. Wilson Gonçalves
Vem ao conh€cim€nto desta Comissão a prestação de contas da Fundação
das Pioneiras Sociais, referentes ao exercício de 1973 e constituída de balanço
tinanooiro. balanç·o económico, demonstrativo das Despesas e Receitas consolidadas, análise € r€latório do serviço de c·ontabilidade, envolvendo operações
económico-financeiras do Rio, Brasília e Belo Horizonte.
Ofício encaminhando a matéria foi en<'!erecado ao Senado Fed€ral, pelo Presidente daquela Fundação que, no plano nacional, tem atividad€s nos setores da
pr€venção do câncer, reabilitação, prevenção das doenças cárdio-va.scular€s, prevenção da cárie dentária, assistência médico-odontológica, assistência educacional e assistência social.
Para o trabalho cumprido, em 1973, a Fundação das Pioneiras Sociais contou
com r€cursos próprios, oriundos da administração de seu património, acrescidos,
em cerca de 30% de sua receita bruta, de recursos fornecidos pelo Governo Federal, a~ém da doação de equipamentos especializados.
Do relatório ora em exam€, chega-se às seguintes conclusões: a) à qualidade
<'!o trabalho técnico-cientírf!co juntou-se a quantidad€ dos serviços prestados às
comunidad.es em que atuam as Unidades de Prevenção ao Câncer Ginecológico,
Reab!litação e C€ntro de Pesquisas das Doenças Cárdio-Vasculares; b) houve
uma inversão patrimonial de grand€ vulto para acompanhamento da evolução
da ciência médica; cl nas áreas de emprego de recursos próprios da Fundação, o
esforço para o a•endimento das populações pobres, nos aspectos €ducacional e de
atendimento médico, superou os de anos anteriores; d) a imagem criada e amP:iada pelos órgãos de imprensa, rádio e televisão na comunidade foi uma das
causas do suc€sso durante o ano de 1973; e) as atividades cientí'f'lcas desenvolvidas pelos difer€ntes setores médicos da Fundação contribuiram para projetar
ainda mais a Instituição, em âmbito nacional e internacional.
O balanço financeiro demonstra que a Fundação, no exercício passado, teve
superavit equivalente a Cr$ 1.403. 719,02. O balanço €conômico, executado de

-
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da Fundação, em 1973, somou Cr$ 16.380. 746,30. A situação liquida patrimonial,
que representa o patrimõnio líquido real, em 31 de dezembro do ano passado era
de Cr$ 11.394 .314,49.
Para que se tenha idéia das atividades técnicas, relacionadas ao campo da
saúde, reallzadas em 1973, pela Fundação das Pioneiras SOciais, o quadro que
segue é elucidativo:
Area de atuaçã.o

1972

Prev. do Câncer Ginecológico ................
Prev. do Câncer da Bôca
Prev. do Câncer da Pele
Prev. da Cárie Dentária
Prev. das Doenças Cárd. Vasc. ...............
Reabilltação
Ass!st. méd.-hosp.-odontológ!ca
TOTAL G~ ..............................
••••• o ••••••••••••••

649.171
4.531

854.428
16.569

5.770

350
3.88Q

•• ' •••••• o o ••••••••• o

o •• o ••••••••• o • o ••• o •

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

• • • • • • • • • •' o • • •

1973

68.070
356.165

124.917

76.403

346.060

1.160.110

1.657.211

%

+
+
+

311.007

+
+

32
253

32
97
13
293
43

A:; Informações que ficaram va:em p·or um testemunho que honra a instituição. Opinamos, portanto. pelo arquivamento das Contas da Fundação das
Pioneiras Sociais, relativas ao exereício de 197'3.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1974. - João Cleofas, Presidente - Wilson
Gonçalves. Relator - Tarso Dutra - Lourival Baptista - Cattete Pinheiro Fausto ·Castelo-Branco - .Mattos Leão - Alexandre Costa -. Carvalho !Pinto.

PARECER N.0 224, DE 1974
Da Comissão de Redação
Redação final do Projeto de Resolução n. 0 19, de 1974.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apreSenta a redação f~nal do Projeto de Re'solução n.0 19, de
1974, que suspende, no § 1.0 do art. 789 da Consolidação das Leis d~ Trabalho,
as e~ssões "o juiz e", declaradas inconstitucionais .por decisão deflnlltlva do
Supremo Tribunal Federal, proferida nos wutos do R!ecl!1'so Extrao11dinário n. 0
75.390, do Distrito Fe'derel, em 24 de outubro de 1973.
Sala das Comissões, em 30 .de maio de 1974. - Danton Jobim, Vlce-Presidente, no exerciclo da Presidência - Cattete Pinheiro, Relator - José Lindoso.
ANEXO AO PARECER N. 0 224, DE 1974
Redação final do Projeto de Resolução n.o 19, de 1974.

Faço saber que o Sen ado Federal !llj)rovou, nos termos do art. 42, inciso VII,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
1

~

RESOLUÇAO N.o
, DE 1974
Suspende, por inconstitucionalidade, a execução da expl:leSSão "o
juiz e", constante do § 1.0 do art 789 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
O Senado Federal resolve:
Artigo único. li: suspensa a execução da expressão "o juiz e", ~::onstante do
.o do art. 789 da Consolidação das Leis do Trabaho (CLT>, declarada incons-
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de outubro de 1973, nos autos do Recurso Ell$raordlnárlo n. 0 75.390, do Distrito
FedexaJ..
O SR. PRESIDENTE (!Paulo TorJ.1es) - 'Do Expediente lido consta o Projeto
de Lei tda Câ.ma.ra n.O 49, de 1974 (n.0 1. 915-B/74, na Oasa de orig~em), de imclativa do S.r. Presidente da República, que fl~a os V1alores dos nivei•s de• vencimentos dos Grupo-Dil1eção e Asse.sso·r.amento Superlo!'ie~ do Qua_?ro Perman1ente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Reg!ao, e dá outras providências.
Nos :termos da alínea b do inciso· TI do ·art. 142 do Regimento Interno, a
matéria l'eceberá emellldas, perante ·a q:Jrimei·ra Comissão a que foi distribuída,
pelo prezo de cinco sessões ordinárias.
o Sr. Presidente da República ·encaminhou à deliberação do Congresso Nacional, através da Mensagem n.o 44, de 1974 - CN, o texto do Decreto..[.e! n. 0
1.329, de 1974.
Pa;ra leitu11a da Mensa.gem e demais providências iniciais de sua tramitação
convoco uma Sessão do Congresso Nadonal, a realizar-s·e no próximo dia
segunda-feira, às 19 horas, no pl.enárlo da Câmara dos Deputrud·os.
SObre a mesa, projetes de l-ei que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.

3:

São lidos os segui'!lltes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N. 0 54, DE 1974

(CO:MPLEMENT.AR)
Altera os arts. 1.0 , 2.0 e seus parágrafo; e 3.0 e seus incisos, da
Lei Complementar n.0 2, de 29 de novembro de 1967 - que dispõe sobre
a execução do disposto no art. 16, § 2. 0 da Constituição .F1ederal, rela.tivamente à remuneração dos Vereadores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os arts. 1.0 , 2.o e seus parágrafos; e 3.0 e seus incisos da Lei Compleme!ltar n. 0 2, de 29 de novembro de 1967, passam a vigorar com a seguinte
redaçao:
"Art. 1. 0 - As Câmaras Municipais das 03.J]Jitais e as dos Municípios de
população superio·r a 200.000 (duzentos mil) habitantes podoW"ão, medi!ante Resolução, atribuir remuneração aos seus Viere•adores, nos limites
e critérios fixados nesta lei."
"Art. 2.0 - É V·edado o pagamento de qualque'r outra vantagem pecuniária ·em ·razão do mandato de Vereador, inclusive ajUJda de custo,
representação ou gratificação."
"Art. 3.0 - A remune•ração de Vereador, dlvi!dlda em partes fixa e variável, não ultrapassará, no seu total, às seguintes proporções em relação aos subsídios dos Dep.utados à Assembléia Deg!slativa ào respectivo
Estado, •eXIcluida a retribuição relaltiv·a às sessões extraordinárias:
I - Nos Municípios com ,população de mais de 200.000 (duzentos mlll
até 300.000 (trezentos núll hwbitantes- um quarto;
II- Nos Municípios com ,população ·de mais de 300.000 rtrezentos mil)
até 500. DOO (quirrnentos mm habitantes - um terço;
III - Nos Munleipios com população de mais de 5(}0.000 (quinhentos
mm até 1.000.000 <um núlhãoJ de haol~ntes - metade;
IV - Nos MunlcLp!as com população superior a 1.000.000 (um m.ilhão)
de hablitantes - dois terços; e
V- Nas Capitais com população supedor a 1.000.000 (um milhão) de
habitantes - dois terços, e nas outras Capitais - metade."

-- -781"§ 1.0

A pallte variável da remuneração não será Inferior à fixa e
corresponderá às sessões a que C<Jmparecer o V,ereador, não podendo ser
paga mais de uma por dia."
"§ 2.0 - DuiJante a 1egisla>tura, não se poderá e1eva!I' a remunet:ação, a
qualquer título, sal\'o no que tange a atualização, subordinada aos limites fixados neste 3Jrtlgo."
Art. 2. 0 - Esta Lei ·entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as dlspDslções em contrário.

Justificação
O presente projeto de lei complementar tem por objetlvos fundamentais a
atualização do texto legal à ,preceituação constitucional, alterada PQ'l" força da
Emenda n.O 1, de 1969, e a corl'eção da matéria, segundo as imposições, de
ordem Jurídica, ditadas pela necess~dade de exe,cução racional do Instituto constltueional próprio.
De fato, em termos de atualização, vale ressaltar que, elaborada em taae
anterior à Emenda Con\S!Utucional n. 0 1, de 1969, a Lei CompLementar n.o 2 reflete
o enunciado no art. 16, § 2.0 da Constituição, na forma então vigente, ou seja,
com garantia de remuneração aos Vell'eadores das Capitais e dos Municípios de
população superior a cem mü habitantes. Com o advento da IP're'Citada Emenda
n. 0 1, o dlspostivo constitucional pertinente foi alterado, passando a consubstanciM' o art. 15, § 2.0, com g3JIJantia de remuneração aos veiJeadores das CapitaiS e dos Municípios de população supe·rior a duzentos mil habitantes. Ora, tal
modificação, no texto fundamentai!, impõe repercussão imediata no irnstrumento
regulamentar, no ·caso a Lei Oomplementar n.o 2, de 1969, embora se reconheça
o aspecto apen3JS formal ,da medida, vez que, o respeito ao texto maior supera
qualquer dúvida, no que tange à execução da norma jurídica.
Há, entanto, ao lado da referida providência, i!llic!ativa a ser considerada,
visando a inteligência cogente do instituto constitucional, nas ·condições em que
foi posta a gerir a mrutérta sob sua: tutela.
Em ve11dade, dúvtd:as têm Sll:l1gido, na a;plícação da Lei ComplemeiJJtar
n.0 2, de 1969, uma vez que, ali, se estabelecem normas de controle mcompativels
com o sistema constitucional que disciplina o ,proce\Sso ético de l1e,tribuição par·
lamentar. Na realida:de, isto se verifica em conseqüência do preceitU3Jdo no allt.
15, item I, que estabeleee O· princípio da incoincidêncla de mandatos nas áreas
e·stadual e municipal.
Assim, na forma do vetrocitado dispositivo constitucional, as eleições municipais para Prefdto, Vice-Prefeito e Verea.d~es, poJ:que dev3JD1 l1ealiz3Jr-se em
data diferente da de Senador, Deputado F1edleval e !Deputado Esta:dual, terão, por
conseqüência, o estabelecimento de mandatos também incoincidentes, dentro das
respectivas leglslaturas. Diante dessa situação, que já rucontecia no regime ante·rior à Emenda Constitucional n. 0 1, de 1969 (aJ:'t. 16, !), dificulda-des surgixam
no que se refere· à execução da Lei Oomp1emel!]tar n.0 2, de 1967, na pal!'te rel3Jtiva
à atualização da remuneração de v,ereador, segundo os critérios da mesma lei,
sobre.tudo porque, no aLudido diploma legal, foi fixado que a 11emuneração seria
"estabelecida no final de cada eglsatura, para vigorar na subseqüente" e mais,
que "durante a leglslatura não se :poderá elevatr a 11emuneração a qualquer título"
(ant. 2. 0 , § 3. 0 ). Do eXlposto, nota-se, desde logo, que os referidos dispositivos
são, de certo modo, redundantes, quanto aos fins a que· se propõem. A questão,
porém, que interessa, no caso, é a concernente ao exrugero a que se chegou na
ela;boração da Lei Complementar n. 0 2, de 1967, lnsc·l'evmdo-se, em seu texto,
disposições divorciadas da realidade do problema, apenas porque figurantes do
elenco das normas constitucionais ~erais. É o que acontece com o disposto no
art. 33, caput, da Constituição Federal, que regula especialmente a concessão de
subsidias de d'eputados ·e senrudoves, servindo como instrumeiJJto de controle
moral, segundo o princípio de que não se deve legislar em causa própria. Re~ati
vamente ao processo de retribuição de deputados estaduais - t\ por extensão,
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que limita os refe!l'idos est!pênidios, em condição que, por si só, .ga.rant1ria a
total prevalência do· principio moralizador. Desta sorte, se o subsídio do deputado estadual estâ limitado a. dois te~s do atribuído ao deputa.do federal; e se
a remuneração do vel'eador, no seu total, se restringe a proporções def!nidas,
na. forma do art. 3.0 da Lei Complementar n.0 2, de 1967, não se apl'esenta lóglea
e pol'tanto, justificável a extensão aos mesmos da llmiitação própria ao deputado
f~d·eral e ao Senador, que, além desta, não se subordinam a outro ·tipo de contenção retributiva.
Segundo, pois, a. boa intellgên~ia constitucional, a norma do art. 33, ca.put,
in fine, é de incidência estrita, na.o atingindo a esfera. estadual ou municfa>al,
que, como visto, jâ .possui rergime própdo de limitação, de acordo com a regra do
art. 13, item VI, da Const!Jtui~ão F1ederal, que domina a do axt. 3.0 da lei regulamentar própria.
A Lei Complementar n. 0 2, de 1967, entanto, ao disciplinar o .processo de
remuneração de vereador, mandou aplicaor à espécie não só a limitação vigorante
para o plano federal, senão, também, a da. ói!bita. estadual ,e, ainda, uma. especial, que contém a referida retribuição em percentuais definidos, tomado como
teto o subsidio do deputado à. A!ssembléla Legislativa do Tespectivo Estado (art. 3.0 ,
itens r e VJ.
Tal equivoco, .pois, só podeda gerar distorções, no âmbito de execução ·da.
lei, o que ocorre, de· fato, em vârla.s hipótese-s e, sobretudo, na que !'e.sulta.
d:a atuação da medida dentro do regime de incoincidência de mandatos. Observa-se, neste ponto - e porque as Iegislaturas estaduais e municipais são lncoincldentes - que, quando se opera a elevação de subsídio de deputado estadual,
esta modificação alcança a vereança no curso de uma legislatura., tmposslblll.tando, por força dos Impedimentos do art. 2. 0 , caput, e seu § 3.0, da. Lei complementar n.O 2, de 1967, quaJquer iniciativa de atualização da remuneração,
dentro dos tetos fixados no art. 3.0 do mesmo diploma legal.
Constitui-se, portanto, em verdadeiro a;bsurdo o sistema de exigências inserto na Lei Complementar n. 0 2, de 1967, à vista dos aspectos práticos e doutrinários que envol!Vem a matéria, também, em confronto com os reais objetivos
de nosso ordenamento constitucionM.
Impõe-se, destarte, quanto antes, a alteração da. Lei Complementar n.o 2,
de 1967, a fim de que se cristalize a verdadeira sistemática legal sem distorções
prejudiciais à ordem e ao espírito da Constituição Fedem!.
'
o presente projeto, pois, visa a esse objetivo, joeirando a. matéria constante
da Lei Complementar n. 0 2, de 1967, a fim de que seja possível a sua. execução
em termos racionais e identificados oom as exigências reais do problema.
Sala das Sessões, 30 de maio de 1974. - Paulo Torres.
LEGISLAÇAO CITADA

LEI COMPLEMEN'IlAR N.o 2
DE 29 DE NOVEMBRO DE 1967

Dispõe sobre a. execução do diSposto no art. 16, § 2. 0 , da Constituição
Federal, relativamente à remuneração dos Vereadores.
Art. 1.0 - As Câmaras Municipais das Capitais e dos Municípios de população
superior a 100.000 (cem mil) habitantes, poderão atribuir remuneração aos seus
Vereadores dentro dos limites .e cdtérios fixados nesta Lei.
Art. 2.0 - A remuneração dlvidir-se-â em parte fixa e variável e será estabelecida. no final de cada legls~atura, para vigorar na swb&eqüente.
§ 1.0 - li: vedado o pagamenr!Jo de qualquer outra vantagem pecuniária em
razão do mandato, Inclusive ajuda de custo, representação e gratificações.
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uma por dia.
§ 3.0 - Durante a legislatura não se poderá. elevar a remuneração a qualquer
título.
·
0
Art. 3. - A l'emuneraçáo elos Vereadores não ultl'apassará., no seu total, às
seguintes proporções com relação aos subsídios !litrl!buidos oos Deputados à
Assembléia. Legislativa do vespectlvo Estado, excluída a; remuneração das sessões
extraordinárias;
I - Nos Municípios com população de mais de 100.000 (cem mlll até 300.000
(llrezentos mm habitantes, um quarto;
II - nos Municípios com população de mais de 300.000 (trezentos mil até
500.000 (quinhentos mil) habdtantes, um terço;
m- nos Municípios com população de mais 500.000 (quinhentos mil) até
1.000.000 (um milhão) de ha;birtantes, metade;
IV - nos Mun!cipios com população superior a 1.000.000 (um milhão) de
habitantes, dois terços;
V - nas Capitais com população superior a 1.000.000 (um milhão) de habitantes, dois terços, e nas outras Capitais, metade.
Art. 4.0 - Para e·feito do disposto. no artigo anterior, os swbsícllos dos Deputados às Assembléias Legislativas dos Es·tados serão os fixados em resolução
que respeite a proibição expressa no art. 13, Vt, da Constituição Fede·ral.
§ L0 - As Câmaras Municipais, que se instalarem pela primeira vez, e as
que ainda não tive11em fixado a remuneração de seus Vereadores, poderão determiná-la pa;ra a legislatura em curso, dentro dos limites e critérios fixados nesta
§

il.lei.
§ 2.0 - Ficará prorrogada para a legislatura. seguinte a vigência da remuneração que não for alterada antes do término da anterior.
Art. 5.0 - A população do Município será aquela; •estimada pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que fornecerá, por ~rtf
dão, os dados às Câmaras interessadas.
Art. 6. 0 - A despes•a com a remuneração dos Vereadores não poderR. ultrapassar, anullilmente, de 3% (três por cento) da arreca:dação orçamentá..rla do
respectivo Município, realizada no exercício imediatamente anterior.
Parágrafo único - Se a fixação da remuneração nos limites previstos nesta
Lei importar despesa superior à estabelecida, será ela reduzida quando baste
pa;ra não exceder a percentagem de que trata este artigo.
· Art. 7.0 - Será considerado serviço público relevante o .exercício gratuito do
mandato de Vereador.
Art. 8.0 - A presen·te Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9.0 - Revogam-se as disposições ,em contrário.
A. Costa e Siva, Preslde·nte da República.

(A Co1níssão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N. 0 55, DE 1974

Dispõe sobre a instituição, organização e funcionamento das entidades cinológicas em todo o País, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - A instituição, organização e funcionamento de entidades clnológicas ·em todo o Pais são regulados pelas disposições da prese•nte lei. . .
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de 29 de junho de 1965, !regulamentada pelo Decreto n.0 58.984, de 3 de agosto
de 1966, com a alte!l'ação estabe~eclda pelo Decreto n. 0 66.33·1, de 17 de março
de 1970.
Art. 3.0 - A administração do ramo c!nológico far-se--á., sob a alta SJUPerintendência do Ministério da Agricultura, por Confederação e Federações organizadaS na forma da presente lei.
Art. 4.0 - É, desde logo, constituíd-a, para os ~Lns dlesta lei, a Confedemção
Cinológica Brasileira - CONCIBRA - entidade máxima de direção da atividade clnológica nacional.
Parágrafo único - A entidade re·ferida neste artigo goza.rá. de personalidade
juridica de direito privado, com sedie e foro no Distrito Federal, nos termos de
reguJoamento próprio, homologado pelo Ministro de Estla.do da Agricultura.
Art. s.o - Em cada Estado, Território· e no Distrito Federal poderão ser
organizadas fede·rações clnológicas, filiadas à Confederação Cinológica Brasllma, como entldadie de d·ireçã·o nas respectivas unidades territoriais.
§ 1.0 - A CONCIBRA da.rrá filiação, em cada Estado, Território e no Distrito
Federal, a uma única federação.
§ 2.0 - Só poderá organizar-se federação quando exista, em cada Estado,
Tem1.tórlo e no Distrito Federal, mais de uma associação cinológica, em funcionamento regular.
§ 3.0 - Na hipótese da existência de única associação na unidade territorial, será facultada filiação especial diretamente à CONCIBRA, até que seja
possível a constituição da fede!l'ação própria.
§ 4.0 - As federações reger-•se-ão por instrumentos normativos próprios,
obedecida a disciplina do Regulamento da CONCIBR:A, e terão sede e foro nas
capitais dos respectivos Estado·s, Territórios e no Distrito Federal.
Art. 6.0 - Nenhuma federação ou associação isolada (a'l"t. 5.0 , § 3.0) pOderá.,
sem prévia ·autorização da CONCIBRA, participar de exposições ou quaisquer
certames clnológicos internacionais.
Parágrafo único - Na hipótese da participação em exposição internacional
não poderão as federações, suas f11ladas e associações isoladas (art. 5.0, § 3.o);
se convocadas, dela abster-se, .salvo motivo relevante a ·critério da CONCIB&.
Art. 7.0 - As ,exposições cinológica\S poderão ser organizadas e realizadas
pela CONCIBR:A ou por qualquer entidade filiada, exclusivamente no âmbito
das respectivas jul'!sdições, obedecidas as seguintes normas:
I - as de caráter Internacional ou nacional mediante encamiooamento à
prévia lliprovação da CONCmRA das correspondentes instruções, através das
respectivas Federações, ou diretamente na hipótese de associação lsolad·a (art. 5.o
§ 3.0) ;
'
II- as de caráter l'egional- mediante prévia comunicação à CONOmRA,
pela forma prevista no item anterior.
Art. 8.0 - É vedada qualquer forma de discriminação entre entidades filiadas,
no que tange ao ·direito de participação em exposições, salvo a relativa ao
objetlvo de regionalidade das mesmas.
Art. 9.0 - Competirá exclusivamente às entidades filiadas, na forma desta
lei, em cada l'egião, a iniciativa dos serviços de registro ge1Illealógico-clnológico
no País, obedecidas as Instruções específicas do Ministério da Agricultura.
Parágrafo único - Em qualquer caso, o competente atestado de registro
genJealógico só poderá ser expedido com o "ap·rovo" d•a CONOEBRA, em expediente
autorizado pela federação própria ou por associação Isolada, na hipóte~ do
art. 5. 0 , § 3.0 desta lei.
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privativamente, em todo o Pais, o julgamento da;s competições cinológ!.cas.
.
§ 1.0 - As entidades flliada.s, para a.s exposições qUJe organizarem, solicitarão
à CONcmRA a designação de juiz ou juízes, com antecedência mllllma. de 30
(trinta.) dias da rea,llzação das mesmas.
§ 2.o- Res:erva-se à CONCIBRA o exclusivo direito de convite a juizes estrangeil'os, residentes ou não no País.
Art. 11 -São r:ecu.rsos da CONOIBRA:
I - Doações, legados e auxilias ou subvenções;
II - Do·tações orçamentári!lJS que lhe sejam atribuídaS;
III- Taxas e contribuições previstas ·em seu Regulamento; e
IV- Quaisquer outros recursos que lhe sejam atribuídos.
Parágrafo único - As federações e entidades filiadas, inclusive a prevista na
forma d·O art. 39, § 39. terão como fontes de recursos as discriminadas no presente artigo, obedecidos, no caso, o sistema fixado no Regulamento da CONCIBRA.
Art. 12. A Assembléia Geral, integrada por 1 (um) representante de cada
federação e associação isolada (art. 5. 0 , § 3.0 ), é o órgão máximo da CONCIBRA.
§ 1.0 Além da competência que lhe for atribuída no Regulamento da G'ONCIBRA, cumprirá à Assembléia Geral:
I - eleger o Presid-ente e Diretores da CONCIBRA;
II- aprovar as alterações ao Regulamento da CONCIBRA; e
III - aprovar as contas gerais da CONCJ:BRA, ao fim de cada gestão administrativa.
§i 2.o Para os fins deste artigo, a Ass·embWa Geral reunir-se-à ordináriamente no mês imediatamente anterior ao fim de cada período de gestão administra ti va.
Art. 13. A CONCIBRA ad·~tará, no que não contrarie as leis brasileiras, as
regras da entidade internacional a que estiver f!liada, fazendo-as observar pelas
federações e associações vinculadas.
Parágrafo único. A CON·CIBRA aprovará os símbolos representantivos da
entidade a serem usados pelas filiadas em exposições internacionais.
Art. 14. As funções de direção das entidad·es cinolôgicas a que se refere a
presente J.ei não poderão ser, de nenhum modo, remuneradas e serão exercidas
por brasileiros natos ou naturalizados.
Parágrafo único. Os cons·elhos das -entidade:s referidas neste artigo devem
constituir-se de, pelo menos, dois terços de brasileiros natos ou naturalizados.
Art. 15. Até que ~·ejam aprovados -os instrumentos de organização da CONCIBRA e constituído o seu conselho deliberativo, com representação igualitária
das federaçõ.es fil!adas, os seus atos de gestão ficarão a cargo ele autoridade designada pelo Ministro de Estado da Agricultura ou da entidade mantenedora de
convênio oflc~al!zado, conforme dispuser a instrução respectiva.
Art. 16 o Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da vigência desta lei, tornará efetiva a sua ·execução, mediante a expedição de decreto
e instruções às instituições cinológicas devidamente registradas.
Art. 17. Esta lei entra entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18. Revogam-se a:S disposições em contrário.
Justificação
O presente pr.ojeto ob,ietiva sistematizar a politica de proteção e controle à
~lno.~!l!a brasileira, fixando condições a uma estruturação própria ao desenvolvimento da criação cinológica nacional.
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um conjunto de atlvidade altamente lucrativa, seja no que tange a bens de produção, senão, também a de consumo. Neste passo, vale consignar as .indústrias
de rações as relativas ·a produtos farmacêuticos, as de artigos de boutlques, além
das funções ligadas a assistência hospitalar e em clínicas especializadas. No
mesmo âmbito. não é demais observar a necessidade de aprimoramento das raças, mediante 'sistema de controle, organ:zado em bases técnicas, a fim de que,
em curto tempo possam os criadores brasileiros disputar, em condições comp·etitivas, os mercados hoje ·extraordinariamente lucrativos do exterior.
Ao lado do aspecto económico, acultam outros nos campos do interesse social, politico-admin'strativo e, até, de segurança pública que r·ecomendam a observância de uma política integrada e racional para os problemas da clnofilla
brasileira. Ninguém desconhece, hoje, por exemplo o papel que desempenha o
ção pastor alemão junto às nossas forças de segurança pública, na ação represlva ao crime e aos ates d·e terrorismo.
Na situação atual - onde. por falta de uma sistematização, as entidades
· cinológicas operam em regime descentrnlizado - observam-se numerosos inconveni·entes extremamente prejudiciais à criação cinológica nacional. Neste ponto
verifica-se que as .entidades existentes intitulam-se r·epresentantes da AdministraçB.o Federal, quando n~o se apresentam, nas exposiçõ·es internacionais, como
mandatárias do govemo brasileiro .. Além do mais, a pluralidade de instituições,
sem qualquer controle centralizador, deixa o criador sem saber a quem se asso~iar vez que, como .salientado, todas se afirmam oficiais, orientando seus as.sociad·:s de modo diferent·e s·obre pmblema.s· Idênticos.
No que tange ao control·e de cruzamento e expedição do competente atestado
de registro g·enealógico a situação, na atual conjuntura, é bastante precária, aind9. porqu·o cruzamentos absolutamente recomendados deixam de ser efetuados em
conseqüência de desentendimentos entre entidades que se antagonizam.
Se todos os argumentos retrocitados não bastassem, valeria o que recomenda
a imperiosa necessidade de uniformização dos proc·essos técnicos, a vigorar em
todo o Paí;s, objet.'vando o aprimoramento das raças caninas.
·
Por todos os motivos apontados, o presente projeto, certamente, contará com
o aplauso da qua:e totalidade dos Cl'iador·es brasileiros, sobre tudo porque elidirá a dual dact.e política vigorante, estabelec·endo um r·egime de concórdia e· co)peraçfw entre os que se dedicam à tarefa de soerguimento da cinefilia brasileira.
Sala da.s Sessões, em 39 de maio de 1974. - Benjamin Farah.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.o 4. 716 DE 29 DE J'tl'NHO DE 1965
Dispõe sobre a organização, funcionamento e execução do3 registros
genealógicos de animais domésticos no País.
1

Art. 1. 0 O reg'stro genealógico de animais domésticos será realizado, ·em
todo o t·erritório nacional, de acordo com a orientação estabelecida p~lo Ministério da Agricultura, r·espeitadas as recomendações internacionais, que o Brasil
tenha assinado ou V·enha a assinar.
Art. 2. 0 Os trabalhos de registro genealógico permanec·erão cometidos a en·.idades r1·ivadas, já existent•es no Paí.s, sob fiscalização do Ministério da Agricul·,m·a. respeitados os direitos das Instituições que mantêm acordo, contrat.:l. convl:nio ou ajuste com o M'nlstério, para a .ext!cução dos serviços nesta Lei.
!:l 1.0 O Ministro ck Estado dos Negócios da Agricultura poderá conceder autorização para efetuar trabalhos d·3 registro genealógico, a entidades privadas
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Jque se orga~izarem para tal fim, desde que vissm a raça d·e animai> t;;·cn23tlco;
que ainda nao possuam esses serviços.
.
§ 2. 0 A autorizctçã.o a que .,e r.::.f·ere este a:·t!g··o somente serú. concedida quando a instituição estiver registrada no Ministério da Agricultura, mediante a apresmt·ação das seguintes provao:
I - C~rtidão de inteiro teor dos Estatutos, regulamentos ou compromissos
da instituição fornecida pelo Registro Público das Pessoas Jurídicas; e
II - Mandato da Diretoria cm exercício.
s 3.0 As exigências do parágrafo anterior aplicam-se, também, às ·entidades
filiadas e del·egadas.
§ 4.° Conc~dida a autorização a que s·e refere este artigo, nenhuma outra
entidade podera e~ercer a mesma atividade de registro genealógico, ressalvada
a delegação de competência, outorgada pela entidad·e detentora da autorizaçii.o
do Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura.
§ 5. 0 Para se:em registradas no Ministéri·o da Agricultura, as associações
especializadas. de caráter pr.ivado, não necessitarão determinar em S·eus estatutos, que tomarão a .si os trabalhos de registro genealógicos das raças que pretendem difundir.
Art. 3.0 Os registras g·enealógicos dirigidos administrados e executados por
órgãos do Poder Públic·:> serii.o transferidos a entidad·es ptlvadas em funcionamento ou que se fundarem desde que atendidos o disposto nesta Lei e os requisitos de idoneidad·e técnica e financeira, julgados pelo órgão competente do Ministério da Agricultura, nos têrmos do regulamento.
::: 1. 0 .O pessoal lotado nos órgãos prev!stos neste artigo será aproveitado
em al<tro:: c'o Mini.stério da Agricultura.
§ 2.o - O pessoal temporário admitid·O nos órgãos previstos neste artigo,
oos termos c~. legislaçfi·o em vigor até a data d.a publlcação desta lei, poderá ser
aproveitaC.o ·em outro·s órgãos do Ministério da Agricultura.
Art. 4. 0 - A autorização concedida, nos termos desta lei, à entidade de Criadores e às suas filiadas, para executarem o serviço de registro genealógico, só
poderá ser canc·elada no3 seguintes casos:
a) dissolução da entidade;
b) abandono dos trabalhos de registras genealógicos e irregularidade de11dn.mente constatada na execução desse serviço;
c) ·aplicação indevida de amcíEos financeiros pag,~s pelos cafres públicos;
d) quando não passuir Dir·etoria com mandato regular;
e)· quando infringir qualquer d.ispositivo desta lei ·e de seu regulamento.
Parágrafo único - Nos casos previstos neste artigo, a entidade entregará
todo o acervo referent·e ao registro genealógico ao órgão compe.t.ente do Ministéric da Agricultura, que continuará a realizar os tr·abalhos, até que nova autorização seja dada a outra entidade que vier a ser organizada com a mesma finalldoade.
Art. 5. 0 - Caberá ao Departamento de Promoção Agropecuária, do Ministério da Agricultura, cumprir ·e fazer cumprir a presente lei e a sua regulamentação, em todo o território nacional.
·
0
Art. 6. - O Departamento de Promoção Agropecuária de Ministério da Agricultur•a prestará assistência técnlc:t e financeira às entidades que realizarem o
registro genealógico de que trata a presente lei.
!:i 1. 0 - A taxa prevista no art. 8. 0 , da L.ei n. 0 4. 096, de 18 de julho de 1962,
será recolhida ao Banco do Brasil S/ A., em conta do Fundo Federal Agropecuário para o fim de ser empregada de ·acordo com o mencionado diploma legal,
reservando-se até 20% <vinte por cento) do montante total, para ser aplicado.
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b) na assistência financeira a ser prestada às entidades previstas no art. 2. 0
desta lei para ·a realização dos trabalhos de registro genealógico das diferentes
e~pécies de raças, inclusive participação em exposições, concursos e congressos,
mediante plano aprovado p·elo Departamento e pelo Fundo Federal Agropecuá'io, do Ministério da AgricuLt.ura.
§ 2.o - Cada entidade somente poderá receber, anualmente, um auxílio financeiro, qualquer que seja a modalid.ade, mesmo sob a forma de acordo, convénio, ajuste ou contrato.
§ 3.o - As entidades contempladas com auxílio financeiro fic·am sujeitas a
flscallzaçãoO dos Departamentos de Promoção Agropecuária e de Administração
do Ministério da Agricultura, aos quais prestarão contas das importâncias recebic'as, a título de auxílio e subvenções.
Art. 7.o- o Pod.er Executivo expedirá, dentro de 90 (noventa) dias, após a
publicação à1esta lei, a regulamentação que for necessária da qual constarão:
a) as normas a serem cumpridas na organização e funcionamento dos registres genealógicos, no tocante à fundação de entidades privadas de âmbito nacional e suas f1lladas;
b) as exigências referentes à rotina •a ser cumprida na e~ecução dos registres genealógicos, relacionada com as comunicações obrigatórias, liYros de regis~ro. certificados, identificação dos animais, inspeções técnicas e penalidades;
c) as normas p·ara a transferência d.os registras genealógicos de órgãos governamentais para as en.tidades privadas;
d) outras exigências indispensáveis à eficiência do registro genealógico.
Art. 8. 0 - Esta lei ·entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9. 0 - Revogam-se as diEposições em contrário.
H. Castello Branco - Pr•esident.e da República.
DECRETO N. 0 58,984, DE 3 DE AGOSTO DE. 1966

Aprova o Regulamento da Lei n.0 4. 716, de 29 de junho de 1965,
que dispõe sobre o registro genealógico de animais domésticos no País.
Art. 1.0 - Fica aprovada a Regulamentação sobr·s o Registro Genealógico
que com este baixa.
·
0
Art. 2. - A Regulamentação entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário,
H. Castello Branco - Presidente da República.
REGULA:MENTO DA ORGANIZAÇAO, FUNCIONA:MENTO E EXECUÇAO
DOS REGISTROS GENEALóGICOS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO PAíS

Art. 1.0 - O registro genealógico de que trata a Lei n.o 4. 716, de 29 de
junho de 1965, será realizado em todo o Território Nacional, de acordo com a
orientação ·estabelecida pelo Ministério da Agricultura, ficando V·edada a. existência d·e mais de um registro g.enealógico para cada raça dos diferentes animais domÉsticos.
Art. 2. 0 - São considerados animais domést.!cos, para os efeitos deste regulamento, asinlnos, bovinos, bubalinos, equinos, suínos, ovinos e caprinos.
Art. 3.0 - As entidades privadas referidas no art. 1.0 da Lei n.o 4. 716, de
29 de junho de 1965, dev·erão atuallzar seus registres no Ministério da AgrJcultura, observadas as exigências deste regulamento.
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1) certidão de Inteiro teor dos Estatutos, regulamentos ou compromissos
da Constituição, fornecida pelo Registro Público das Pessoas Jurídicas.
2) mandato da dlretorla em exercício, repetindo a apresentação toda vez
que a mesma for renovada.
Art. 4. 0 - As exigências do parágrafo único do al'tlgo anterior aplicam-se
às entidades mencionadas nos parágrafos 1.0 e 4.0 do artigo 2.o e no artigo 4.o
da Lei n.0 4. 716, de 1965.
Art. 5.0 - As entidades incumbidas da execução do serviço de registro ge.nlealógico, de âmbito nacional, ficam autorizadas a celebrar convênios com
outras entidades especializadas que ficarão sujeitas à orientação uniforme de
trabalho de registro, determinada pela entidade det.entoro. da autorização, observadas as disposições deste regulamento.
Parágrafo único - Entende-se por entidades filiadas aquelas que se organizarem sob os auspícios da entidade detentora de registro g·enealógloo, a fim
de atend·er as peculiaridades dos diversos Estados e Regiões do País.
Art. 6. 0 - A organização e a fiscalização do registro genealógico de equinos
e aslninos ficarão a cargo da Comissão Coordenadol'a da Criação do Cavala
Nacional, a qual caberá indicar ao Ministério da AgrlcuJ.tura as entidades privadas em condições de realizar aquele r.eglstro, tendo em vista sua constituição
e funcionamento.
Art. 7. 0 - As entidades que pleltea.rem a execução de serviços de r.eg!stro
genealógico devem ser ·especializadas, legalmente organizadas, devendo submeter-se às normas gerais de registro, estabelecidas na presente regulamenta.
Art. 8.0 - As entidades que executam e as que pretendam executar o registro genealógica devem apresentar Estatuto, Regulamentos e Instruções da~
quais constem, obrigatoriamente, além das exigências de lnteres·se da própria
entidade, outras ref·erentes a organização e funcionamento dos trabalhos de
teglstr'>, relacionados com os s·ervlços de escri•turação e provas zootécnlcas (controle leiteiro. velocidade de ganho de peso, conversão de alimentas e outrosJ.
Art. 9. 0 -Cada entidade deve possuir um Diretor do Serviço de Registro,

obrigatoriamente técnico (agrônomo ou veterinário).

Art. 10 - As entidades que executam o registro genealógico devem possui!
elementos de anotação (ficha, livros), devidamente rubricadas, onde .serão Inscritos os animais.
Al:i. 11 - Nos elementos de anotação, referidos no artigo 10, devem co11•~
tar, sem qualquer rasura, dados sobre g.enealogia, Identificação, nascimento,
origem e propriedade, bem como Inscrição dc..s nascimentos cte produtos e outra.
acorrênclas que possam dar idéia de produtividade e de reprodução
Art. 12 - As diversas ocorrências, como conerturas, nascimento, trans!e·
rêncla, mortes e anormalidades, dev.em s·er enviadas pelos criadores, nos pr:azos
preVistos na Regula,mentação de registro de cada entidade, para as necessarlas
anotações na respectiva Associação de registro genealógico.
Art. 13 - Cada criador deverá manter uma escrituração zootécnica, capar
d·e orientar os trabalhos de registro, identificando, pelos melas adequados, e
.nodo perfeito, seus animais.
Art. 14 - As entidades poderão emitir certificados de registro ou "pedlgrees", devidamente rubricados, de acordo com o critério adotado em cada reg~
lamento de registro.
Art. 15 - Os animais submetidos a registro devem ser perfeitamente identificados, por marca a fogo, fotografias, diagramas de manchas, piques ou outros
meios adequados, de fácil reconhecimento.
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controle da produtividade, serão ~:~ealizadas de acordo com a regulamentaçao de
cada entidade do s·erviço de registro e das qu~ls f.ar~.o pelo menos um técnico
(agrônomo ou veterinário), devidamente habilitado, do Ministério da Agricultura
ou das Secretarias Estaduais.
Parágraf11 único - Por devidamente habilitado, entende-se o técnico credenciado por serviços já pr·estados ao regls•tro genealógico em inspeções zootécnlcas ou por estágio probatório nas entidades de registras.
Art. 17 - As entidades que não cumprirem as cláusulas constantes dos
convênios, ajustes e contratos serão passíveis, nos termos do artigo 7.0 , alinea
"b", da Lei n. 0 4. 716, ora regulamentada, das seguintes penalidades:
a) advertência, que será aplicada aos infratores primários, tendo em vlsia
a natureza e a circunstância da infração;
b) cassação da autorização ministerial, cabível nos casos de fraude ou reincidência em irregularidades já punidas com a pena de advertência.
Art. 18. As entidad·es detentoras dos serviços de registro genealógico poderão proceder a cobrança de emolumentos, por elas ·estabelecidos, como retribuição dos s·eus serviços, sujeitos à aprovação do Ministério da Agricultura.
Art. 19. Sempre que surgir a necessidade de transferência dos registr~
genealógicos, sob a guarda de órgãos governamentais, para entidades privadas,
far-se-á a publicação de ·editais, para estabelecimento de novos convênios.
Parágrafo único. As entidades interessadas dos servicos de registro genealógico •estimularão, através dos meios ao s.eu alcance, a utiiização, pelos criadores,
dos processos que permitam avaliar a capacidade produtiva e reprodutora dos
animais.
Art. 20. Até o dia 31 de março de cada ano, as entidades de registro
genealógico, incumbidas desses serviços, r·emeterão ao Ministério da Agricultura,
Relatório da Diretoria e ~:~espectiva prestação de contas, com os trabalhos realizados no ano anterior, ressaltando o número de animais registrados, as transferências, mortes e outras ocorrências que d-emonstrem a atlvldade do trabalho
desenvolvido.
Art. 21. As dúvidas suscitadas na aplicação deste regulamento serão
dirimidas pelo Ministério da Agricultura.
DEORETO N. 0 66.331 DE 17 DE MAIO DE 1970
Altera a redação do artigo 2.0 elo Decreto

11. 0

53.981, de 3 de agosto

de 1966.

O Presidente da República, usando da a·tribuição que lhe confere o artigo
n. 0 4. 716 (•), de 29 de junho

31, item III, da Constituição e nos termos da Lei
de 196·5, decreta:
·

Art. 1.0 O art. 2. 0 do Decreto n.o 58.984, de 3 de agosto de 1966, passa a ter
a seguinte redução:

"Art. 2. 0 - Para os efeitos deste regulamento, são consideradas animais domésticos as s•eguintes espécies: aslninos, bovinos, bubalinos, equinos, suínos, ovinos, caprinos, caninos, leporinos e outras de interesse
·económico."
Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 2. 0

Emílio G. Médici -- Presidente da República.
L. F. Cirnc Lima
(As Comissões de Constitui;!ão e Justiça e de Agricultura .. )

----·---
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Assegura às entidades sindicais a participação na fiscallza.ção da.
legislação Pl'evidenciária.
O Congresso Naeional decreta:
Art. 1.0 - Acrescente-se ao art. 181 da Lei Orgânica da Previdência Social
(!Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de 1960) o seguinte parágrafo:
"§ 4. 0 Medf.ante convênio com o Instituto Nacional de Previdência
Social as entidades sindicais poderão paxticipar dos serviços de fiscal!zaçãÓ e divulgação da legislação previdenciária."
Art. 2. 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O presen•te projeto de lei estabelece que, mediante convênio com o rnps,
as entidades sindicais poderão participar dos serviços de fiscalização e divulgação
da legislação previdenciária.
Quatro razões justificam a medida proposta:
1. a reconhecida utilidade social de se promover a participação dos interessados
na solução dos problsrrnas que lhes dizem respeito;
2. o preceito legal que atribui aos sindicatos a missão decolaborar com os
poderes públicos na solução dos problemas de interesse da respectiva categoria;
3. a existência, em nossa legislação, de norma análoga, autorizando a utilização dos sindicatos rurais, de empregados e empregadores, na fiscalização e
divulgação dos progra,mas do FUiNRURAL;
4. a disposição manifestada pelas organizações sindicais de colaborar na fisca.Jização do INPS e na divulgação da legislação previdenciária.

1.
A primeira razão decorr·e de um princípio da moderna poli·tica social: o
impe-rativo da "participação''. Para o desenvolvimento de programas eflcl·entes
e realmente adap.tados à vida social, é preciso promover a particiapção ativa dos
diversos setores da comunidade no desempenho desses programas.
A expllcação é simples: quando os setores de uma comunidae não participam
no desenvolvimento de planos que lhe diz.em respeioto, seu compo-rtamento natural é de indiferença e apatia. Mas, quando se substitui a "passividadP."' pela
"participação", mobiliza-se o esforço, o conhecimento e a experiência daqueles
Que são diretamente Interessados no bom andamento e na eficiência dos programas.
Ora, quem são os primeiros interessados no bom andamento da previdência
social, senão os seus associados, empregados e empregadores?
Integrá-los nas tarefas de flscallzação e divulgação da previdência significa,
portanto, multiplicar, sem qualquer ônus, a eficiência desses serviços.

2.
Allás, como preceito g·enérico, nossa legislação já atribui aos sindica,tos a
prerrogativa de colaborar com o poder público na solução de problemas de
interesse .comum.
O art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho dispõe expressamente:
''São prerrogativas dos sindicatos:
• • • • • • o ••• o.' o'

• • • • • • • • • • o • • o.

o ••••• '

••••••••••••••••••••••••••••• o.' •••

d) colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e consultivos, no
estudo e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva
categoria."
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E, no mesmo s·entldo, o art. 514 da mesma Consolidação Inclui entre os
deveres dos slndlca;tos:
"a) colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da sol!-.
dariedade social."
3.
Além dessas disposições genéricas, já ·existe em nossa legislação norma
análoga autorizando a participação dos sindicatos rurais, de empregados e empregadores, na fiscalização e divulgação dos programas do F'UNRURAL. É do
seguinte teor o art. 1·50 do novo Regulamento do Programa de Assistência ao
Trabalhador Rural, aprovado pelo Dec1.1eto n.o 73.617, de 12 de fevereiro de 1973:
"Art. 15!1. As entidades sindicais de trabalhadores e de empregadores rurais poderão ser utilizadas em serviços de fiscalização e na
Identificação dos grupos rurais abrangidos pelo PROR.URAL, assim como,
mediante convênio com o F1UNRURAL, na implantação, divulgação e
execução daquele programa, em comp·.emento à colabora:ção especilficamente já prevista neste Regulamento."
Não se justifica que as entidades sindicais urbanas deixem de receber o
mesmo tratamento.
4.
Finalmente, como dissemos, as próprias organizações sindicais têm manifestado sua disposição de reai!zar tais serviços. Há muitos anos, os sindlcrutos,
federações e confederações nacionais de trabalhadores vêm reafirmando essa
disposição e, ruté mesmo, vêm reivindicando sua participação na tarefa de fiscalizar a execução da polítiea previdenciária brasileira.
Com as razões expostas, acreditamos haver demonstrado que o proj-eto atende
a exigências de justiça social e ao Interesse público.
Sala das Sessões, 30 de maio de 1974. - Franco Montoro.
LEGISLAÇAO CITADA

LEI N.0 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Previdências Social.
i· ...............•............................•..................................

Art. 181. O Poder Executivo expedirá dentro de 120 (cento e vinte) dias,
a partir da vigência desta lei, novos regulamentos para o Conselho Superior· da
Previdência Social e Serviço Atuarlal, do Ministério do Trabalho e Prevldênela
Social, a fim de adaptá-los às atribuições que lhes competem.
§ 1.0 - O regulamento desta lei será expedido pelo Poder Ex·ecutivo no
mesmo prazo a que se ref.ere este artigo, dentro do qual se providenciará sobre
a ins·talação e provimento dos órgãos nela previstos assim como sobr·e a execução
do disposto quanto à contribuição da União.
§ 2.0 . - P'ara a elaboração do regulamento a que se refere este artigo o
Poder Executivo designará uma comissão da qual participarão, além dos representantes do Governo, 2 (dois) representantes dos segurados e 2 (dois) representantes das empresas, eleitos dentre os membros classisltas dos atuais
Conselhos Flseals.
§ 3.0 - O regulamento a que se ref•ere o § 1.0 deste artigo disporá sobre a
organização administrativa das Instituições d·e previdência social, bem assim,
uniformizará as disposições sobre execução dos seus serviços, a-tendido o disposto
no art. 121.
••• o.'

••••••••••••••••••••••••••••

'

••

' . ' ••••••••

o •• o • • • • • o •••

'

• • • • • • • • • • • • o •• o

(As Comissões de Con~JCltuição e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os projetas lidos serão publicados e,
em segulda, remetidos às comissões competentos.
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É lido o seguln te
REQUERIMENTO N. 0 88, DE 1974
Sr. Presidente:
Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, requer-emos a transcrição nos
Anais do Senado, do discurso proferido hoje, pelo Senador Ruy Santos, na inauguração do busto do saudoso Presidente do Senado, Senador Filinto MüUer.
Brasília, 30 de maio de 1974. - Lourival Baptista -Renato Franco - Jessé
Freire - Luís de Barros - Danton Jobim - Geraldo Mesquita - Milton Cabral
- Fausto Castelo-Branco - Adalberto Sena - Magalhães Pinto - Luiz Cavalcante.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - o requerimento lLdo será despachado
ao exame da Comissão Diretora (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Jessé Fl'eire, primeiro orador inscr!.to.
O SR. JESSÉ FREIRE - Sr. Presic:Jiente, Srs. Senadores, estamos vivendo,
neste momento, no País, instante de ·confiante expectativa, em que o processo
de desenvolvimento multiforme, há dez anos Iniciado peia Revolução, encollltra no
Goremo d!o eminente Presidente Ernesto Geisel a seguramç.a de sua continuLdade.
A condição de Sena.idor, ·de que me honro, não elidiu minha ativldade de
homem de empresa e de homem de classe. No •convívio diário com os problemas
que consti•tuem o cotidiano da vida ·do comél"cio, tanto do ponto de vista profissional ·como d!e instituição, continuo re:colhendo impressões e ref.erênclas, que
se acumulam no •cabedal de experiência, privilégio trazido pelos anos.
Considero, assim, de meu ,deve·r, à luz do conhecimento direto que recolho no
exercicio da presidência d·e um ó11gão de claJSSe· de âmbito nacional, trazer a
Vossa Excelência e ao Senado algumas reflexões desataviadas, ~ascida~ em meu
campo ético de observação, sobre as características fundamentalls daqUllo que se
tem convencionado chrumar de modero brasileiro de desenvolvimento econômic!•.
De fato, as mudanças ocorridas na economia brasileilra a ~artir de 1964 ~
process·a:ram em ritmo tão ráp~do, que muitos dos pa:rticipa~tes do proce·sso nao
se deram ainda conta da profundrdade dessas transfo.rmaçoes.
o objoetivo prinoi.pal a que me· .proponho, na modéstia de mi~has ,possibilidades, é justamente de revisa•r o comportamento da economia bra:sllei;ra no passado
recente, destacando as cruracteristica:s ·essenciais e distintivas do modelo desenvolvimentista adota.do a pal1tir de 1964.
Como o desenvolvimenrt;o econõmico é essenciailmente processo que provoca
desequilíbrios, o roinaJimento contínuo com o passado e o aJPar•eoi.mento de novos
problemas são corolários do próprl·o dinamismo do processo. Por Isto mesmo
procurarei também avaliar em outra oportunidade a ·exata ·dimensão destes
novos problemas e discutir, em te•rmos ne·cessariamente geralrs, os instrumentos
de polítl:ca econômica a se•l'em utilizados para 31tingir os obj•etivos relevantes, com
o menor custo social possível.
A

Economia. Brasileira

Na última ,década a economia brasileira vem surpreendendo o mundo com
ritmo de c.rescimento superior a 10% ao ano. Em termos prátl·cos, a manutenção
de taxas de cl:'esclmento desta magnitude significa a possib1lidade real de duplicação da renda per capita (atualmente em torno de USS 550) no prazo inferior
n. um decênio. Assim, tudo indica que a mi•ragem do desen'.'olvlmento que fascinou os brasileiros durante muitos anos es•tá prestes a se transfo.rma·r em realidade.
Taxas elevadas de crescimento já tinham sido alcançadas no passado.
Nunca, porém, o País experimentou período de eJGpansiio acelerada por tanto
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da 1930 paJ:a cá, o qu:e mais chama a atenção é a flutuação extremamente
acentuada da taxa de crescimento da economia . .Proponho-me a re·v!-denciar a
natureza totalmente distinta do crescimento da economia braslleLra a partir de
1964. Prura isrto é necessário. antes de mais n:ada, revisar rapidamente o passado, expl!citando as contradições da política de desenvolvimento, que se autoliquidou em 1963.
o earáter extremamente volátil da economia brasiletra espelhava a natureza precária das suas fontes de rcrescimento. Toda estratégia des·env•olvimentista a partir de 1930 enfatizava a nec·esslda.àe de diverrsificar a estrutura
i!llterna, então bastante dependente do setor agrícola. Isso teria de seQ" alcançado através da implantação de uma base industrial, cuja própria dinâmica
geraria por sua vez amplo seto.r de serviços.
Se analisarmos trinta anos depois a estrutura da economia brasi!el!ra, verificaremos que, em teQ"ffios gerais, este objetivo foi alcanç9ido. Em 1960, a participação do seto.r agdcola no total da renda ·era cerca de 30% e o País já conrtava com indú.stl\ia razoavelmente comnlexa, que i!llcluía bens de consumo
durável e alguns setores de bens de capttal.
Em termos de renda per capita, continuávamos, ent;retanto, subdesenvolvidos: cerca de USS 300 por ano. apesar da sensível variação deste valor do
ponto de vista setorial e regional, sugerindo que o processo foi ~extremamente
desequilibrante. o mais grave, entre·tanto, é que a economia chegou ao ponto
de estagnação dramaticam'ente ·caracterizado rpeio crescimento negativo da renda
per capita em 1963/64.
Esses prob~emas não surgtram por acaso: fo,ram o resultado lógico da estratégia adotada rp:ara industrializar o Pais. Como pano de fundo da filos•ofia industrialista estava a pre·ocupação, aliás c-orreta cte superar as restrições !~postas
ao desenv-olvimento pela limitada ca~pac!dade de import:J.r e pelo baí>"o mvel de
poupança interna. É na ,escolha dos mecanismos para vencer essas limitações
que se enoontram as raízes para o malogro, a longo rprazo, do objetivo mais
fundamental - o do crescimento auto-·sustentável. Assim, a pro·dução int,erna
se desenvolveu através de um conjunto de estímulos - subsidias cambiais complementados por .esquemas rígidos de proteçã:o via-tarifa ou cotas - atendendo ao critério fundamental de economizar divisas. Com isto esperava-se superar
a limitação imposta pelo setor externo, fazendo rcom que· a estrutura interna de
produção fosse espelho da pauta d·e importaçõ•es. Já a restrição do baixo nível
de poupança seria eliminada ;pelo fina:nciamento do excesso de demanda por
investimentos através da expansão dos meles de pagam.mtos. Inflação não seria
problema sér.Jo, porque - argumentava-se - a expansão da of.erta de bens e
serviços, inclusive com a incorporação de fatores ocio'Sos (mão-de-obra elo setor
primário), logo preencheria o hiato inicial do ·e~cesso de demanda. No rperíodo
de transição, qualquer elevação nos .preços aumenrta.ria o volume real de recursos
à. disposição do Governo, atJ:avés do. mecanismo. de rpoupança forçada. como é
frucil perceber, ainda que os me,cam~m-os antenores tivessem certo suce~~.o no
curto prazo. a longo termo ele·s se mosrtravam totalmente Inconsistentes com os
próprios objetlvos que s•e propunham alcanr,ar.
.
As lr:_dústrias domésticas, seJ.ecionadas pela sua prurticipação na pauta de
1mportaçoes, somente por acaso tinham assegurada a sua via;bi!ldnde e·c·onômica
medida aos preços internos de mercado. Daí a exigên·cla, além dos subsídios para
a sua implantação, do esquema de proteçã-o, que pode.ria ser permanente e
inclusive·, crescente ao longo do tempo.
'
Esta estrutura protecionista discriminava duplamente contra as exportações,
agravando os problemas de balanço de pagamentos que se propunha inicialmente a corrJ.gir. Diretamente, porque a simples existência de tarifas le:va à
sobrevaJo,rização da taxa de câmbio, coisa partlrcularmente grave em sistema de
taxa de eâmbio fixa, como o que prevale·cia no Brasil durante· este perío•do. Ind.lretamentJe, pelos elevados preços Internos das indústrias protegidas, que reduzhm
a competitividade no exterior de qualq·uer setor que utllizasse seus produtos como
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lnsumos. E todas essas dificuldad.es aumentavam com a própria dinâmica do
processo, de vez que a ampliação da produção doméstica e a implantação de
indústrias mais sofisticadas geravam acréscimo substancial da demanda de !nsumos importados, como, por exemplo, combust:vel, know how a os próprios bens
de capital.
Por outro la.do, •a e:x~pansão descontrolada dos meios de pagamentos resultava não em aumento BJ)ena;s transitório dos preços, mas em inflação aberta e
explosiva, cujos custos sociais foram particularmente elevados para o setor exporta;dor e o mercado de OliiPltais, co.rrespondente à fixação rígida das taxas nominais de juros e de cãmbiJO. A exiSitência de taxas de ·juros negativas em termos
reais contribuiu pa.ra dese•stimular a poupança voluntária, superando qualquer
ganho eventual de poupan((a forçada, ao mesmo tempo em que desviava o fluxo
de investimentos dos setores d!e elevada produtividade social para rotivida:d•es meramente especulativas. A ineficiência governamental impedia a ra;clonallzação
de suas despesas e a •exploração conveniente do potencial de receitas fiscais,
que poderia levar à eliminação do déficit público como importante foco inflacionário. Ao mesmo tempo, a dl:'preciaçiio da taxa de. câmbio em termos reais
reduzia drasticamente a reoeita do seto•r •eXIportador, amda penallzad•o pela elevacão dos custos internos. A diminuição de lucratividade do setor abalava a
capacidade de competir dos produtos tradicionais e, p·raticamente, tornava impossivei a participação de novos produtos - particularmente os manufaturados
- na pauta de eXIpOrtações.
~ fácil •entender agora por que a economia brasileira não comseguiu a.tingir
crescimento auto-sustentável através da estratégia anterior. O sistema fortemente discriminava contra as fontes mais 1mpo!'ltantes de auto-sustentação de qualquer ·economia: a expansão apropriada do setor eJCpo.rtador e a ampliação do
niV'el de poupan~a interna. Por outro lado, o .processo inflacionário e· o próprio
crit-ério de seleção de investimentos oom base na economia de divisas impecOOJ:n
a alo•caçã.o étlma dos recursos existentes, subutilizando o potencial de crescimento. Am:pllava;m-se as distorções entre a rentabil1dade social e privada dos
investimentos, .agravaJJ.do-se desnecessariamente os deseqUilíbrios setoriais e regionais.
E.~ contraste acentuado com a estratégi'a anterior, o modelo brasileiro posto
em pratica a partir de 1964 tem como fontes bá;sicas de crescimento justamen:te
a expans~o acelerada das e:x~portações e •a ampliação do niv.el de poupança interna,. E isto eXI]Jlica desde logo sua elevada ·ca.pacida:de de auto-sustentação. E.ste
obJetivo fundamental tem sido alcançado não só pela •eliminação das distorções
provocadas peola inflação e pelo próprio processo d·e substituição de ·importações
como também pela criaçã;o de novos mecanismos, desc.ritos a seguir.
'
A ca~racteristlca institucional básica do ·a:tual modelo está n:l. definicã,o clara
e pvecisa do .pap•el do setor público em face do setor privado.
·
· O Estado passou a a•tuar de maneira complementar à at!vtdade prhnada,
restringindo sua ,partJ.cipação dire·ta na economia aos setores estratégi·cos de
características rtipiClamente monopolistas, pela existência de substanciais economias de •escala - p,etróleo, ener.gla elétrica, comunicações.
No passado, a indefinição quanto a esse ponto fundamental resultou em elevados custos sociais, não só pe1a duplicação .pura e simple·s de .atividades, como
também pel·a retração dos investimentos privados em conseqüência do aumento
de incerteza quanto· à .possib!Hd•ade· de apropriar os benef~cios futuros.
Outra importante definição institucional verlncou-se em relação aos investimentos •externos. Estes desempenha:m papel importante na nova estratégia não
só ,pelos benefícios conv.endonais de complementação da p·oupança interna e
absorção de tecnolo·g~a. tomo também pela contribuição, em ce.rto sentido peculiar, na expansão significativa das exportações. Grande .parte do suce~so do
modelo brasileiro de.riva jus•t•amente de sua ·habilidade em harmonizar os interesses do seotor público, do se•tor •privado doméstico e do setor privooo estrangeiro. E isto é ainda mais importante quaJJ.do se verifica, pela própria história
brasileira e a experiência de outros p·ais•es latino-americanos, que mui tos sonhos
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desses se tores.
A preocupação em reduzir a Inflação d·eve ser justlfl:ca.da não apenas pelo
ritmo violento do ·crescimento dos :p~eços em meados da décad:a de 60, mas· porque este objetivo era consistente a médio prazo com a recuperação do crescimento econômico, principalmente pela .eliminação das distorções já mencionadas
no seto.r externo e no merrca.do de capltaJ.s.
O combate à inflação foi feito através da combinação de instrumentos conve·ncionais, como .a eliminação do défiJCit do setor público e restrição da. oferta
monetária, com outros poucos ortodoXlos como o cmJJtVole· de pl'eços e salários, que
aliás se mostraram •extremamente eficazes no ajustamento mais rápido das expectativras inflacionárias. Já a sua neutralização foi conseguida •através da cocr:reção monetária e das minide·svaloxizações da taxa nominal de câmbio. A p-rimeira permitiu que :taxas de juros reais passassem a ser positivas, estimulando
a poupança voluntária e permitindo que o me.~cado voltasse a discriminar enJtre
investimentos de baixa e• os de alta rentabilidade. Já a.s minidesva.lorizações permitiram manter a taxa ·de câmbio constante em termos reais, devolvendo a competitividade externa a. muitos !Pl"Odutos e criando ao mesmo tempo base sólida
para a diversificação da pauta de exportações.
A poupança global, ·além ·eLe se beneficiar do controle e neutralização da inflação, viu-se estimulada pela modeml2lação do sistema fiscal, que devolveu ao
setor púbUco sua. capacidade de· .gerar re•ceitas. Bons exemplos são a reabilitação
do Imposto de Renda das pessoas físicas e a instituição dos impostos sobre o
valor adicionado (IiPI e ICM). O aumento de eficiência do Governo refletiu-se
ainda na maior vacionalização de seu programa de dispêndios, o que lervou em
pouco tempo à virtual eliminação do déficit público como f·onte inflacionária.
A ref<lrma fiscal permitiu ainda a aplicaçã<l do sistema de incentivos, ·antes
utilizado s-om-ente na canalização de inv·estlmentos privados para o Nordeste, no
setor axportadm. Estes inc·entlvos vão desde o drawback convencional e isenção
do imposto de renda, até a transformação dos impostos indiretos em créditos
contra outros impostos ou em débitos fiscais futuros. Estas medidas, em combinação com a política de minidesvalorização, explicam porque as exportações
de produtos industriais cresceram cerca de 30% ao ano entre 1969 e 1972, a.cabando definitivamente com o mito das limitações "estruturais" à expansão deste
seto r.
Há, portanto, diferenças fundamentais entre o processo de expansão acelerada que o Brasil atrav·essa atualmente e o crescim'ento episódico de outras
ocasiões. O dinamismo do setor exportador. ora com sua estrutura diversificada,
garante o crescimento da capacidade de importar a taxas compatíveis com o
nível de expans·ão da produção interna, bem como assegura a ·contínua ampliação da base industrial, permitindo a implantação de setores altamente sofisticados, como a petroquímica, e a indústria aeronáutica. Grande parcela de novos
investimentos industriais e em particular os empreendidos por grupos multinacionais, estão vinculados a programas de exportações. O aumento na •escala de
produção e o convívio com a competição externa ajudam também a aumentar a
eficiência da indústria doméstica, ante.s acomodada à sombra de es·quemas acentuadamente protecionlstas. A abertura da ·economia brasUeira e a. atitude liberal
face aos capitais ext•ernos facilitou, por outro lado, o acesso ao crédito externo,
de modo a fortalecer o volume s·empre crescente de poupanças internas gerado
pelo próprio processo d·e d·es·envolvimento.
Encontrada a base P.ara o cresc!mento auto-sustentável, os prob1emas que
a economia brasileira tera de .enfrentar no futuro decorrem da própria natureza
desequilibrante do proczsso. Neste particular, os descompassas intersetoriais e
regionais sã·o agravados pe:as dimensões continentais de nossa economia e· pela
própria estratégia de industrialização utilizada n·o passildo.
São vlsív·eis as dlficuldad·es qu.e o setor agrícola, em geral e as regiões
Norte e Nordeste, em partic.ular. encontram para acompanhar o ritmo de desenvolvimento do re.sto elo Pa1s. O crescimento ráp!clo também !provoca desequili-
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na demanda por mã.o-de-obra mais qualificada, ocasionando aumento na dls. persão dos salários.
A13 linhas gerais das soluções para esses problemas parecem .estar no próprio
exemplo da recuperação bra.sileira a partir de 1964, ou seja, no uso aproprlad>D
do mecanismo d•e preços de mercado.
A13slm, no setor agrícola maiores estimu:os terão d·e ser dirigidos para a
aquisição de lnsumos modernos. No caso dos desequilíbrios regionais ljlarece de
todo Indicada a transferência de pelo menos uma parcela dos subsídios, atualmente bene•fidando exclusivamente o frutor capital, pa~a a mão-dll-obra. E
com relação ao mercado de trabalho, é fundamental a ampliação dos Investimentos educacionais, que permitirá a eliminação no médio prazo da escassez
aguda de mão-de-obra qualificada, conciliando os obj•etlvos de crescimento com
os de distribuição.
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.• me permite um aparte, nobre Senador?
O SR. JESSIÉ FREIRE - Com mut•o prazer.
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.• está pintando o quadro do antes e de!l)ois
- antes da Revolução ·e depois da Revolução - um quadro absolutamente lncont€stável. V. Ex.a aludiu, agora, à Agricultura, palavra que eu estava esperando fosse dita p·or V. Ex.• Referiu-.::.~. também, ao crescimento do nosso Produto
Intemo Bruto, que está batendo r•ecordes quase •que mundiais ou, pelo menos.
se alinhados aos maiores do mundo. No último ano esse crescimento foi de
11,4%, apesar de a Agricultura haver con~ribuído, llijJenas, c<Jm 4,3%. 1Pols bem,
mesmo com e~SSes minguados 4,3% da Agncultura a nossa pauta de exportação
chegou a 6 bilhõas de dólares graças à c·ontrlbuição de mais de 4 bilhões de dólares dos produtos agropecuários. Então, fác!l é extrapolar o que seria o nosso
PIB se o cr·esclmento da A-gricultura tivesse acompanhado o da indústria, na
ca.sa dos 13%; e o que se"ria a nossa pauta de exportação se o crescimento da
Agricu:tura estiv·esse n<J.s 13%. 'Periamos •exportado, talvez, uns nove bilhões de
dólares. Senador Jessé Freire, V. Ex.a, tenho certeza, está absolutamente de
acordo comigo. Temos que impulsionar o Brasil como um todo, e, para tanto,
impulsionar em particular a AgricUltura porque para os países de grandl! dimensão territorial. como o nosso, a Agricultura tende a ser, cada vez mais, a
grande fonte de ríqtreza, como ocorre nos E.stados Unidos que, no ano passado,
só de produtos agrícolas exportaram a fabulosa cifra de 22 bilhões de dólares.
Esse o l'egistro que V. Ex.a, g-entilmente, permitiu que eu desse ao seu discurso.
Muito grato.
O SR. JESSIÉ FREIRIE- Muito obrigad<J a V. Ex.a, S·enador Luiz Cavalcante.
e estou plenamente de acordo com seu a;parte. A Agricultura, neste· País, até
poucos anos atrá.s, foi relega;da ao décimo p:ano pelo Governo. Hoje, não. Hoje
há uma consciência, totalmente uniforme, no sentido de que somos um pais
agrícola, apesar d·e termos uma lnd.ústria em franco desenvolvimento e estarmos competindo com os países industrializados. Tanto é assim que, :pela primeira
vez, os pr~dutos industriallza;dos alcançaram uma exportação mais elevada do
que o cad'e, .que era o principal produto d•e eXJportação do Brasil. Não podemos
negar a contribuição da soja. do açúcar, do caca;u, do café, nas exportações do
ano de 1973.
Praza aos céus que isto continue, para que o Governo, Uel, como .está, à sua
política em .favor do setor pecuário, aumente-a sempre, a fim de que somemos
o grande .po+encial a:gricola deste País ao grande potencial industrial. Só assim
é possiv·el aquilo que os economistas chamam- ·e que eu já citei p·or várias vezes
- uma economia auto-.sustentáv·el de um Estado industr!allzado que precisa
ter, em sua retagual'da, uma agricultura próspera, alta;mente meéanizada, que
contribua para o d·es·envolvlmento harmônlco do Pais.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex.• outro aparte?
O SR. JiESSif..: FREIRE - Pois não.
o Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex.a citou a soja, .Permi+a, também, que eu preste
minha homenagem à sojn, •produto que, em 1971, contribuiu, em nossa pauta
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dólares; ·e, no último ano, ·em 1973, disparou para 930 mllhõ·es de dó>ares, vel'dade!ro f.enômeno na história das exportações brasileiras e, talvez. no mundo
inteiro!
O SR. JESSÉ FREIRE - Quero, também, aduzir que não me esqueci - e
desejo ·fazer o repa11o, neste instante - do setor pecuário bras'l.e!r.o. Acho que
ele é de grand.e importância para o desenvolvimento do Brasil.
É justamente na capacidade do atual modelo em utlllzar apropriadamente as
fcnt•es não co·nvenc!onals de cresc!me•nto - como o capital tecnológico e o capital humano - que 1•2Side a possibilidade efetiva de transformar o crescimento acelerado dos últimos anos na base só:!da de amplo desenvolvimento sócio-ec.onôm!co, caracterizad·O p·ela. eliminação da !pObreza ·e a maximização de opQrtun!dades. para todos os brasileiros.
Eis por que se afigura re1evante concluir esta ·exp·os:çã·o abordando o momentoso probloema da d!.stribuição da renda no Brasil, que tan•as celoeumas prov·~c:u, mesmo .em foros internacionais.
Distribuição da renda
A recent·e ·e divulgada crise de escassez de mão-de-obra não quall:ficada
serviu para conf:rmar, de man·eira il13ofismável, a idéia básica de que o crescimento acderado é o instrumento mais poderoso para r·edistrlbuir oportunidade.s.
Após an·os de crescimento rápido e indep·endente de qualquer mecanismo
instituci-onal explícito, as próprias forças de mercado começam a corrigir os
des•equ:líbrios cr!a,dos pe:a arrancada desenvolv!mentista.
Para compreender a natureza do rprocesso, bem como id·entif!car as mais
impor' antes f·orças que nele .estão atuando, é fundamental ter em ment1e que,
ao rfalarrnos de distribuição da renda, .estamos necessariamente nos referindo a
níveis relativos. Ist·J significa, por exemplo, que o aum-ento da des!gualdad,e pode
estar associado a dua.s situações que têm conotações bem d!st!ntas em tJel1X!OtS de
boem-esta.r social. A p:imeira em ·que há aumento nos nív.eis absolutos de renda
das classes mais altas ·e uma queda nos níve!.s absolutos na das mais ba.!xas.
Ou s·eja: os pobres perdem não apenas em termos de participação relativa no
total da r·enda como também na sua capacidade absoluta de c·omprar bens e
serviç-os. Na segunda, há aumento nos níveis absolutos de renda de todas as
cla.SEes, só ,qu.e IJ)ropoorciona'mente mais elevado nas classes_ mais· altas. No pri"
melro caso, pode-s·e falar em empobrecimento da populaçao. No segundo, isto
evident•emente não faz sentido, já .que todos os grupos S·Odals aum.en~aram sua
capacidade de c,om.prar bens e· serviços, e apenas alguns tiveram acréscimo relativamente maior do que outros.
As mudanças na distribuição da renda observadas no caso brasileiro sãu,
felizmente·, do último tipo, Isto é, todos ganham, uns mais do que outros. De
fato, a comparaçã·o dos perfis de r.snda estimados para 1960 e 1970 a partir do
censo Demográfico, mostra acréscimo de renda real, variando de 28% para
o 10% mais pobre, até 67% para o 10 ma!'s rico.
Este comportamento da economia brasll.ú::t permite, desde logo descar.tarmos a pr.ev!são apocalíptica de estagnação por estreitamento progressivo
do mercado interno.
Os números menci-onados demonstram inequivocamente que o mercado brasileiro está se ampli'and\l, Na verdade, a situação típida do País é de excesso de
oportunidades de !nv.estimento em relação à capacidade de poupança, o que é,
obviamente, incompatível com qualquer restrição do lado da demanda.
Os resultado.s demonstram tambtlm não haver sentido em tentar atribuir
à política salarial pós 1C64 toda a responsabilidade pelo aumento obs,ervado de
desigualdade. Além da limitada ação desse Instrumento. quer em termos de
cobertura ocupac.onu!, afet::mdo a1~ena.q a mão-de-obra não qualificada do setor
urbano, quer em termos de efetiv!dade, (o que se fixa por decreto é apenas o
nível nominal - e não t·eal -- de sal:ir!o) - os dados mostram que, mesmo
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r~:ndé! real ao lcngo da década.
· O aumento de desigualdade, no caso brasileiro, está fundamentalmente
associado às mudanças que ocorrem no mercado de trabalho com o processo
de desenvolvimento. A essência fundamental dest.~ é o seu caráter de.:equilibrante. Em outras palavras, alguns setores aumentam a taxa bem mais elevada do que outros. Em geral, os setores que crescem mais rapidamente são
aqueles que utilizam de modo intensivo a mão-de-obra mais qualificada, como
é o caso do .setor urbano em relação a-o primário. E dentro do próprio setor
urbano, a.s indústrias modernas - autom-obilística, química, sid·erúrgica etc.,
- relativamente às tradicionais - têxt.n, alimentação, etc. Este crescimento
desproporcional provoca. como era de esperar, expansão também desproporcional na demanda de mão-d·e-obra mais qualificada, justamente a mais escassa.
Em qualquer mercado, a disputa por aquilo que existe em pouca quantidade
provoca aumento no preço. No cas·o do mercado de trabalho, o resultado é o
crescimento bastante acentuado no salário real da mão-de-obra mais qualificada, o que, por sua vez, provoca aum.en to na desigualdade na distribui'ção da
renda.
Ao J.ongo do tempo, .esta t€nd~nc!a inicial para maior desigualdade é explicada pela expansão mais rápida da demanda por mão-de-obra qualificada
relativamente à oferta. A razão é bem simpl.es. A expansão da demanda ocorre
simultaneamente como o cre3cimento do produto: as firmas simplesmente necessitam empregar certa quantidad·e mínima de mão-de-·obra a fim de atingir
os nívei.s prevlsto.s de produção. Por outro lado a reação de oferta face aos
sinais de escassez .será necessariamente mais lenta: tanto o treinamento profissional como a educação formal exigem, além de recur.;;os reais, o fator tempo.
Este descompas.so entre oferta e demanda de mão-de-obra qualificada remonta,
em última instância, à idéia errónea de considerar o capital físi'co - máquinas
e equipame11tr..s -· como fonte única efetiva de crescimento ·económico. Por
isso mesmo, há situação crônlca àe subinvestimento na educação em todos os
níveis, particularmente crítico n-esta fase de cresc:mento acelerado.
É interessante notar a existência de mecanismos automáticos de mercado
trabalhando no sentido de corrigir tais desequilíbrios e procurando, conseqüent·emenr.E·, assegurar a longo prazo, redução no grau de de.sigualdade. Em primeiro luglr, a part!r de certo nív·el de renda per capita, o cresci~e11to econômi'co nã·o é mais acelerado. Isto é, as taxas de crescimento do produto são
menores e mais ·estáveis, reduzindo, portanto, as pressões sobre a demanda
de mão-de-obra qualificada, provocadas por desequilíbrios no mercado de trabalho. Por outro lado, os aumentos no sal:í.rio relativo deste tipo de mão-deobra representam para as ·empre.>a.s acréscimos de custos, estimulando a transferência cie recursos z.dicionai.s para treinamento. Ao mflsmo tempo a perspectiva
de ganhos salariais também i:Sti'mula o ingresso de maior número de indivíduos
(ou a sua p·ermanência por mais tempol no s!stema educacional. Este, me.smo
controlado pelo .:etor público, em geral, responde a essa maior solicitação expandindo substancialmente a oferta de matrículas. Todos esses fatores fazem
eom QiH: ,•• mão-de-obra qualificada, antes tão escassa, vá-se tornando pouco a
pouco mais abundante. reduzindo conseqüentemente a dispersão de salários.

E, finalment·e, a própria expansão das oportunidades educacionais tem como
contrapartida a redução nas disponibilidades de mio-de-obra não qualificada,
que irá portanto se tornando relativamente mais escassa, permitindo a apropriação de ganhos ma::S elevados de salário real.
Ha indicações seguras de que todas essas forças já estão t11abalhando no
caso brasileiro no sentid-o de· gerar distribuição de renda menos desigual. O
esforço educacional iniciado após 1964. com ·~xpansão substancial na matrícula em
todos os níveis, já 'Começa .a dar seus primeiros frutos. Há visível •corrida às escolas, .pelo •reconhecimento dos ·benefícios existentes num mercado que remunera
bem o individuo qualificado. Já ·começam também a a!]are·c·er sinais visíveis de
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A possibilidade, porém, de· pennitlr que esses ganhos extras d·e renda real
do grupo •pouco qualificado se transformem em níveis permanentes, está na dependência, em última Instância, da taxa de cr.esclmento d'amográflco. E esta,
apesar de vir-se reduzindo ao longo da década .em função do próprio aumeruto
da renda e da alta taxa de urbanização, ainda é bastante elevada. A médio
prazo, o aumento do salário real do trabalho não quallficado nos grandes centros
urbanos vai estimular o fluxo migratório Interno, o que C'ertamente reduzirá o
ritmo de transferência de renda real. São indiscutíveis, entretanto, os benefícios
sociais dessas mudanças.
A análise permite iden•tificar diversos parâmetros que compõem o quadro
de referência para a poUtica global de distribuição da renda. Por trás da ofe.rta
de mão-de-obra qualificada estão os investimentos educacionais. Por trás da
oferta de mão-de-obra não qualific!lida ·está o ores'Cimento demográfico. Na expansão desequilibrada da demanda setorial de mão-de-o·bra está o problema de
alocação global de investimentos, e, .part~culamnen:te, a opção indústria-agricultura. E, finalmente, as diferen~as de composição quaYtativa da mão-·de-obra se. torial, determinadas em última instância pela te•cnologia empregada.
Dentro deste qua•dro geral é possível destacar algumas áreas em que a empresa poderá contri-buir de maneira substanc.ial rpara a correção dos desequilíbrios.
Como acredito já ter ficado suficientement.e claro, o .elemento .chave· no processo é a ampliação das oportunida·des educacionais. Assim, a parti·.:ipação ativa
das empresas, diretamerute na faixa de educação ·esp·ecífica, e ind.iretamente
através -de transferênJCiJas para o setor de educação formal é, não só justificável
ecDI!loml:camente, como te·rá também pro~undas repercussões sociais. Da mesma
forma, maior ·esfo•rço no sentido de adaptação de te.cnologia externa evitará
excessivo a.profund.amento no nível qualitativo da forma de trabalho em prazo
demasldamente curto, reduzindo, .portanto, as pr,essões no mer·cado de trabalho.
E, finalmente, ruaqueles setores onde não há restrições técnicas, a difusão em
maior es'Cala da produção em dois ou três turnos, permitirá ampUação substancial das opo•rtunidades de emprego através do uso mais eficiente do estoque já
existente de capital físico.
.
Esse esforço das empresas poderá ser ativado at11avés da tnansferência de
parcela dos incentivos f1scais dire·tamente para a mão-de-obra, bem como a. eliminação de certas barreiras da legislação tra;balhlsta. Benecficios poderiam ser
concedidos às firmas que ·passassem a operar ·em dois ou três turnos a fim de
compensar o acréscimo de 20% no custo da mão-de-obra prev1sta na legislação.
A restrição quanto ao trabalho feminino noturno também d-everia ser revista.
Com respeito· à tecnologia, os estímulos fiscais poderiam ser canalizados para
grlllpos setortais de pesquisas, que atuariam 'Como impo·rtante elemento Intermediário entre os l:ns•titutos, universidades e firmas Individuais. Desta forma seria
possível eJQP!orar as economias de es·cal,a, notoriamente existentes na ativida:de
de pesquisa e ·estaria ao mesmo tempo eliminada a discriminação a priori contra
firmas pequenas, já que todas teriam acesso aos resultados obtidos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Por demais já fatiguei a atenção de V. Ex." e da Oasa com ·estas considerações, a meu pesar demasiado e~tensas, mas just~ficáveis ·pela relevância do
assunto.
Vou Interrompê-las nes•te ponto, imensamente grato à paciência do senado,
ao qual volverei quando me permita V. Ex." para anal!sa.r em continuação as
fontes d·o crescimento econômico brasl!ei~o. com que encerrarei a modesta contribuição que desejo trazer ao Pail'Jamento e ao• Pais, no exame da conjuntJWa e~:o
nômica, merecedora de nosso maior desvelo e atenção. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Conc·edo a palavra ao nobre Sr.
Senador Danton Joblm, que falar:í. em nome da Lide~ança do MDB.
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famoso anteprojeto da fusão, ou seja, o anteprojeto de que todos falam, mas que
ninguém conhece nos seus termos r·eais, uma vez qu~ somente um pequeníssimo
número de pessoas ligadas ao Executivo teve conhecimento do mesmo.
Não é segredo o meu ponto de vista, radicalmente contrário à fusão dos Esda Gua1;1abara e do !Uo de Jane!.r?. Contrário, Sr: Presidente, não po•rque
seJa em prlnc1plo Intenso as incol'lpol1açoes de Estados, a sua integração política
quando os altos interesses nacionais ou regio·nais o possam exigir; .contrário, porque essa fusão se vai fazer açodladame•nte, precipitadamente, atabalhoadamente,
e, sobretudo. sem consulta aos povos das unida-des federativas interessadas; contrárto, Srs. Senadores, não porque sej,a, em prim.cÍipio, infenso à idéia de integração, como já disse, mas porque acho que qualquer passo nesse sentido é de
extrema gravidade e precisa cingir-se aos cânones ditados pela Constituição, a
fim de cercar-se de todas ·as cauteLas; contrário, não porque Guanabava e Rio
de Janeiro oponham à idéia da fusão qualquer obstáculo de natureza regionalista ou fundado em reciproca hostllldad.e - o que seria pueril afirmar - por
razões, ou tradições, hauridas d•a História; contrário, isso sim, porque se quer
atentar, de um lado, contra o principio da autodeterminação em que assenta o
sistema fedel'ativo; ·contrário, porque estou de p~eno aco·rdo ·com o ilustre Professor Célia Borja- hoje líder da Maioria na Câmara dos Deputados e líder da
fusão - quando sustenta que o art. 3.0 da Constituição vigente se refere apenas
à criação de novos Estados e Territórios, não sendo lícito alterar-se, com base
nesse dispositivo, a •configuração territorial dos Estados preexistentes à data da
Constituição.
ta·~os

O que o art. 3.o concede ao Congresso Nacional, rpor via de lei c·omplementar
- é o pensamento do Lídea- da Maioria na Câmara - é a faculdade de disciplinar a illidmissã,o de novos Estados - aí é textual - "respeitada a integridade dos
Estados já existentes". Isso está nos Estudos Sobre a Constituição de 1967, editado ~ela Fundação Getúlio Vargas •e transcrito em O Globo de 9 de maio de
1974,
Não. Ninguém me conve'n,cerá de que o famoso art. 3.e> autoriza a virtual
extinção de um Estado, pela sua conve·rsão em município, ·como se pretende no
anteprojeto que está .para ser remetido ao Congresso Nacional, segundo afirmações
autorizadas daqueles que têm razões para conhecê-lo.
'
.

o simples enunciado da hipótese arrepia o menos hábil dos hermeneutas
da Carta de 1969, e não se compreend·e que um bravo jurista como o Deputado
Célio Bol'ja se aventure a sustentar uma tese que de modo tão brilhante e
erudito condenou, alicerçado na opinião da fina flor de nossos constitucionalistas.
Nossos constituintes, .p!lJl'a honra da cultura jurídica brasil-eira, sempre repeliram a tese da fusão por julgá-la incompatível com o sistema federativo.
Basta que façamos um pouco de história, e da mais recente.
Quando da elaboração da constituição brasdleira de 1967, foram oferecidas
pelo menos duas emendas, ao art. 3.0 do projeto apresentado pelo Governo
revolucionário, cuja redação era a seguinte:
"A criação de novos Estados e Territórios, assim como a alteração
das respectivas áreas, somente poderá ser feita por lei complementar."
A nova redação proposta se afastava profundamente das regras então vigentes, ln.serlà:as nos artigos 2, 0 •e 3. 0 da Constituição de 1946, que admitiam, expressamente, "a incorporação de Estados entre si e sua subdivisão ou desmembramento, desde que com o fato concordassem as resp~ctivas Assembléias ou houvesse
plebiscito das populações inte.ressadas e aprovaçao do Congresso Nacional".
Dai, Sr. Presidente, a apl.'esentação da Emenda n.0 343, que mandava substituir o al't. 3. 0 do ,projeto pelos aroo. 2. 0 e 3.0 da Constituição então em vigor.
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"Entregar à Lei complementar a criação e alteração das respectivas
áreas dos Estados e Te11rttórios é o golpe mals profundo do .projeto na
autonomia dos Estados e municípios. Este dispositivo visa a facllltar a
execução do propósito de um certo grupo não politico que proclama a
necessidade· de reforma .te·rritorial do País."
Assinado: !Ruy Palmeira (seguem-se 20 assinaturas de senadores).
A emenda foi repelida e com ela também repeliu o constituinte revolucionário, dJe modo insofismável, a possibll1dade de ·fusão de dois Estados, expressamente Pl'evista na emenda rejeitada.
Outra emenda substitutiva do art. 3.0 também foi proposta pelo Senador
cattete Pinheiro e mais 17 Srs. Senadores. Essa emenda substitutiva assim
prescrevia:
"Art. 3.o Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se
ou desmembrar-se, para se anexarem a outros ou formarem novos Estados, mediante decisão das ·respectivas Assembléias, ratif~cada em plebiscito das populações diretamente interessadas e aprovaçao do Congresso
Nacional, em lei especial a ser votada com o quorum fixado. no al't. 52."
A justificação da remenda deu reJ.evo a dois aspectos principais de que se
ressentia o projeto. Diz a justificação:
"Em primeiro lugar, a referência à Lei Complementar pa:rece-nos
imprópria, pois lei complementar é a que complementa a constituição,
dando validade a algum de seus princípios, o que não ocorre na espécie."
A emenda que assim era justificada também não prosperou, o que importa
na conclusão irrefutável de que· o constituinte ·revolucionário de 1966 não acolheu a hipótese da incorporação de um Estado por outro.
Mas é ·exatamente isso, ,precisamente isto e não outra coisa, que, agora,
se pretende, com •base no art. 3.0 da atual constituição, que apenas admite a
criação de Estados, nunca a absorção integral de um Estado por outl'O. Isso não
existe. O que se quer fazer é desferir, sem sombra de dúvida, um golpe rude
e decisivo, que cria um terrível precedente em nossa tradição federalista.
É totalmente errado, Srs. Senadores, •ensina·r-se que o Brasil evoluiu da
unidade para a autonomia federativa e os Estados Unidos seguiram o caminho
opos•to, pa.rtindo da separação das 13 colonias originais pa·ra a sua :liedel'alização.
Isso é um conceito que se afirma constantamente, mas que é totalmente
destituído de qualquer fundamento histórico.
O Brasil constituiu-se pela união de muitos Brasis, pela união de capitanias umbellcalmente ligadas à MetrópoLe. A união nasceu do receio da recolonização, que vinha ferir interesses vitais dos ex-colonos. Estes queriam que
o Brasil se mantivesse autónomo, com a permanência no Rio do Rei ou com a
do Príncipe Regtente. A teimosia das Cortes de Lisboa foi que precipitou a
·
Independência.
•A aliança da aristocracia rural, ultraconservadora, com a burguesia dos
pDrtos, de tendências progressistas e liberalizantes, ·tornou-se não apenas possível, neste momento histórico, mas imperiosa a partir desse momento.
O princípio monárquico, encarnado num rebento da própria dinastia portuguesa, atuou como força aglutinadora e os diversos Brasis, até lá segregados
tanto quanto possível pela Metrópole, foram estimulados a integrar-sre sob a
autoridade do Príncipe, que se rebelara contra Lisboa e se fizera o símbolo da
união comum.
Para evitar a desintegração, impôs a tendência unitária, que restaurava
ou reforçava os vínculos entre as províncias: as capitanias então convertidas
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derramamento· de sangue, a corrente federalista, que jamais foi extirpada das
províncias, foi abrindo um leito tranqüllo at.ravés da História brasileira. O Ato
Adlclona:l, em 1834, já ~rocurava. corrigir exageros unltaristas da Constituição
de 1824.
Daí por diante a corl'lente s·e foi convertendo em torrente, até que o ideal
da República e o da. F1ederação se co.nfundiram, para, na Constituição de 1891,
proclamar - o que vem sendo feito em todas as Constituições até hoje - a
intocab111dade da forma republicana de governo e do sistema federal.
Tanto o Deputado Céllo Borja sabe que fusão de dois Estados é juridlcam·ente Inconcebível, que já lançou em circulação um eufemismo - a expressão
"reunião dos dois Estados", segundo aparece constantemente nos jornais.
Reunião, Sr. Presidente, significa "no.va união" ou "união· de novo", como
que a dizer-se: "reunificação".
Mas unidas estiveram grandes regiões do Brasil que se dividiram depois
em Províncias ou Estados. o Paraná foi uma comarca de são Paulo, comarca
de Curitiba; o Rio· de Janeiro pertenceu à Capitania de São Vicente; Campos dos
Goitacazes foi llga•da ao Espírito Santo; Sergipe dei Rey fez parte ci·a .;ahl:i;
a Comarca do São Francisco era de Pernambuco; o a tua! Amazonas foi comarca
no Grão-Pa.rá ...
Vamos começar a;gora, então, invocando ·esses lances ou essas fases da História, a rever toda a ca.rta do Pais, que não nasceu dos caprichos dos homens
nem dos planejadores imaginosos, ávidos de novidades, mas das imposições da
História e da Geografia? Vamos unir ou "reunir" tudo de novo. Vamos fundir
e dividir ·tudo. Vamos •extinguir Estados sem ouvir seus habitantes. Vamos
destruir aquilo que todas as nossas Constituições republicanas erigiram em princípio intocável - o princípio f.ederativo?
O Sr. Amaral Peixoto -

Permite V. Ex:.a um aparte?

O SR. DANTON JOBIM -

Pois não.

O Sr. Amaral Peixoto - Estou ouvindo, com toda a atenção, o magnífico
discurso de V. Ex.a, que focaliza perfeitamente o pensamento político do seu e
do meu Estado. O que há de mais interessante nesta fusão é que nenhum dos
dois Estados foi consu~tado. E se o fossem, ter-se-lam pronunciado, em sua
grande maioria, contrários à idéia. Ainda mais: a velha Província fluminense
e a cidade do Rio de Janeiro viveram sempre no melhor entendimento. Chamavase, antigamente, ao carioca de fluminense; o termo carioca é d:este século. Havia
perfeita identificação entre as populações dos dois Estados. E neste momento,
com a id'éia da fusão, já estão aparecendo os primeiros desentendimentos, entre
os que se sentem pre·judicados, de um lado e de outro. Ainda mais, posso acrescentar - e V. Ex.a o deixa anteve·r em seu discurso -, essa idéia de redlvisão
territorial pode ·estender-se a outros pontos do País e criar situações muito
difíceis para o GoV1erno. Acho que o emin·ente Presidente da República devia
ser alertado a esse respeito. Hoje, é o Estado do Rio cte Janel:ro e a Guanabara;
amanhã, como disse V. Ex.n, outros Estados poderão .ser objeto de fusão e de
subdivisão. Há pouco, dizia eu ao eminente Senador Gustavo Capanema que
atentasse para um problema que surgiria fatalmente com essa Idéia da redivisão territorial do Brasil: a velha idéia da emancipação do Triângulo Mineiro.
E, como que, por coincidência, no dia seguinte, eu lia, num jornal de São Paulo,
o discurso do pref•elto de um dos mais importantes municípios do Triângulo,
em que dizia ser agora o momJnto de emancipar-se a sua região. Pode vir o
Triângulo Mineiro, pode vir a região de São .Francisco; ontem, aqui se citou
uma região do Cearâ, tão bem l1eP'resentada pelos nossos dois ilustres Senadores
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no momento, mas estimulados pela idéia da fusão dos Estados do Rio de
Janeiro e da Guana;bara. p.enso que uma das obrigações do GoVIemo, de qual~
quer Governo, é resolver os problemas existentes, e não c•riar novos problemas,
sem necessidade. E, .nestle momento, o que se está fazendo com a propalada
idéia propalada não, porque devemos reconhecer que a idéia será concretizada
de qualquer maneira - da fusão dos nossos Estados, será a criação de um foco,
de vários focos de agitação em todo o Território nacional.
O SR. DANTON JOBIM - Sou sumamente grato a V. Ex." pelo aparte que
acaba de dar ao meu discurso.
Não participo de nenhum pessimismo em relação ao futuro; tenho mesmo
a impressão de que os erros que se vão cometer - porque, como diz V. Ex.",
este erro vai ser cometido - terão correção num futuro muito próximo.. Mas
a que preço? A que preço, Sr. Senador Am·aral Peixoto? Quando se v,erificar
que realmente se levantou uma questão gravíssima, uma questão COilllplexís&ma,
que exige do Governo F1ederal enormes sacrifícios, inclusive de ordem financeira;.
quando se verificar que isso coincide com uma fase .p'arigosa da vida do País,
em qUJe começam a acumular-se, no horiwnte, certas nuvens - já não direi
negras, mas pardacentas, que ameaçam a euforia do nosso desenvolvimentismo
- então, correremos todos com as trancas às portas arrombadas, e se tenta;r.ã
evitar que se continue a fazer sangrar os recursos do País, para resolver uma
questão praticamente inexistente, .como disse .multo v. Ex." Questão que não foi
· suscitada, por nenhum cidadão dos nossos Estados, questão que não nasceu de
nenhum anseio, de nenhuma aspiração, de nenhuma opinião autorizada que
emergisse das elites d'as nossas duas unidades federativas.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex." me permitle um aparte?
O SR. DANTON JOBIM - Com prazer.
O Sr. Virgílio Távora - Nobre Senador, sem que nossas declarações, no
momento, constituam quebra do compl"omisz·o as.sumid'o com o colega de V. Ex.",
o nobre Sanador Nelson Carneiro, ao qual ·afirmáramos que não trataríamos
nesta semana do problema da fusão, mas, apenas para tranqüi'izar o espírito
de V. Ex.", faremos duas asse·rtlvas. Como te·remos aqui pre-sente, no Início da
semana, a:quele nobre col,ega, proéuraíremos funtl!amentar a questão com números
e dados, como é do nosso feitio. Pxlmeiro, tranqü!llze-se V. Ex.", ninguém vai
perder nada; nem o Estado da Guanabara nem os municípios fluminenses, nem
o futuro Estado, fruto da reunião dos dois territó-rios, conforme há pouco citado por V. Ex.a, em termos ec•onômicos ou fina.nceiros. Segundo, o espírito
patriótico de V. Ex." também não precisa fica.r com cuida;do; os cálculos feitos
nos mostram que a sangr1a do Tesouro não é a que V. Ex." pensa, será muHo
menor, apenas um ajuste, como V. Ex." v·erá depois, já que não queremos nos
adiant31r. Assim, neste fim de s,emana, o nobre e honra.do represen~ante· da
Oposição na: Guanabara pode do,rmlr tranqüilo porque esses fatos nao sucederão.
O SR. DANTON JOBIM - Confesso a V. Ex.a que tenho o sono pesado, costumo dormir tranqüilo, mesmo ...
O Sr. Virgílio Távora - Mesmo quando seUs temores patrióticos são assim
tão acentuados, Senador?
O SR. DANTON JOBIM - . , . mesmo nas maiores borrascas. Mas, por
outro lado, devo dizer a V. Ex.a que infellzmente não confio multo l1esse reajuste - palavra: que vai ser ano-tada - para, futuramente, sobre ela trava·rmos
um diálogo oportuno nesta Casa.
O Sr. Virgílio Távora - Será o segundo, porque o nobr·e L!Úr Amaral Pel~
xoto já nos cobra para maio de 197·5 uma promessa·; V, Ex.", val~nos cobrar, não
sei em que futuro, a segunda.
·
O SR. DANTON JOBIM - Esse re·ajuste seria, na: realld.ade, a ajuda tute'ar
da União a essa reunião ou reunificação que ninguém entende. Mas, (lo exPe~
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deveres, neste particular, é pro•fundamente trls.te, na Guanabara. outro dia:,
pronunciei aqui dlscur.so provando, exuberantemente, que a União não respeitava
nenhum dos compromissos assumidos com a Guanaba.ra:. E ainda agora, acabo
de receber, Sr. Senador VIrgílio Távora, um memorial dos aposentados fede·rals que se acham no Estado da Guanabara, qu;e era:m funcionários do antl·go D1str!to· Federal e estão so-frendo, cho·rando lágrimas d·e sangue, porque
não se J.hes reconhece o direito de perceber os aumentos que são dados aos aposentados da União, quando é expressa ...
O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex." me permi-te um aparte?
· O SR. DANTON JOBIM - Pois não.
O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex." tem toda a razão e sobre isso chamou a
atenção desta Casa outro dia. Nos jornais de hoje, está assinalado o direito
.que esses homens têm a.os aumentos. ll: reconhecido em Parece•r do Procurador
Geral da Rep-ública, mas se declara agora que o Estado da Guan.a:bara é q!_Ie
deve pagar. O Estado da Guanabara não paga porque foi obriga:çao da Unlao
ficar ·c·om o encargo desses ap·osentado.s. Então. esses homens já perderam dois
a.umentos, estão com os proventos da aposentado-ria de três anos a,trás e se
discute, através de pareceres do Estado e da União, quem deverá arear com o
ônus dos aumentos da ap-osentadoria. Esse é o nosso receio.
O SR. DANTON JOBIM- Este é um cas·o entre multes, e não quero ...
O Sr. Virgílio Távora - Ainda bem que o nobre representante do Esta;do
da Guanabara fez esse admlnículo à declaração do Ilustre líder Amaral Peixoto. Diríamos apenas que V. Ex."s estão tratando de uma questão da ma.gnltude
desta: da Guanabara, apenas discutindo o cumprimento ou não, de parecer ou
de sentença quanto a aposentados, que, de um Es.tado passaram para a ól'blta
fede-ral. Não estamos antecipando e, mais uma V'ez, pedimos a pa:c!êncla de
V. Ex.'\ porque não desejamos depois ser inculpados, pelo nobre Vic·e-Lider
Nelson carneiro, de ter faltado àqueles comp·romls.sos báslco.s de discutir o assunto, mas V. Ex." vai sentir que esse probl·ema vai ser equacionado sob um
aspecto .completamente diferante daquele que V. Ex." está pensando. V. Ex.llll
no momento apenas !·alam sobr·e conjecturas.
O SR. DANTON JOBIM - V. Ex." já fala com conhecimento do projeto.
O· Sr. Virgílio Távora - Não, falamos com conhecimento da intençã-o governamental e, portanto, da·que'es dados básicos que llllformam o radocínlo do
qual derivou essa: decisão.
·
- O Sr.· Presidente faz soar a campainha.
O SR. DANTON JOBIM - o Pr·esldente chama-m-e a atençã-o· pllira: o adiantado doa hora. ·Reconh·eço que a tese que V. Ex." tem que defender é difícil.
O Sr. Virgílio Távora - Permita-nos, não reconheça coisa que absolutamente
não foi afirmada. Ao contrário, sem otimlsmo, achamOiS que é uma: tes-e que vai
ser· facilmente d•efensável.
O SR. DANTON JOBIM - A tese qu-e V. Ex." defende é difícil porque não é
alicerçada em fatos; v. Ex." não conhece s.equer o ante·proj-eto. Quando V. Ex." o
·conhecer, provalvelmente também o conhecerei. Quando nos for dado, a nós, da
!Oposição, o pritillégio de entrar com a nossa colaboração, através da crítica, e
mesmo de contribuição para aliviar o ônus que vai decorrer para os nossos Estados, em virtude de uma proposição precipitada então poderemos travar o debate no terreno polido, naquele ambiente de serenidade em que V. Ex." e eu gostamos de colocar as questões.
.

O Sr. Virgílio Távora - Será insistência pedir mais um aparte a V. Ex.a?
Será bem curto.
já.

O SR. DANTON JOBIM - Eu gostaria de ouvir V. Ex.", mas o Sr. Presidente
está reclamando do tempo.
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o Sr. Virgílio Távora - Apenas para dizer a V. Ex.a. que, fruto justamente
do hábito de tantos anos, do hábito que não é só nosso, mas também do nosso
colega, Senador Amaral Peixoto, adquirido em nossa profissão de origem, não
precisamos, absolutamente, de uma ordem de combate para discutir se o g.elneral está c·erto ou errado. Desde· que conheçamos o seu plano de manobra, a
lidéla geral que Informa este plano, o dispositivo com que se quer atender à
mesma, estamos aptos a opinar sobre a sua justaza. Sem querer, repetimos, nem
de leve, ferir o compromisso aqui assumido, dizemos a V. Ex.a. que, como temos
conhecimento d·esses fatos básicos, e não queremos jogar só com conjecturas deixemos que seu colega esteja presente para dizer, as linha gerais da decisão presidencial. Não asseguramos a V. Ex.a que vamos trazê-Ias aqui no dia de hoje,
ou de amanhã, e não o pnderiamos fazer antes que o Senhor Presidente da República mandasse para cá o diploma legal que traduzisse sua decisão, a íntegra
d•esse proj.eto. Mas poderíamos dizer: o que se pretende fazer é Isto, a Idéia geral
da operação é esta, discutamo-la. !1!: isto que pretendemos fazer, se engenho e
arte nos socorrem.
O SR. DANTON JOBLl\1- Obrigado, Senador Virgil!o Távora.
Também desejava não discutir e:ste assunto senão depois que tlvess~mos pre;ente o antepro,i-eto governamental. Entretanto, a verdade é que todos os dias a
Imprensa está cheia de notícia - e de notícias. evidentemente, de natureza promocional - sobre a fusão entre os dois Estados. Pode-se dizer que não se abre
.um jornal. hoje, em que não esteja algo sobre a fusão, tendendo a criar uma
opinião pública favorável à mesma. Evidentemente, também desejamos externar
e publ'car os nossos pontos da vista. Desejamos estabelecer diálogo com esses
promotores da fusão.
Essa é a razão por que insisto no assunto. Mas hoje, o que quis frisar foi
que a fusão pretendida é um golpe de morte na Federação. Quis chamar a
atenção dos meus honrados pares n.o Senado Federal exatamente para esse
aspecto do problema.
Sei quil agora é moda sorrir dos que defendem o princípio federativo, mas·
a verdade é que ele nasceu com o Brasil, com este evoluiu para a modernização
de sua estrutura politica. Como é hoje moda também- V. Ex."•, Srs. Senadores,
não Ignoram - desdenhar do liberalismo político. Mesquo que eu fosse solitár.lo
em minha posição nesta Casa. seria aqui o último liberal, o último fed·erallsta,
porque não julgo essas posições incompatíveis com o desenvolvimento e a unidade nacionais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nnbre Senador Franco Montoro.
·
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presiden'~e. Srs. Senadores, a República
Federal da Alemanha acaba de comemorar o 25.0 aniversário de sua Cart!l. Constitucional que é a Lei Fundamental de 24 de maio de 1949.
Depois de estarr materialmente destr.uída, pol!ticamente desorganizada, com
10 milhões de foragidos e expatriados e Imensos problemas sociais, a Alemanha
realizou, em poucos anos, o milagre de sua reconst11ução econômica, polít!.ca e
sor.!al.
E o instrumento político que :permitiu ·esse resultado foi :precisamente a Lei
Fundamental estabelecida há 25 anos, que deve seu equilíbrio e objetividade ao
gênio de uma plêiade de homens públicos, escolhidos diretamente .pela comunidade nacional, tendo à frente a figura extraordinária de Adenauer.
A democracia e a afirmação de um rigoroso estado de direito são as características básicas desse do,cumento. Como observou recentemente um comentarista
político: "Aquilo de que muitos duvidam, após a experiência da Repúbl!ca de
Weimar e após a catástrofe do Terceiro Relch, aconteceu: na Alemanha existe
um Estado, que sem petulância pode se considerar entre os Estados mais demo~
cráticos e abertos do mundo" (Correio Brazilicnse, 24-5-74).
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seus gravíssimos problemas e passou a liderar, ao lado de outras nações, o progresso e o desenvolvimento internacional. Os índices de sua produção, tecnologia, eXJportação e desenvolvimento económico geral estão entre os maio·res do
mundo.
No plano social, as conquistas do trabalho, representadas pela remuneração
condigna e justa de seus trabalhrudores, por uma organização sindical forte e
independente, pela objetivlldade de seus programas de habitação, saúde, educação
e previdência soeial, constituem o desdobramento natural de um regime democrático, vinculado aos problemas reais de sua população.
O federalismo e a descentral!zacão constituem outra ca:raoterística democrática da vitoriosa experiência da Álemanha. Fio! essa característica que permitiu a realização de objetivos nacionais comuns, respeitadas as diversidades de
condições e aspirações das diferentes comunidades que integram a República
Federal.
No momento em que se comemora o 25.0 aniversário dessa expe·riência democráttca, queremos saudar, no Sena:do da República, o esforço e o exemplo da
grande nação amiga.
O Brasil e o mundo saúdam na Alemanha de hoje o modelo de um trabalho
nacional de reconstrução e desenvolvimento, com democracia. (Muito bem!)
COMP.ARIEOEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Jarbas Passarinho - Wilson Gonçalves - Ruy Carneiro - João
Cleofas - Amon de Mello - Antônio Ferna;ndes - Vasconcelos Torres
- Car'o'alho Pinto - Franco Montoro - Emival Caiado - Italívlo Coelho - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Celso Ramos - Daniel Krleger.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) -Esgotada a Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 76, de 1974, d·e autoria
do Senhor Senador Vasconcelos Torres, sol!citando a tl'lanscrição, nos
Anais do Senado Federal, do editorial "Grandeza da Fusão", publicado
no jornal O Globo, em 18 de maio de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o ruprovam queirrum permanecer sentados. (l'allSa.)
Está aprovado.
Será feita a trans-crição solicitada.
GRANDEZA DA FUSAO
O projeto de reunião dos Estados da Gua•nabara e do Rio de Janeiro exige,
antes de mais nada, argumentos de grandeza. O Governo Geisel os ofereceu, logo
de saída, situando a fusão no plano superior do interesse na:clonal. Não é justo,
portanto, que os adversários da idéia apequenem o nível do debate, emaranhando-o em considerações de indisfarçável caráter regionalista ou submetendo-o ao
simplismo das conclusões desinformadas e, freqüentemente, apaixonadas.
Nada mais impr®rlo e desconexo do que atribuir ao Presidente da República o propósito de ferir os interesses da Guanabara, ou os da Federação inteira,
quando aciona uma realização de tamanhas repercussões tanto para o destino
dos dois Estados hoje artificialmente desunidos como pa:ra as funções de equilíbrio do desempenho brasileiro.
Menos agressiva, porém igualmente desarrazoada, e a suposição de que o
projeto, embora cercado de boas intenções, não tem a.poio em análises consistentes e, na verda·de, vai dar um salto no escuro, com risco de truncar a ação do
Governo em todas as frentes do seu prog"Tamo. politico e administrativo.
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ainda os compromissos de espírito público e de patriotismo que o concl!uzirlllltl à
suprema magistratura do Pais e pelos quais sempre pautou as missões assumidas. Com efeito, não há como ajustar na figura do Presidente a hipótese da
decisão improvisada., desprovida de fundamento·s firmes e desatenta.. às suas
conseqüências. Nem há quem conisga imagllilar o General Gelsel Impondo a
qualquer custo o seu ponto de vista ao a!lto escalão g'OVernamental, à equipe política e técnica que procurou compor em termos cuidadosamente qualificados.
Conhece·r o Presidente da República é ter a pLena convl!cção de que o projeto
chega ao estágio atual amadurecido em cada. um dos seus aspectos, !ncorporamdo
o melhor das opiniões técnicas e políticas auscultadas no âmbito gove·mamental
e detectadas nas evidêncl!as do pensamento da Nação.
·
Por tudo isso a fusão Guanabara-Estado do Rio nasce com ímpeto e conteúdo bastante para. significar talvez mais do que a. implantação de Brasília, como
estratégia de reorientação do desenvolvimento sóc!o-econômico brasHelro. Pj)r
tudo Isso, somente podemos ·esperar que de uma Guanabara •a[)risionada nas suas
limitações físicas, e de um Estado do Rio subdimens!onado no seu marginalismo
regional, resulte a síntese pujante da nova criação federativa.
Não se trata de mera operação de arimétlca geopolítica.. Em vez da soma de
duas ~alldades por alguns ditas heterogêneas, vamos obte.r a. comrplementar!zação dessas realidades compart!mentadas. De modo nenhum o produto da fusão
repetirá os números dos seus faJtoTes, apenas •adicionados. Dessa. reconstrução
orgânica. redundará um corpo vivo de personalidade e rumos próprios, liberto
para desenvolver conjuntamente as vo•caçôes que antes se dispersavam, ou se
contraditavam, porquanto !soladas por caprichosas barreiras político-administrativas.
A Fusão constlitui um ato de confiança. do Go·vemo· Geisel nas extraord!·nárias potencialidades desta parcela nacional, capaz de corrigir o rproce.sso de desequilíbrio como novo pólo de desenvolvimento ra.clonalmente montado, suscitado
pelo gigantismo concentracionário de São Paulo.
O qua nos cabe, a cariocas, fluminenses e brasileiros em fl'eral, é corresponder a essa postura de confiança, acreditando firmemente nas razões, nos numeras, nos compromissos, nos planos através dos quais o Governo estabeieceu as
suas certezas e está partindo para o empreendimento histórico.
Os compromissos do Presidente Gelsel confundem-se com as responsabilidades permanentes da Revolução. Irnplant!l\do ao l<mgo do atual mandato, de forma gradual e evitando toda sorte de traumatismos, o destino posterior d·a futura
e grande unidade federativa terá no próprio espírito da continuidade revolucionária a suficiente garantia de sua irreversão.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) Item 2:

Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n.o 35, de
1974 (n. 0 1. 784-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente

da República, que adapta ao Código de Processo Civil as leis que menciona, e dá outras providências, tendo
PARECERiES, sob n.o 197, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridic!dade,
com as Emendas n.os 1 e 2-CCJ que apresenta.
Em discussão o projeto e as emendas.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discutir a matéria, vou encerrar a
discussão. (Pausa..)
Está encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
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Está aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado
PROJETO DiE LEI DA CAMARA
N.0 35, de 1974
(N.• 1. 784-B/74, na Casa de origem)
.
.
Adapta ao Código de Processo Civil as leis que menciona, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O parágrafo único do' ai't. ü e o art. 19 da Lei n. 0 1.533, de
31 de dezembro de 1951, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Parágrafo único - A sentença, que conceder o mandado, fica
sujeito ao duplo grau de jurisdição, podendo, entretanto, ser executada
provisoriamente."
"Art. 19 - Aplicam-se ao processo do mandado de segurança os
artigos do Código de Processo Clvll que regulam o lltisconsórcio."
· Art. 2. 0 - O art. 2.o da Lei n.o 5. 741 de 1.o de derilembro de 1971, passa a
vigorar com a seguinte redação:
'
0
"Art. 2. - A execução terá início por petição escrita, com os requisitos do art. 282 do Código de Proc~sso Civ11!, apresentada em três vias,
servindo a segunda e terceira de mandado e contra-fé, e sendo a
primeira instruída com:
I - o titulo da dívida devidamente inscrita;
II - a indicação do valor das prestações e encargos cujo não pagamento deu ·lugar ao vencimento do contrato;
III - o saldo devedor, discriminadas as parcelas relativas a principal, juros, multa e outros encargos contratuais, fiscais e honorários
advocaticlos; ·
IV - cópia dos avisos regulamentares reclamando o pagamento da
dívida,
expedidos
segundo
Instruções do Banco Nacional da Habitação."
'
.
.
.
Art. 3.0 - O caput do art. 6.0 do Decreto-Lei n.0 4, de 7 de fevereiro de
1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6.0 - Se a ação de despejo tiver por fundamento a falta de
pagamento do aluguel arbitrado pelo locador, na oonformldade do parágrafo único do art. 3.0 deste Decreto-Lei, o Juiz, contestado o pedido,
fixará previamente o novo aluguel e o homologará por sentença."
Art. 4.0 - O art. 4. 0 e o parágrafo único do art. 5.o do Decreto-Lei n.O 911,
de 1.0 de outubro de 1969, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4. 0 - Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado
ou não se achar na posse do devedor, o credor. poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de
depósito, na forma prevista no Capítulo II, do Título I, do Livro IV,
do Código de Processo C!v!l."
"Art. 5.0 - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Parágrafo único - Não se aplica à alienação fiduciária o disposto
nos Incisos VI e VIU do art. 649 do Código de Processo Civil."
Art. 5.0 - O ·§ 1.0 do art. 13 da Led n.0 4. 494, de 2•5 de Il!Ovembro de 1964,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"§ 1.0 A cobrança da multa e honorários processar-se-á nos
próprios autos de despejos, por via de liquidação da sentença."

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA IIEPÚBLICA)

'
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de 25 de novembro de 1964, será recebida só no efeito devolutivo.
Art. 7. 0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRIESmENTE (Adalberto Sena) -- Passa-se à votação das emendas.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam as emendas queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Estão aprovadas.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Está esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia.
Há ainda oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, que permutou com
o nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, esta Casa,
ao reverenciar ontem a memória do general Vicente de Paulo Dale Coutinho.
falecido no exercício da pasta do Exército, viveu momentos de congraçamento
entre a repres·entação popular e as Forças Armadas.
As palavras proferidas pelo nosso Presidente, o comparecimento maciço de
oflcials-genoerals co Exército, Marinha e Aeronáutica, à frente seus respectivos
Ministros, e os discursos tocantes dos nobres Senadores Benjamim Far.ah e
Guido Mondin, marcaram o clima de unidade, coesão e solidarledade entre civis
e militares.
É pois, de justiça que, ressaltando o significado especial da sessão de ontem,
aborde hoje acontecimento intimamente ligado ao Exército.
No último dia 2, registrei desta tribuna a passagem do comando do W
Exército, em Recife. com a presença do saudoso Ministro General Dale Coutinho.
Na ocasião, destaquei. em rápidas palavras, as qualidades dos Generais Walter
de Menezes Pais e Fritz de Azevedo Manso.
Hoje, focalizo o nome do General-de-Exército Sílvio Coelho Frota, nomeado
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República para substituir o General
Dale Coutinho, falecido na semana passada nesta Capital.
Homem de caráter firme, com sua vida profissional voltada para a defesa
dos superiores interesses das instituições nacionais, o novo titular do Ministério
do Exército revela mais uma feliz escolha do Chefe do Gov·emo.
Não poderia deixar, também, de registrar a escolha do General Fritz de
Azevedo Manso para a chefia do Estado-Maior do Exército, em substituição ao
novo Ministro do Exército.
Pela firmeza, concisão e propriedade, julgo oportuno incorporar a esse meu
discurso as palavras proferidas na cerimônia de posse pelo Presidente da República e pelo novo Ministro do Exército.
Disse o Pr·esldente Ernesto Gelsel: "Ao dar poose ao General Silvio Couto
Coelho Frota, no Ministério do Exército, devo registrar minha convicção de que
ele será um excel'ente colaborador, assessorando o Governo na área do Exército
e no quadro geral das Forças Armadas, para permitir o cumprimento efetivo
de sua função constitucional. Seu trabalho se orientará no sentido de preservar
e desenvolver a legítima função do Exército. Juntamente com a Marinha e a
Aeronáutica, trabalhará para o aparelhamento dessas forças, com a maior eficiência possível. apesar dos parcos recursos a elas destinados. Tudo dentro da
verdadeira destinação profissional do Exército e dos seus obje!vos constitucionais.
Faço votos de que seja feliz no cumprimento do dever".

í

--

-·-
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pelas circunstâncias em que assumo o Ministério do Exército, a oportunidade não
indica orações extensas. Agradeço ao Senhor Presidente a confiança que deposita em mim pela segunda vez. As palavras de Vossa Excelência indicam as
diretrizes que deverei seguir. A elas me dedicarei com esforço, sempre com a
preocupação de que a minha unidade se mantenha coesa com as demais Forças
Armadas".
Ainda tomada de p'asar e luto, a Nação, se sente tranqüll!zada com as escolhas dos Generais Silvio Frota e Fritz de Azevedo Manso para o Ministério do
Exército e o Estado-Maior do Exército, garantia de paz e de segurança para o
P~L
.
O Sr. Dinarte Mariz - Permite V. Ex.a um aparte.?
O SR. LOURIVAL BAI'TISTA- Com muito prazer, eminente Senador Dinarte Mariz.
O Sr. Dinarte Mariz - O destaque que V. Ex.a está dando à investidura do
General-de-Exército Sílvio Frota no Ministério do Exército é realmente justo;
essa investidura representa, sem dúvida alguma, uma segurança para os objetivos da Revolução. Além de se tratar de um dos oficiais mais brilhantes e
cheios de serviços prestados à sua classe e ao País, representa, repito, uma
segurança para os obj.etivos da Revolução e uma tranqü!l!dade para o Governo
do eminente General Ernesto Geisel. Ninguém melhor que S. Ex.a, para assumir,
nesta hora, a responsabil!dade de Ministro do Exército, numa fase em que
todos estamos voltados para o desenvolvimento do nosso País, o que só será
possível com a manutenção da segurança e da ordem pública.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou muito grato a V. Ex.a, eminente Senador Dinarte Mariz, por esse aparte que vem enriquecer o m·eu pronunciamento.
Creio, Sr. Presidente, que o acontecimento merece o registro que ora faço e as
palavras prasidenciais, tão singelas quanto signWcativas, dão-nos a certeza de
que o Brasil tem, nesta hora, um verdadeiro líder a comandar seus destinos.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Fausto Castelo-Branco.
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a
criação do Ministério da Previdência e Assistência Social trata-se da uma das
medidas essenciais à concretização da oportuna e promissora meta do Governo
do Eminente Presidente Ernesto Geisel.
Os dispositivos consubstanciados no anteprojeto, referentes 'à matéria orçamentária, a pessoal e outras questões administrativas, tornando-se necessário
assinalar que o crédito especial previsto no art. 4. 0 decorre da extinta Secretaria
do Trabalho e parmitirá a continuidade do funcionamento das Unidades Administrativas daquela Secretaria, em conseqüência do desdobramento do Ministério
do Trabalho e Previdência Social.
· Fica assim aberto o caminho para o reagrupamento das atlvidades previdenclárias ou asslstenciais, conforme a própria exposição de motivos dos Ministros do Planejamento e do Tra·balho sobre a criação do Ministério da Previdência
e Assistência Social.
Dentre os órgãos componentes do Ministério criado pela Lei n. 0 6.036, de
0
1. de maio de 1974, citaremos:
1) Instituto Nacional de Previdência Social - JNPS;
2) Fundo de ·Assistência ao Trabalhador Rural - FUNrRURAL;
3) Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado- IPASE,
4) Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economiários- SASSE;
5) Legião Brasileira de Assistência - LBA;
6) Fundação de Assistência aos Garimpeiros - FAG;
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8) Fundaçãó Nacional do Bem-Estar do Menor - FUNABEM;
9) Central de Medicamentos - CEME.
Srs. Senadores, por um d·ever, desejo focalizar que a OEME, pelo reconhecimento de que significativas parcelas da população brasileira têm dificuldade
financeira de acasso ao medicamento - circunstância que, evidentemente, atua
como fator negativo ao esforço governamental visando à melhoria das condições
de saúde do homem brasileiro - determinou a criação da Central de Medicamentos, com a finalidade precipua de promonr e organizar as atividades de
assistência farmacêutica aos estratos populacionais de reduzido poder aquisitivo.
Paralelamente a esse propósito de nítido alcance social, visto que representa um
esforço indireto da renda individual dos beneficiários, ao lado do seti fundamental objetivo médico-sanitário, a OEME propõe-se a incrementar a pesquisa
cientifica e tecnológica, no campo químico-farmacêutico, visando ao descobrimento, Isolamento, síntese e produção de matéria-prima de interesse terapêutico
e ao aprimoramento e adaptação de técnicas e processos de fabricação de
medicamentos.
A atuaçáo inicial da CEME orientou-se predominantemente para a
implantação dos seus projetos de produção e distribuição de medicamentos, com
vistas a atender às características de impacto de programação de assistência
farmacêutica, meta social que inspirou a sua criação. Logo que equacionados
os problemas básicos de produção e distribuição, pôde a OEME desenvolve;:- seus
primeiros projetos de pesquisa.
Ao mesmo tempo, aprendendo e acumulando experiências, collmava o novo
órgão, em prazo mais dilatado, definir formas de interferência no conjunto
de atividades vinculadas, direta ou indiretamente, à produção e distribuição de
medicamentos. Com essa finalidade, formulou-se o elenco de medidas posteriormente incorporado ao Plano Diretor de Medicamentos.
O contingente populacional a ser beneficiado, gratuitamente, com o medicamento do programa governamental foi dimencionado tomando-se a. renda
per capita como critério geral e definindo-se a população incapacitada para
a compra de medicamentos como a:quela compreendida na faixa de rendimento
me~sal não superior ao valor do maior salário mínimo vigente no Pais.
A preocupação de fornecer remédios mais eficazes por preços mais reduzidos,
para dessa maneira atender o maior número possível de pessoas carentes •de
recursos, lavou a CE:ME à padronização dos medicamentos a serem produzidos.
Essa listagem de produtos farmacêuticos considerou, também, a necessidade de
orientar-se para o combate às doenças de maior incidência e prevalência no
País, adotando assim, como não poderia deixar de ser, o enfoque característico
de saúde pública.
Essa relação de medicamentos é atualizada periodicamente, em função do
diagnóstico da realidade ambiental, constatada pela C!EME e dos prograssos
evidenciados no tocante à farmacoterapia.
Atua!mente, constam .dessa relação padronizada 136 produtos considerados
essenciais, dos quais ao. constantes do "Memento Terapêutico CEME", já estão
sendo distribuídos regularmente.
A produção dos medicamentos distribuídos pela CEME está confiada, ·basicamente, a um conjunto de laboratórios governamentais, cuja utilização, com
essa finalidade, é função da necessidade de aproveitar racionalmente as suas
capacidades instaladas e, ao mesmo tempo, agilizar a aquisição de conhecimentos e experiêncis no setor industrial farmacêutico, cujo desenvolvimento orientado é uma imposição do atual estágio de progresso do· País.
Esse complexo industrial, inicialmente composto pelos laboratórios oficiais
mencionados no decreto de criação da OEME, foi gra>dativ[mlente acrescido.
somando atualmente 21 unidades produtoras.
·Elaborado o Plano Estratégico de Produção foram celebrados convênios com
os laboratórios oficiais selecionados, deflagrando-se o processo de produção
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o capital de giro indispensável ao sustentáculo das novas responsabilldades
recebidas do ~verno Federal.
Além da produção oriunda dos laboratórios oficiais, a OEME recorre, subsidiariamente, às indústrias farmacêuticas privadas, para a aquisição de diversos
produtos de sua lista padronizada, considerados essenciais e que o setor público
ainda está produzindo.
A distribuição dos medicamentos é processada através das Secretarias de
Saúde das unidades federativas. Estas incumbem-se de levar os produtos GEME
aos ·beneficiários finais do programa assistencial farmacêutico, utlllzando quer
os seus próprios serviços e agências de saúde, quer os d·e outras entidades,
oficiais ou particulares, de sentido beneficente, previamente selecionadas segundo
a natureza de suas atividades e capacidade operativa.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a permite um aparte?
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO - Pois não, Senador José Lindoso.
O Sr. José Lindoso - Nobre Senador Fausto Castelo-Branco, V. Ex. 8 , com
a ·autoridade de médico e dedicado ao estudo dos problemas sanitários do País,
oferece ao Senado um depoimento sobre o desenvolvimento do programa da
Central de Medicamentos. Tenho acompanhado o problema da Central de Medicamentos, fundada no ~verno Médici, e que teve como seu primeiro presidente o Dr. Wllson Aguiar, hoje honrando o Tribunal de Contas da União.
Entendo que constitui essa experiência uma demonstração de maturidade administrativa extraordinária, no sentido da cooperação do complexo de laboratórios
das diversas unidades, quer federais, quer estaduais, na linha de produção
daquilo que V. Ex.a chamou "o complexo industrial farmacêutico". Mas assinalo,
ao lado disso, a importância extraordinária, sob o aspecto social, da cooperação
e da complementação da ação dos Institutos de Previdência Social e das Secretarias de Saúde dos Estados, nessa atividade que a GEME vem desenvolvendo.
Louvo o discurso de V. Ex. a. e tenho consciência exata de que não estou somente
a falar em nome do Governo, pela liderança, mas em nome de toda a Nação,
que reconhece, nesse trabalho, uma ação meritória de eficácia administrativa,
de racionallzação de trabalho e de atendimento ás populações mais necessitadas.
Congratulo-me com V. Ex.a. pelo seu depoimento, não só pela oportunidade mas,
também, pela autoridade que reconheço em v. Ex.a. ao fazê-lo.
O SR. FAUSTO OASTELO-BRANCO - Agradeço a V. Ex.8 , Senador José
Llndoso, duplamente: não só a palavra como Senador da R·epúbllca, mas, tam·bém, como nosso líder, pelo conhecimento que tem do assunto, corroborando o
meu desejo, que era o de trazer a esta Casa, para ·que. todos tivessem dele
conhecimento, o relevante trabalho que a CEME vem empre.endendo em nosso
País.
Muito obrigado a V. Ex.a.
Nessa distribuição, inclui-se o fornec:mento de todas as vacinas necessárias
ao Programa Nacional da Imunizações, recentemente estabelecido, em conjunto,
pala CEME e o Ministério da Saúde, e cujo escopo primordial é o de viabllizar
o controle de importantes doenças transmissíveis, como a tuberculose, o sarampo,
a pollomiellte, a difteria, a coqueluche, o tétano, a raiva, e manter erradicada a
varíola, no nosso Pais.
Até agora, ·a OEME atendeu a um total de 12,3 milhões de pessoas carentes
de recursos, em 2.100 municípios ·braslleiros.
As prioridades de implantação do programa de distribuição de medicamentos,
em termos de área geográfica, foram definidas em função do dimensionamento
da cl!entela potencial da OEME e das condições sócio-económicas e sanitárias
de cada região. Desta forma, as atividades. foram inicialmente desenvolvidas na
Região Nordeste, seguindo-se as Regiões Norte e Centro-Oeste, as microrregiões
do vale do Jequitinhonha e do Polígono das Secas, em Minas Gerais, e também
no Estado do Espírito Santo. Posteriormente, foi complatada a cober.tura da
Região Sudeste, excetuando-se o Estado de São Paulo e atendida a Região Sul.
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serviços de assistência médico-sanitária que estavam em funcionamento regular.
O planejamento racional, a programação exeqüível, a descentralização executiva, a delegação de competência, a coordenação efetiva e a execução assistida
representam as ferramentas básicas de trabalho utilizadas, sistematicamente,
pela CEME, desde o início de suas atividades, com vistas ao atendimento de
seus importantes objetivos sociais e económicos.
Merece realce o fato de que nenhum novo órgão foi criado para produzir
os medicamentos da OEME, que aproveita racionalmente as indústrias preexistentes, oficial e privada, para o cumprimento total e adequado da suas metas
de produção farmacêutica. Da mesma forma, o sistema distribuidor da IOEME
vale-se integralmente das estruturas preexistentes dos órgãos atuantes no setor
saúde, capitaneado pelas Secretarias de Saúde das Unidades Federativas, às
quais foram delegadas a coordenação e a execução dos projetas de distribuição
de medicamentos, nas respectivas áreas.
Integrando essa rede distribuidora, importantes órgãos federais prestam o
seu valioso concurso para fazer chegar o medicamento CEME à sua clientela,
tais como o Ministério da Saúde (Fundação SESP, SUC~M. Divisões Nacionais
de Tuberculose, de Lepra, Câncer e de Saúde Mental), o rn'PS, o IPASE, o INCRA
(área da Transamazônica), o FUNRURAL, aLBA, os Ministérios Militares (Operações AOISO), o Ministério do Interior (Projeto !Rondon e FUNAI), todos atuando harmonicamente na persecução do objetivo comum: o bem-estar social.
A CEME, responsabilizando-se primacialmente pelo planejamento setorial e
exercitando, em toda sua plenitude, a coordenação e o controle das atividades
desenvolvidas no seu campo de abrangência, preocupa-se, particularmente, em
promover a necessária unidade de ação em sua área e a adequada integração
das atividades delegadas, com vistas a assegurar o efetivo cumprimento dos
seus objetivos.
Pelo exposto e pela importância objetiva deste órgão, que integrará o Ministério da Previdência e Assistência Social, é que surge a notória preocupação e
também a esperança de que a iniciativa governamental seja vantajosa no sentido
de continuar prestando inestimáveis serviços às populações pobres e carentes
de medicamentos.
Convicto de que, mesmo saindo da área da Presidência da República, o
próximo Ministro da Previdência - e por que não dizer o Governo do eminente
Presidente 'Ge1sel -, sensível ao probJ.ema magno da saúde pública, dedicará,
com toda certeza, crescente atenção à Central de Medicamentos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, solicHo a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Tem a palavra o nobre Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO -Sr. Presidente, solicitei a palavra para encaminhar a V. Ex.", a fim de que conste dos Anais desta Casa, o comentário
do jornal O Estado de S. Paulo do dia 24 de maio, sob o t~tulo: "Para jurista,
fusão exige uma emenda", em que aquele órgão traz a opinião do eminente
jurisconsulto, antigo membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Themistocles Cavalcanti, sobre a fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. NELSON CARNEIRO, EM SEU
DISCURSO:
PARA JURISTA, FUSAO EXIGE UMA EMENDA

Das Sucursais
O jurista Them!stocles Cavalcantl, ministro aposentado do Supremo Tribunal
Federal, considera uma lei complementar como Instrumento Inadequado para o Govsrno
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matéria, uma vez que a Constituição é omissa em relação à fusão ou divisão de
Estados.
O ministro considerou Inadequada, no caso da fusão, a aplicação do preceito constitucional que se refere, explicitamente, à criação de Estados e Territórios. Disse ainda
que a emenda constitucional, solução para o caso, poderia optar pelo plebiscito ou
processo indlreto, quando a matéria seria submetida às Assembléias Legislativas dos
dois Estados.
Omissão

"Como bom carioca e constituinte, disse o ministro, não posso me furtar a um
comentário sobre o assunto fusão. Quero deixar claro que meu apoio aos governos da
Revolução nunca me impediu, nem como juiz do Supremo Tribunal Federal, nem
como jurista nos meus processos, de dizer, com Independência, qual a minha opinião
sobre matéria constitucional ou legal."
"A atual Constituição é omissa em relação à fusão ou divisão dos Estados, ao contrário das anteriores, notadamente a de 1946, que eram expressas a respeito. A atual
fala apenas na criação de Estados e Terrltór!ps, o que pode ser feita através de lei
complementar. Por outro lado, está na competência do Congresso Nacional aprovar a
Incorporação ou o desmembramento de áreas de Estados ou Territórios."
"A questão é a seguinte, prosseguiu o ministro: a Federação é um Estado soberano,
constituído de Estados autónomos. Estado autónomo é o que tem poder de auto-organização, autogoverno e auto-administração. Por conseguinte, em caso de fusão, os dois
governos se transformam em um só e passam a constituir um único Estado."
"A aplicação do preceito que se refere à criação de Estados e Territórios, no caso
da fusão, é inadequada, porque "criação" pressupõe a inexistência de Estado anterior
e, por conseguinte, Inexistência de uma autonomia, a ser eliminada. Daí a inaplicação
do preceito constitucional. O preceito de criação de Estados também não se aplica
ao caso da Incorporação ou desmembramento, porque a criação se refere a um novo
Estado que surge e não ao desmembramento de um Estado."
Emenda Constitucional
O ministro acrescentou que "o silêncio da Constituição a respeito conduz a necessidade, a meu ver, de uma emenda constitucional regulando a matéria. Essa emenda
poderia optar entre duas soluções: plebiscito, ou processo lndireto, que seria a aprovação da matéria pelas Assembléias Legislativas dos dois Estados. O plebiscito .. apesar
de ser multo evocado, não seria muito do meu agrado, porque, como no caso das
eleições diretas, deixa uma parte do eleitorado frustrado. A solução através das Assembléias Legislativas seria politica, mas não deixaria de ter validade, pelo menos como
forma de respeito à Federação."

o SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lulz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Pl.'esidente, Srs. Senadores, em três sucessivos pronunciamentos nesta tribuna, pretendi chamilir a atenção do Governo
para a possibilidade da conversão do nosso abundante carvão-va,por em óleo
combustível e gasolina.. Citei como exemplos a Alemanha Ocidental, a Ãfrlca
do Sul ·e os Es·tados Unidos. No primeiro pais, veabr·em-se fábricas de combustível sintético paralisadas desde o fim da II Grande Guerra; na Af.rlca do Sul,
a destilação da hulha é indústria rendosa há mais de vinte anos; e, finalmente,
os Estados Unidos aprestam-se pa;ra extrair de suas reservas carbonif·eras o
sucedâneo paxa o petróleo que necessl,tam Importar.
Em duas outras oportunidades, eu me permiti fazer uma segunda sugestão
ao Governo, qual seja, a de promover medidas visando ao aproveitamento dos
lubrificantes usados. Aproveitamento tecnicamente conhecido por l'egeneração,
ou re-reflnação, que consiste numa seqüêncla de processos para extração das
Impurezas do óleo queimado, resultando num produto de características Iguais
às do óleo virgem.

- 816 Meu novo alvitre teve sorte igual à do prime!To, isto é, não caiu no vazio.
Ao contrário, recebeu 1)leno acolhimento, conforme se depreende da seguinte
notícia inserida no Correio Braziliense de 22 do corrente:
"A PETROBRAS está estudando a possibilidade de voltar a refinM' o
óleo lubrificante derivado do petróleo, comumente jogado fora, que pode
a1Jresentar resultados até mesmo melhores que o óleo virgem."
•••••••••••• o ••• '
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"De acordo com os técnicos, há poss~billdade de que venham a ser
aproveitados no Brasil, anualmente, cerca de 180 milhões de litros de
óleo usado, o que produziria uma ·economia de divisas da ordem de
17 milhões de dólares."
Estimulado com tais sucessos, volto hoje a percutir a tecla da diV'ersificação
de nossas fontes de energia, focalizando, desta vez, o relevante .papel que o álcool
anidro, misturado à gasolina, poderá desempenhar no abastecimento de veículos
automotores.
O assunto, aliás, não encerra. maior novidade. cr:>esde muitos anos, no Brasil,
se adiciona álcool à gasolina. No Nordeste, duvante o derradeiro conflito mundial,
. a participação dos dois combustíveis chegou até a ser invertida, isto é, era a
gasolina que se juntava oo álcool. Cessada a gue•rra, o petróleo e seus deriVIados
voltaram a reinar sozinhos.
Atualmente a mistura se restringe quase a São Paulo e Guanabara, à taxa
média de 5%, que poderia ser consideravelmente elevada.
Jornais do recém-passado dia 27 informam que o Inst~tuto do Açúcar e do
Alcool decidiu fomentar a produçcão de álcool a.nidro para misturá-lo à -gasolina
à taxa de 1·5%, considerada ideal. Nã·o há informes, porém, quanto ao teiDpo
destinado à expansão do parque alcooleiro, a fim de que este ,possa atender às
necessidades da demanda Interna.
Pelo último Rel:a;tório Anual da iP!E'DROBRAS, o consumo de gasolina automotiva foi de 1·3,5 milhões de metros cúbicos em 1973. A um incremento anual
de 10%, mostra a extraiJ)olação que, em 1980, o consumo de gasolina será de
26 milhões de me.tros cúbicos, quando a adição de 15% de álcool daria uma
economia de 4 milhões de metros cúbicos de gasolina.
Ora, a produção de álcool anidro do co,rrente ano não passará de 500 mil
metros cúbicos. Só em 1980, mediante um planejamenio fielmente executado,
poderíamos atingir a meta dos 4 milhões de metros cúbicos. Desastroso seria
sustentar o &umento do frubrico à •custa do sacrifício da produção de açúca1· ou
melaço, creSoCentes fontes de preciosas divisas. A solução ·residiria, por ce11to,
na d!latação da área cultivada e na ampliação e multiplicação das des•tila.rl.as.
Se considerarmos a,gora que a obtenção de um metro cúbico de gasolina
resulta do processamento de cinco metros cúbicos de petróleo bruto, conclulxemos que, em 1980, a adição de 4 milhões de metros cúbicos de álcool corresponderia a 20 ml!ohões de metros cúbicos de petróleo. Verdade é que da destilação
do óleo bruto não resulta apenas gasolina. Há também numerosos subp['odutos
que não estamos considerando no caso em tela.
'
Vinte milhõe·s de metros cúbicos de petróleo equivalem, atua.lm·ente ao dobro
de nossa produção anual, que provém de 1.250 .poços produtores. Ent~o os 15%
de álcool valeriam, denrtro de cinco anos, por 2. 500 poços de petróleo.
Coincidentemente, o álcool apresenta a vant&gem de aumentar a octanagem
da gasolina, dispensando, assim, o aditivo chumbo-tetraetlla, aLtamente poluidor
e oriundo de mineral de que somos crurentes.
Eis aí, Sr. Presidente, Sl\S, Senadol'es, o motivo que me traz ho]'e à tribuna.
Ficarei exultante, envaidecido até, se as minhas considerações influírem nas
ulteriores providências do IAA para que se concretize a mistura. Se tal não
ocorrer, restar-me-á o consolo de haver tentado pal'ticipar da ponderável e
absolutamente segura contribuição da bras!leiríssima cana-de-açúcar na solução
do probLema energético.

-
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- 817 :Era o que tinha a dizer, Sr. Presidtmte, Srs. Senadores. !Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a p.a1a.Vl'a. ao i!lObre Sena(;jor.Framco Montoro. .
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. PJ·esidente, &s. Senadores, a.cabamGS de
apresenta.rà !Mesa projeto de .:e·! assegurando às enticlialdes sinddca.i& o di11eito de
part.1ctpar na fiscalização da legüslaçá<J previdenclária. Esta prurtlcipação será
feita mediante convênJo. com o INPS, na forma proposta no projeto.
.. . 'Qua.trO'. razões. Jl.lstlfic.am. ;a medida J)'l'Oposta:
1. :a ·reconhecida utlliàa.óe social d-e se promover a partic1paçã.o dos interessados n.a ..wluçãa dos problemas que lhes dize.m l'e&pedto;
: · ·: 2; ··'o ·preceito legal que atribui aos sindicatos a missão de colabo1·ar com
os poderes públicos na solução dos problemas de interesse da respectiva categoria;

3. a ex~stência, em nossa 1eg.l.slação, de norma •análoga, autorizando .a ut1Ilzação dos sinddcaros rurais, eLe emprega.dos ·e empregadores, na fisca.Uzação e
·
diVulgação .dos: pro~amas do FUNRUil'l.AL;
4. a dtspo.sição manifestada pelas organizações sind1ca1s <lie colabo·rar na
f!sca1lzação do Im'S e na divulgação da legislação .prevddenciál'lia.
A prime>ia-a. !'S:zão dec01r11e de um princípio da modema. política social: o impera•ivo da "participação". •Pat~a o c:Les•env<Jlvlmento de progrrumas eficientes e
realmente .adapta~ à vida ooc·ial, é preciso promover a participação atlva dos
diV"ersos se.tores:dia comunidade no d-esempenho .desses pro•gra.mas.
A explicação é simples: quando o.s se-tove.s de uma comunida.de não· partliclpam no desenvolvimento de planos que lhes dizem respeito, seu comportamento
natu!'al· é ·de• !ndif·et~enç.a e d:e apatia. Mas, quando se substitUI. a "passivicLadie"
pelac"particlipação", mobiliza-se o .esforço, o conhecimento· oe a. expertênci:a daqueles que· são dlretamente Interessados no bom anda.mento. ·e na eficiência do.s
prog~Jarnas.

Ora, •quem são os primeiros int:Je·ressados no bom andlamento da Prevldênch
Soci-al, ·s.enãoo os s•eus associados, os empregado,; •e os empreg:adol'es?
Integrá-los nP.s talroefas de fiscaHzação e divulgação da; ['l'evidênci•a significa,
•portanto,•. multlpllca.r, sem qualqu·er ônus, a ·ef·lciência desses serviÇOS.
' •: · AliáS, ···c;,m<J preceito g<mél'lico, nossa legtslação já atribui aos Silndicatos a
pre1100gat!va d.e colr!liborar com a Pode•r Público na oolução de problemas c:le
1nteressre comum.
O art. 513 da ConsoHdaçã<J das Leis do Trabalho dispõe exp~Je.ssamente:
"São prerrogatl vas dos sindica tos:
.
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. d). c·olab<Jrarr com o Estado, c<Jmo. órgãos téc.nicos e corusultlvoo, nl) estudo
· · · · · : :··e:. so1u9ão dos: problemas .rque se J.1e1acionam com a respectiva categoria.''
E, no mesmo sentido, o art. r514 doa mesma C.onsoUdação inclui ·entre· os deveres dos s~ndicatos:
-· · · · ·
''a) c·olabo.rar com os pod.er-es públicos no d·esenvolvlmento da sol!darledade SOC·iS:l."
Além dessas diSipO.Sições genéricas, já .exist·e em nossa J•egislação norma análoga à proposta, autorizando a participaÇão· dos sindicatos rurais de empregados
e empregador!'·es, na fiscalização e divulga.ção dos· progra;ma.s do F'UNRiUlML. 1l:
do segu!nte teo·r o ra:rt. 150 do novo R·eguiam.ento do· Programa de AssistêncLa ao
Tra,balhadror Rural, ·apro·v:ado.pelo D•ecreto n. 0 73.617, de 12 der lf·eve111e!ro de 19n:
"Art. 150. As entidades sindicais doe trabalhado1.1es ·e de empregadores
rurais. poderão .ser utilizaJdas rem sre•rviços de fiscalização e nra Jdentiflca. ção dos grupos rut·ais ab11angidors pelo PRORURAL, assim como, mediante
convên~o com o FUNRURAL, na •implantação, divulgação e execução

- 818 druque1e Programa, em complemento à colabo11ação
prevista neste ~eguLamento."

es~ecl!ilmmente

já

Não se justifica que as ·entidades sindicais urbanas d'elxem de receber o
mesmo wa1lamento.

Finalmente, como dissemos, as próprl•as orga;nizações sindicais têm man1rfestado sua. d:sposd.ção de TeruilZllii' tais serviços. Há muitos ,a.ruos, os sindicatos•, federações e confederações nacionais de trabalhadores vêm reafirmando essa disposição e, raté mesmo, vêm reivindicando sua participação na. tare!.a de f.fscallzar
a execução da Política Pl1evidenciá.rl:a brasllel:l1a.
Com as razões exp.o.stas, acreditamos haver demonstra:do qu·e o projeto que
acabamos de apresentar atende às exigências de justiça social e ao interesse
público.
Era. o que tinha a dizer, Sr. Presfd,ente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a pa~a.Vl'la. •ao nobre Senador Vasconcelos Torres. (Pausa.)
S. Ex. 6 não est.á presente.
. Concedo •a. p:alaNra .ao nobre Senado~ Milton C.a.bra.l. (PaWJB,)
S. Ex. 6 não está pres,ente.
--Conc·edo a palavra ao twbre Senador Emiv-al CMado. <Pausa.)

S. Ex.a não .está PTesente.

o SR. PRESIDENTE (Adalberto ,sell'a) - Sobre a mesa, redação fma.J. de
proposição .aprovada na Ordem do DLa de hoj,e •e que, noo te.rmo.s do pa:rágm.fo
único do art. 358 do !Re.gimento Interno, se não houver objeção do Plenário, vai
ser lida pelo Sr. 1.0 -Seorotárlo. (Pausa.)
É

lida a S•eguinte:
PARECER N. 0 225, DE 1974

Da Comissão de Redação, apresentando a redação final das emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 35, de 19'74 (n.0 1. 784-B/'74,
na Casa de origem).
Relator: Sr. José Lindoso
A ComisSão ap11es1enta a ~ed·ação· fln·a·l das emendas do Senado .ao Projeto
de Lei d.a Câmara n.o 35.. de 1974 (n,0 1. 784-B/74, na Casa: de origem), que adapta
ao Código de Proce5so Civil ·as lels que mendona, e dá outras proVidências.
Sala das Oomiss6es, 30 de mrulo de 1974. - Danton Jobim, Vlce-Pr.esidJente,
no exercício da Pll'esidêncla - José Lindosn, ·Relator - Cattete Pinheiro.
ANEXO AO

P~CER

N.o 225, DE 1974

Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n.o 35, de 1974 (n.0 1.784-B/74, na Casa de origem).
Emenda n.0 1
C.COTresponde à Emenda n.0 1-CCJ)
J)ê-se ,ruo a:rt. 19 da Lei n. 0 1.533, de 13 de dlezembm de 1951, referldo no
art. 1,0 do Prod·eto, a seguinte redação•:
"Art. 19. Aplicam-se, subsldiarlamente, ao processo do mandado de segurança, .as dis'!JOSlções do Código d'e Proc·esso Civil, em tudo que não
contrmrlwr as constantes oct•esta lei."

- SHJEmenda n.0 2

ICorrespJnd.e à Emenda n. 0 2-·CCJ)
Acrescente-se os seguintes artigos, onde couber:
"Art.
·- O art. 3. 0 da Lei n."' 2. 770, de 4 de maio de 19•56, passa a vigorar
com a s•eoguinte rediação:
"Art. 3. 0 - As &frntença.s qu-e julga11em •a liquidação por !llrbitramento ou
artigos nas execuções de sentenças !líqüidas contra a União, o Estado ou
o Município ficam sujeitas ao duplo gra.u de jurisdição."
Art.
- O ~ 1.0 do art. 1.0 da Lei n. 0 1. 207, de 25 de outubro de 1950;
pass2. a vigora.r c·om a s·eguinte .l.'ed:ação:
"§ ~.o -No ca·~·o· ·ela convocaçã-o· par•a prá ·~.ca dle .ato proibido, a autoridade
pohcial podera impedi-la, e, dentro de 2 (dois) dias, exporá ao juiz
competente o.s motiv.us por qu.e a; reuniã.o· foi impedida ou suspensa. O
juiz ouVirá o promotor da !'leuniãQ, ao qual d•a.rá o p1.1aro die 2 (dois) dias
para defesa. Dentro de 2 (dois) dias o juiz proferirá sentença, da qual
caberá apelação, que será recebida somente no efeito devolutivo."
Art.
- O art. 4,0 da Lei n.0 3:1:93, de 4 de j ul'ho de 1Si57, passa a vigorar
com a seguinte roedoaçã.o:
"Art. 4,0 - Da s•entenç.a do juiz cabo3·rá apelação, .a qual será recebida
so.mente no ·e·f·eito· devolutivo."
Art. · - o § 1.0 do •a.rt. 28 do Dacroe'o-Lel n. 0 3 .355, de 21 de junho de 1941,
pa.ssa a vi!l'Q•ral!' com :a. s·eguinte l'ed•ação:
"§ 1.0 - A sentença ·que cond·enar .a:·Fa?·enda Pública em quantia superior
ao dobr·o da •of.ereclda fica .>ujoeita a.~ duplo grau de ju1.1!.sdição."
Art.
- os §•§ 4.o e 6.0 do a:rt. 57 da Lcoi n.O 5. 2•50, d-e 9 de fevereiro d·e .1'967,
passam a vigorai!' com a_ se~uinte· redação:
"§ 4.o :__ Nã•:> h·avendo con.t.est:açã,o, o juiz prof•e.rirá doesdie logo ·a sentença;
em caso contrário, observar-se-à o .procedimento ordinário."
"§ 6.o _Da. ,s.entença do juiz ca.berá apelação, a qual somente será rudmitida me-diante comprov.açã.o do depós·ito, p•elo ap.e1ante, de qwan~a. igua.J
à importânc!.a total da condoen.ação·. Com a petição de inteTposlção do
r·ecu.roo o. ,apelante ped:Lrá expedição clJe guia para o depósito, sendo a
a.pe:ação julgrud1a des·ertl S•e, na pl.'azo de sua interposiçã.o, não for compi'::vad·~ o d1epósito."
Art.
-os§§ 3.o •e 5. 0 do art. 61 da Lei n. 0 5.250, de 9 de !fevereiro dle 1967,
passam .a vigmJa.r com a s•egu1nte re·doação:
"§ 3.o - F1lndo esse prazo, com a resposta ou sem •e}a, serão os autos
conclusos e, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o juiz proferirá sentença,"
"§ s.o - Da sentença caberá apelação, que será recebida somente no
efeito devolutivo."
o SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Sobre a mesa, requerimento que
~>El'á lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

lido e aprovado o seguln te:
REQUERIMENTO
N. 0 89, 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 Proje:o de Lei da Câmara n.O 35, de 1974, que adapta ao Código de
Processo Civil as leis que menciona, e dá outras providências.
Sala d·as Sessões, 30 d·e maio de 1974. -

Vlrgilio Távora.

- 820O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Aprovacl.o o requerimento, passa-se
à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso d-a palavra para dlscuti-lllo,
vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Está aprov-ada.
Aprovada a redação final, o projeto voltará à Câmara cl.os Deputados.
Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão. Designo p-ara a pró.xima a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-.

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Re~
em se.u Parecer n. 0 191, de 1974) do Projeto de Resolução n.O 23, de 1971,
que suspende a execução do Decreto-Lei n." 1.030, de 21 de outubro de Hl69, julgado inconstitucional por decisão definitiv-a do Supremo Tribunal Federal, proferida aos 2 de dezembro de 1970.
d~ção

-2Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n. 0 192, de 1974) do Projeto de Resolução n. 0 17, de
1974, que suspende o art. 67 da Lei do Estado de Goiás n.0 7. 250, de 21 de novembro de 1968, declarado Inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, -aos 27 de setembro de 1973.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 45 minutos.)
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Sessão da

Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 31 de maio de 1974

4.a

PRESID:!NCIA DO SR. ANTONIO CARLOS

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Flávio Brito - José L!ndoso - Cattete Pinheiro
- Jarba.s Passarinho - Renato Franco - Alexandre costa - Clodomlr
Mllet - José. Sarney .,.... Fausto Castelo-Branco - Petrônlo Portella Helvídio Nunes - Virgílio Tãv·ora - Waldemar Alcântara - Wilson Gon-.
çalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros - Jessé Freire - 1\l!ilton Cabral - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Augusto Franco - Leandro
Maclel - Lourlval Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias --,.
Eurico Rezende- Amaral Peixoto- Paulo Torres- Gustavo Capane~
ma- Magalhães Pinto- Franco Montoro- Osires Teixeira- Fernando Corrêa - Saldanha Derzl - Mattos Leão - Antônio Carlos - Lenoir
Vargas - Guido Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Antônio CarlOs) - A lista de pres·ença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0-Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N. 0 226, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 24, de 1974, que "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".
Relator: Sr. Italívio Coelho
O projeto sob exame, de iniciativa do !lustre· Senador Fausto Castelo-Branco,
visa a modificar o Código Nacional .de Trânsito, Lei n. 0 5.108, .de 21 de setembro de 1966, no sentido de exigir como equipamento obrigatório para o l!c·enciamento dos veículos automotores, entre outros já especiflcad.os em lei, "estojo
de emergência que contenha material destinado a primeiros socorros, em volume correspondente à capacidade do veículo, seja de transporte cole,t.Ivo ou de
carga", determinando, ainda, que os candidatos à obtenção da carteira d·e hablI!tação ficarão obrigados, também, à prestação de exame "de conhecimentos
rolnlmos para prestação de primeiros socorros médicos a acidentados de trânsito".
Em abono da conveniência e oportunidade das medidas propostas, assim
se manifesta o autor:
"A freqüêncla, agora, dos acidentes de trânsito, com mortos e feridos,
está subindo assustadoramente em todo o território nacional, exprimindo um fator de Insegurança que envolve a todos nós e que a 1m-

- 82.2 prensa registra, multo bem, na própria expressão-corrente com que se
refer·e a ess·a ârea de perigo públlco: "a batalha do trânsito."
Se a realidade adquiriu nova dimensão, nessa questão do .trânsito, é claro
que o esforço do legislador deve fazer-se no sentido de um adequaclonamento da legislação pertinente ao assunto a essa dimensão nova.
O presente projeto representa, nessa ordem de idéioàs, uma possível contribuição ao aperfeiçoamento do Código de .Trânsito. Como médico, bem
sei da importância de existirem os medicamentos certos, para imediata
utilização, no local de um acidente, bem como de esl.arem os motoristas
capacitados à prestação, com um mínimo de técnica, dos primeiros .socorros às vitimas. A salvação de uma vida dep·ende, multas vezes, de uma
imediata, ainda qu-e precária, prestação de assistência, no primeiro instante após a ocorrência que a colocou em perigo."
.
Não resta dúvida que o trânsito, em nosso Pais, constitui problema dos mais
Rérios. razão por que entendemos oportuna qualquer medida que possa socorrer
a~ vitimas de acidentes.
O projeto, no nosso entendimento, merece acolhida, não só por ser jurídico
e constitucional, mas também pelos objetivos a que se propõe. Uma alteração,
e!ltretanto, nos surge, no tocante ao prazo concedido ao Executivo para expedir
a regulamentação, que, em vez d·e 30 dias, achamos mais conveniente ser fixado
em 60 dias.
Vale destacar, ainda, que a alinea d do art. 72, na conformid.ade da proposição em estudo, faz alusão aos "conhecimentos mínimos para a prestação de primeiros socorros médicos", o que nos leva a sugerir que a Comissão de Saúde
também seja ouvida.
Assim, sob o âmbito de nossa competência regimental, opinamos pel•a apro~
vação do projeto em julgamento, e, com o intuito de Inserir a dilatação do prazo
para regulamento a que nos referimos e de melhorar a técnica legislativa, sugerimos a seguinte:
EMENDA N.0 1-CCJ
(Substitutivo)
Acrescenta alíneas aos arts. 37, parágrafo 2. 0 , e 82 da Lei n.0 5.108,
de 21 de setembro de 1966 (Cóiligo Nacional de Trânsito).
Art. 1.0 - Os arts. 37, § 2. 0 , e 72 da Lei n. 0 5.108, de 2·1 de setembro de 1966
:código Nacional de Trânsito), são acrescidos, respectivamente, das sgeu!ntes alíneas:
Art. 37. . ....................................... , ..................... .
§ 2,0

.... ' .. ' .... ' ...... ' .... ' .......................... ' ...... ' ...... .

a)

........ , , ... , ... , ..... , , ...... , • , ... , ..........•....•......••.....•.

t)

.... ' ................. ' ............................................. .

u) estojo de ·emergência contendo medicamentos de primeiros socorros,
p::tra os veículos de transportes coletivos e de cargas.
Art. 72. . .. , ....................... · · .. · . · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
a)

....................................... , ... , .......... , ...... , •..... :

c)

. , ..... , ................................. , .......... , ........ , . , ..•.•

d) de conhecimen.t.os mínimos para pre3taçil.o de primeiros socorros médicos.
Art. 4. 0 Re\'·ogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 8 de maio d·e 1974 - Daniel Krieger, Presidente - Italivio Coelho, Relator - Helvídio Nunes - Aecio1y Filho - José Lindoso - Osires
Teixeira - Gustavo Capanema - llcitor Dias - José Augusto - Nelson Carneiro.

- 823 Art. 2.0

O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de ·60
dias, contados de sua publicação.
Art; 3.0 - !Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

·~sessenta)

PARECER N. 0 227, DE 1974
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, sobre
o Projeto de Lei do Senado n.o 24, de 1974.
Relator: Sr. Lenoir Vargas
De autoria do eminente Senadol' Fausto castelo-Branco, visa o presente
projeto à inclusão das alíneas u ao § 2.o do •aJ;t.. 37 e d ao art. 72, todos da Lei
n.o 5.108, de 21 de setembro de 1966. (Código Nacional de Trânsito), tornando,
dessa forma, obrigatório para o licenciamento dos veículos automotores "estojo
de emergência que contenha material destinado a primeiros socorros, em volume correspondente à capacidade do veículo, seja de transporte coletivo ou de
carga", e, ainda, como complemento, a exigência "de conhecimentos mínimOS
para prestação de primeiros socorros médicos a acidentados de .trânsito", a todos
aqueles que se candidatarem à habilitação de motorista, seja amador ou pro!is.Sional.
Com sua abalizada vivência, na qualidade de médico e hOmem público, o
Ilustre Autor do projeto justifica a conveniência e necessidade das medidas propostas, aduzindo o seguinte:
"Como médico, bem sei da importância de existirem os medicamentos
certos, para imediata utilização, 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."
Na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto recebeu substitutivo, que
aperfeiçoou a técnica legislativa e dilatou o prazo para regulamentação, de 30
para 60 dias.
As inovações que o projeto pretende introduzir no Código de Trânsito são
de excelente oportunidade, pois têm caráter preYentivo, para os primeiros socorros de vítimas de acidentes de tráfego, cada dia mais freqüentes. em nossas
estradas. Não basta a preocupação de melhorar os padrões técnicos rodoviários,
no tocante à construção das rodovias ou â fabricação de veículos que ofereçam
maior segurança. É preciso, também, preparar os motoristas para atendimen.tos
de emergência que visem a minorar as conseqüências dos desastres. O projeto,
neste particular, traduz medida salutar que merece os nossos aplausos.
Assim, opinamos pela aprovação do projeto, nos termos do Substitutivo elaborado pela Comissão de Constituição e Justiça, entendendo, em consonância
com o ponto de vista do rderido órgão Técnico, deva ser ouvida a Comissão de
Saúde.
Sala das Comissões, 1•5 de maio de 1974. - Leandro Maciel, Presidente
Lenoir Vargas, Relator - Danton Jobim - Luiz Cavalcante.
PARECER N. 0 228, DE 1974
Da Comissão de Saúde sobre o Projeto de Lei do senado n.o 24, de
1974.
Relator: Sr. Fernando Corrêa
o Código Nacional de Trânsito estabelece <art. 37) que nenhum ceículo
poderá ser licenciado ou r.egistrado, nem poderá transitar em via terrestre, sem
que ofereça completa segurança e esteja devidamente equipado. E alinha (art.
37, § 2.ol os equipamentos que considera obrigatórios para os veículos automotores: pára-choques dianteiros e traseiros, espelhos retrovisores, velocímetros,
buzina, etc.
A proposição que vem ao exame desta Comissão, por sugestão das Comissões
de constituição e Justiça e de Transportes, inclui, entre os equipamentos exigi-

- $.24 dos pelo § 2. 0 do art. 37 do referido Código (Lei. n:o 5108/66), ·o. estojo de
emergência, que contenha material destinado a plimeiroOs s·ocorros, em volumé
corre.:poncimt.e à capacidad·e do veículo, seja de transporte coletiYo ou de. carga.
Determina, ainda (art. 72), que os exames de sanidade física e mental; escrito
e oral .sobre leis e regulamentos de trânsito; d·e prática de direção, na via pública, abranjam conhecimentos minimos para a prestação de primeiroOs socorros
médicos a acidentados do trânsito. As duas providências são consubstanciadas
nas alíneas preconizadas pelo prcjeto, que 'foi considerado constitucional e jurídico pela Comissão competente e aprovado p·ela Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
o projeto, como se vê, aponta medidas necessárias, que se complementam:
o estojo de emergência e o conhecimento que permitirá sua utilização. Um sem
o outro resulta ineficaz, nas ocasiões em que a imprudência, a falta de habil1~
tação ou os imprevistos acrescentarem mais um acid.ente à lista interminável e
crescente, que preocupa a todos. No Brasil, o acidente automobilístico ultrapassa
os limites do admissível; no mundo, os obil·uários são considerados alarmantes,
no que se refere aos choques f•atais nas vias públicas.
·
.·.
· Na verdade, é enorme a contribuição da pressa com que alguém se h·abillt~
ao volante. As auto-escolas pululam por aí. Mas os ensinamentos que ministmm
muito deixam a desejar. Professores que, na maioria, são desatentos ao léxico
e· à mecânica, às leis d·o Direito e doa Física, vão formando profissionais e ama c
dores cl.a direção de veículos automotores que s•e julgam capazes de competir
com os grand·es volantes, simplesmente porque aprenderam a "tirar um fino"
do meio fio ou a realizar esta ou aquela manobra mais complicada. · ·
Guiar veículo automotor deveria ser motivo d·e mais cautela, de aprendizagem mais séria e profunda. Tã·o séria e profunda quanto a pilotagem de aviões,
por ex·emplo. E, até, mais do que isso, pois são enormes as implicações de ordem
emocional e psíquica a tornarem complexa a atividade do motorista de carro
·
motorizado, nas cidades modernas.
Toda Auto-Escola, por exemplo, deveria ser dotada de professor capaz ·de
transmitir .conhecimentos mínimos para a prestação de primeiros .sacorros a
acidentadas do trânsito. A lacuna é enxergada pela proposiçãa,. que procura
saná-la, principalmente porque, no julgamento do Autor, "a freqüência dos acl:
dentes de trânsito, com mortos e feridos, está subindo assu.stadoramente em todo
o Território Nacianal, exprimindo um fator de insegurança que envolve a todos
nó.s". E assinala que, "se a realidade adquiriu nova dimensão, nessa questão do
trânsito, é claro que o esforço do legislador dev·e fazer-.se na sentido de adequar
a legi.slação".
.·
· · · :·
. O Projeto inova a matêria e põe mais um· elemento à· disposição da autoridade, a fim de que encontre imprescindível segurança, no que diz respeito aQ
trânsito. Seria bom que os exames previstos no art. 72 fossem dosados com rigor;
e que as Auto-Escolas dedicas,em grande grande parte do seu currículo à :!emonstração de conseqüências da imperícia, da imprudência e das perturbações
de ordem psicológica ou fis!ológica.
Pelas razões expostas, somes pela apravação do presente P1·ojeto de Lei, na
forma do Substitutivo apresentado pela Comis:ão de constituição e Justiça.
Sala do..s Comissões, em 30 de maio de 1974. - Fausto Castelo-Branco, VicePresid·3nt-=. no ex.ercíci·o da Presidência - Fernando Corrêa, Relator - Waldernar
Alcântara - Luís de Barros - Laurival Baptista.
PARECER N. 0 229, DE 1974 ·
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o !Projeto de Lei .do
Senado n. 0 34, de 1974, que "altera o Código :da Propriedade Industrial
(Lei n. 0 5. 772, de 21 de dezembro· Ide 1971) e ,dá outras• providências".
Relator: Sr. Helvídio Nunes
Alterar o Código de Propriedade Industrial, na parte relativa ao fato gerador do início da contagem de prazas, para efeita de duração dos privllégias de
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frivenção, ·modelo de ·utilidade e· modelo· ou desenho 'industrlaVé o: objet!vo de~
clarado pelo Projeto de Lei do Senado n. 0 34/74, de autoria do eminente Senador.
.Carvalho
Pinto. . .
.. .
'· ..
2. Para que se possa· bem avaliar .o· alcance da· modificação pretendida;
cumpre, de iníc!.o,. tr.anscrever os dois textos.
.
0
. Reza a Lei n. 5. 772, de 21 de dezembro de 1971, art. 24:
"O privilégio de Invenção vigorará pelo prazo de quinze anos, o de .modelo de utilidade e o de ·modelo:!ndustrial pelo prazo de dez anos, todO!
contados. a partir da data do depó.sito, de~de que observadas as pres.. · crições legais."
.. l'l. proposição, na·.sua parte principal, estabelece: ··
"Art. 24. O privilégio de Invenção vigorará pelo prazo de quinze ano11,
· · ·.· . ·o de modelo de utilidade e o de modelo· ou desenho Industrial pelo prazo
de dez anos, todos contados a partir da data da expedição das patentes,
. . desde que observadas as prescrições. legais."
A àlter~ção sugerida, portanto, incide sobre o começo do prazo de vigência,
que a Lei atual manda seja a partir da data do depósito, ao passo que o ilustre
Representante de São Paulo deseja a de .expedição das patentes.
l~a longa e lúcida justificação· do Projeto de Lei n.o 34, o Senador Carvalho
Pinto, após lembrar que, durante a tramitação do processo, lnexlste a patente,
vale dizer, ainda não foi autorizado o· privilégio, afirma que, "nos últimos trinta
anos, sempre se reconheceu como legitimo o prazo de quinze. anos ao privilégio
da Invenção".
E. ajurita:
"Privilégio, na verdade, só poderá existir quando alguém adquire o direito ao respectivo uso.· E Isto· só ocorre quando a p!lltente é concedida.
. . . só. então, corporifica-se o direito do inventor e a possibll!dade de sua
. fruição."
..
Na verdade, os diplomas legais que disciplinam a matéria, v. g., o Decreto
Lei n.o 7. 903, de 27 de ago.sto de 1945, art. 39, o Decreto•Lei n. 0 2004, de '28 de
fevereiro de 1967, art. 25, .e o Decreto-Lei n. 0 1.005, de 211 de outubro de 1969,
art. 29; sempre subordinaram o gozo de início do privilégio à data da expedição
ou concessão da patente. Era, no particular, a tradição do nosso direito. . ·
3. Pois bem, da Exposição de Motivos firmada pelo então Ministro da Indústria e do Comércio, e que ensejou ~ Mensl!Jg~lll .n.0 314, de 1971, do Poder Executivo ao congresso Nacional, destaco o tópico seguinte:
"Para a exeeução da política estabelecida e iniciada· com a criação do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, torna-se neéessárlo alterar o Código de Propriedade Industrial, . com o . objetlvo de.. redu~r o
tempo do processamento dos pedidos de privilégios e de registres, ade. · · · · · quar ·às prazos "de proteção;' adaptar as condições de reg!Strabilldade e
pa·tenteab!IIdade, criar mecanismos de análise dos contratos de expio~
ração e aumentar o conhecimento da disponib!11dade tecnológica. Com
referência à simplificação do processamento, prevê o Anteprojeto medidas para acelerar o exame, evitando que a tramitação dos processos
se estenda por vários anos, acarretando prejuízo às atlvldades econô. mlcas."
. As novas disposições da Lei n.0 · 5. 772, de :n de dezembro de 1971, aceleraram, na verdade, a tramitação dos processos de pedidos de privilégios de inven"
ção, do modelo de utllidade e do modelo ou desenho Industrial?
Entendo que se forem obedecidos, rigorosamente, os prazos fixados no Titulo I Capítulo V!II do Código de Propriedade Industrial, ainda assim haverá
subs~ànclal redução no tempo de fruição do direito, na hipótese de ser contado,
ao contrário dos precedentes Jegals, a partir da data do depósito.
Ademais, se a exploração do privilégio só é possível depois da expedição ou
concessão da patente, a situação jurídica imediatamente anterior,. e que se ln!•'

-826cia com· o requerimento .tle ·que trata. o art. 14, não pa.ssa de expectativa de
direito.
Assim, antes da consolidação do direito subjetivo, não deve, juridicamente,
ter :inicio o prazo de ·vigência ·da· duração do privilégio.
4. Quanto ao mais, a proposição adiciona, ao art. 24, parágrafo que determina seja o prazo de vigência das patentes expedidas apos a promulgação da
Lei· n. 0 5. 772·, de· 21 de dezembro doe 1971, contado na f·Orma estabelecida no
artigo, ·vale dizei', em observância à redação pretendida.
Embora entenda que o direito só se completa e integra com a exp-edição ou
concessão da patente, -estou em que as situações defini·:ivamente· conStituídas,
em processo normal de geração de conseqüências jurídicas, não devem sofrer
m.odiflf:ação.
· • Seria, ·em última análise, retrotrair os efeitos da futura: lei para ampliar
direitos já conquistados, o que não me parece politica aconselhável.
5. De resto, a Constituição Federal, art. 153, § 24, declara que "a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua util!:~;ação" ...
Pelas razões expostas, pois, o Parecer é pela constitucionalidade e juridicidade do· Projeto de Lei n. 0 34/74, com a seguinte Emenda Supressiva:
EMENDA N.0 1-CCJ
Suprima-se o § 1.0 do art. 24.
Sala das comissões, em 29 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Helvídio Nunes, .Relator.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça aprova o Parecer pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei do Senado n. 0 34/74, que "altera o Có
digo da Propriedade Industrial (Lei n. 0 5. 772, de 21 de dezembro de 1971), e dá
outras providências", rejeitando a Emenda oferecida pelo Senhor Relator.
.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Helvídio Nunes, Relator - Accioly Filho - Wilson Gonçalves - Heitor Dias NelsOn Carneiro - José Lindoso - Carlos Lindenberg - Mattos Leão - José
Augusto - Carvalho Pinto.
·
PARECER N.0 230, DE 19'74

Da Comissão de Economia, sobre o Wrojeto de Lei do Senado n.0 34,
de 19'74.
Relator: Sr. Renato Franco
Cabe a esta Comissão de Economia examinar o Projeto de Lei do Senado
n. 0 34, de 1974, que "altera o Código da Propriedade Industrial - Lei n. 0 5. 772,
de 21 de· dezembro de 1971 - e dá outras providências", de autoria do ilustre
Senador Carvalho Pinto.
O Projeto em estudo dá nova redação ao ar:. 24 do Código da Propriedade
Industrial, estabelecendo que os prazos fixados para os privilégios de invenção,
de modelo de ut!lidade e de modelo ou desenho Industrial, sejam contados a
partir da data da expedição das patentes e não a partir da data do deiJósito,
como o regldo pelo ca.put do citado artigo.
Tal medida é uma decorrência do fato de que, tais privilégios só existem
a. 'partir da data em que a patente é concedida. Se considerada a data. d() depósito, dado ao lento trâmite processual, implicará na redução, de fato, de tais
prazos. Sob este ângulo é que se desenvolve a justificativa do Autor, cujo teor,
nesta parte, transcrevemos:
"1. o Projeto visa a restabelecer a tradição do direito brasileiro, na
contagem do tempo de vigência das pllitentes.
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De !a~, a legislação brasileira dos últimos trlntâ." anô,Çéstatuiu; sem
dlscrepancia, a contagem do prazo de vigência das patentes a partir da
sua concessão. ·
·
Era o mais lógico e razoável, eis que, durante a tramitação do processo,
não existia ainda a patente. Portanto, não havia sido concedido ainda
qualquer privilégio.
·
E como tais processos levam anos a se concluírem, a contagem do
prazo a partir do pedido redundava, de fato, em lesão ao direito do lntetessado.
Assim é que, nos últimos trinta anos, sempre se reconheceu como legi. timo o prazo de quinze anos ao privilégio de invenção. Privilégio, .na
· verdade, só poderá exiStir quando alguém adquire o direito ao respectivo
uso. E isto só ocorre quando a patente é concedida. Só então se corporifica o direito do inventor e a possibilidade de sua fruição."
..
O Projeto mereceu aprovação da douta comissão de constituição e Just!çâ,
pela constitucionalidade e juridicidade, conforme Parecer do eminente Senador
Helvldio Nunes.
Esta Comi~são está consciente de que é através do surgimento crescente
de novas invenções que um país tende a criar a sua própria. tecnologia. E, para
que possamos ter um crescimento económico independente, o desenvolvimento
científico e tecnológico é imprescindível. Portanto, todos os estímulos às novas
invenções devem ser metas prioritárias, tal qual se evidencia na proposição
sob exam-e.
· Desta forma, consideramos as medidas constantes do Projeto legítimas e
necessárias ao nosso processo de desenvolvimento económico e, assim, opinamos
pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 30 de maio de 1974. - Magalhães· Pinto, Presidente Renato Franco, Relator - Helvídio Nunes - Wilson Campos - - Luiz Cavalcante - Paulo Guerra - José Augusto,
·
O SR. ~RESIDENTE (Antônio Carlos) - O Expediente lido vai à publicação.
(Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Sec~etário.
~

lido o seguinte:
REQUERIMENTO

N.0 110, de 1974

Senhor Presidente:
Convidado pelo Ministro do Trabalho a participar da 59.a Conf.eréncia Internacional do Trabalho, da OIT, a realizar-se em Genebra, de 5 a 26 de .Junho
do corrente ano, requeiro, na forma do artigo 44, ~ 1.0 , alínea a, do Regimento
Interno, a competente autorização do Senado para que possa ausentar-me do
Pais, integrando a Delegação do Brasil à referida Conferência.
Sala das Sessões, 31 de maio de 1974. - Jessé Freire.
o SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - o Requerimento que acaba de
ser lido, de acordo com o art. 44, § 4. 0 , do Regimento Interno, será remetido à
Comissão de Relações Exteriores, devendo ser submetido à deliberação do Plenário apôs a Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto no art. 391,
II, b, da nossa Lei Interna.
Esta Pres!'dência comunica ao Plenário que o Senhor Presidente da República encaminhou à deliberação do Congresso Nacional, com a Mensagem n. 0 !15,
de 1974-0N o texto do Decreto-lei n. 0 1.328, de 1974.
Para leitura da Mensagem e demais providências iniciais de .sua tramitação,
convoco uma Sessão do Congresso Nacional, a realizar-se no próximo dia 4,
terça-feira, à.s 19 horas, no Plenário da Câmara dos Deputados.

·:. •: Hâ· oradores: _inscritos. · · · · ·
' .· Concedo a palavra ao 'primeiro deles, o nobre Sr. Senado~ _Antônio Fernandes.
:;:<H;R.. ·MTONIQ; .,-ERNANDES :-'- sr: Presidente, Srs. Senadores, ocupo a
Tribuna para fazer o· registro, nos Anais da Casa, da candidatura do Prof.
Roberto Santos ao Governo do meu Estado e sua via-gem à Bahla, depois de
escolhido candidato 'da ARENA à· sucessão do' Governador Antônio Carlos Magalhães; · · ·' ··
Acompanhado de sua esposa e de Parlamentares arenistas, o ·futuro Governador visitou a Bahia ·para os p1'imeiros contatos politico-partidários. Foi
homenageado desde o Instante ·em que pisou o solo baiano; com manifestações
de regozijo, tendo à frente o Governador e Sra. Antônio Carlos Magalhães.
· Prestigiando a r-ecepção popular, fizeram-se presentes também Deputados
Estaduais, Políticos, Secretárjos de Estado, Prefeitos, Professores, Médicos, BanqueiroS, representantes das classes empresariais, entidades religi-Osas e aS.sistencl'ais, destacando-se,- na· recepção, a presença dOs ex-auxiliares de Roberto
Santos, quando Reitor da Unlver.sldade Federal da Bahla.
-Ao· fazer este ·registro, Sr. Presidente, aproveito o ensejo para congratular~me- com o Presidente do meu Partido, Senador Petrõnio Portella, pelo consenso partidário e pelo bom. senso das lideranças baianas, conseguindo. fixar
no nome de Roberto Santos o ponto de união para formar, com as forças vivas·
d!i. Bahia, um Governo à altura dos seus altos destinos.
A repercmsáo do seu nome na opinião pública baiana traduz -::J espírito
de :união e o bom entendimento que todos os nossos coestaduanos aceitam e
ésperam para seu ·benefício comum. Esta nos parece traduzir uma recente mani'festação de que. para simplificar, chamaríamos de unanimidade de propósitos políticos da Bahla.
· Seguindo as linhas mestras que vêm marcando suas variadas funções de
homem público, o Prof. Roberto Santo.s há de formar uma equipe coesa, altamente qualificada. em condições ·de dar prosseguimento administrativo e judiciosamente planejar os destinos do meu Estado.
Os contatos do Candidato em sua recente viagem à Bahla repercutiram fa- ·
voravelmente também no Interior do Estado. Suas declarações feitas com segurança e otimismo têm contagiado os baianos, despertando-lhes entusiasmo pelo
futuro. Sua presença foi assinalada com destaque pela Imprensa baiana, elogiando-se o bom relaclonam€nto':dô Candidato· com as classes política'l, culturais, empresariais e sociais.
·
·
A primeira mensagem de R-oberto Santos ao povo ba'ia'i1o i'oi- no .~eu' desembarque no·Aeroporto Dois· de Julho:
''Comovido até às lágrimas ao ver o e-spetáculo deslumbrante dest'<i
recepção. Na müdéstla das minhas aspirações não havia imaginado que
recebesse um ·dia; manifestações desse vulto.
Vejo o quanto o povo baiano é bom, afável, carinhoso e generoso para
os que o servem desinteressadamente. Por Isso mesmo, me sinto orgu. lhoso de ser baiano, baiano como meu.'l pais e como meus filhos, baiano
como minha mulher e meus avós. Aqui estou, para lado a lado com o
Governador Antônio Carlos Magalhães Iniciar os trabalho.~ que con. duzlrão os projetas do Governo que se Iniciará em março de 1975.
Grato aos meios de comunicação que me deram esta oportunidade para
dirigir-me aos meus conterrâneos. No momento em que chego à Bahla
pela primeira vez, depol.s de Indicado Candidato ao Governo do meu
Estado, grato a todo.s os baisnos que apoiaram o meu nome, numa demonstração de confiança. Assim, estou certo de que não !rei decepcionar."
Com mensagem de esperança e otimlsmo, p!sou o solo da Bahla o Candidato arenlsto. ao Governo do ·meu Estado.

- 820O Sr. Heitor Dias -· Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. ANTôNIO FERNANDES - Pois não, nobre Senador Heitor. Dias.
O Sr. Heitor Dias - Associo-me às palavras de V. Ex.o. no julgamento que
faz do eminente Prof. Roberto Santos, um homem dedicado aos estudos e de
espírito público a toda prova, do que é exemplo a su~. passagem pelos vários
cargos que tem honrado e a que tem sa.bido dar a devida altitude. Ei-lo
Professor catedrático por concurso da .gloriosa Faculdade de Medicina da Bahia;
vejll!mo-lo como Reitor da UniversMade Fed-eral de nosso Estll!do, impondo-se
pelo dinamismo e pelas reformas que levou a termo; examinemo-lo como membro
do Conselho Federal de Educação, a cuja Presidência se elevou pelos votos de
·seus ilustres pares. Em todos esses cargos, não apenas o homem de cultura e
de formação 1llbada, mas o homem públlco preocupado em ser útil à co1etividade. É ele, portanto, homem capaz de proporcionar um grande Governo ao
nosso Estado, e de abrir novas perspectivas, novos horizontes, para que : a
Bahla mantenha o seu ritmo de crescimento e possa desse modo continuar ga"
rantindo o seu lugar de destaque no selo da Federação, fiel à sua vocação de
trabalho e progresso que se Inscreve na expressiva legenda de seu brasão. Ademais, tem Roberto Santos exemplos à sua vista e lições que lhe são muito ·caras
e que lhe vêm de seu eminente pai, o Prof. Edgard Santos, o grande. Reitor,
digo melhor, o criador da Universidade Federal da Bahia, e que ali deixou marco
assinalado, através de realizações que denotam a visão daquele grande homem
público, e que o projetam além de sua éppca. É assim o Prof. Roberto Santos
possuidor de todas as qualidades para o exercício do alto cargo. o que no3
cabe a todos, políticos ou não, mas interessados todos no progresso da· terra
comum, é cerrar fileiras em tomo da sua Administração, facll1tanda-lhe ··a
solução das problemas, que são grandes, que são complexas e que não ·são
.comuns apenas à Bahla, mas a toda. a administração, sobretudo nas dias que
correm, pela dlnãmlca da mundo moderno, Impregnado de surpresas de toda
ordem, que tanto .nos .levam à. maravilha das grandes conquistas quanto à. preocupação das grav·es desafios. Confiança plena no Prof. Roberto Santas e. a.pla)lS()S
à inicfatlva <le V. Ex.n de aqui ressaltar a sua Pllrsonalldade, através do discursa que ora profere;
·
· ·
·
O SR. ANTONIO JilERNANDES - Aceito, com muita satisfação, o parte de
V. Ex.• como uma grande colaboração, pela a.utoridade politica e estrutura
.moral de que V. Ex.• é possuidor. Agradeço e r-ecebo como coroamento do meu
pronunciamento a respeito do nosso Candidato.
O Sr. Heitor Dias - Mul•to obrigado a v. Ex."
O sr. Jarba$ Passarinho - Permite V. Ex.o. um a.parte?
O SR. ANTONIO FERNANDES - Pois não, com multa pl'azer.

.

-

...

O Sr. Jarbas Passarinho- Sollcite! o aparte ·a V. Ex;a para dar um·'te!~
temunho de ordem pessoal: quando Ministro da Educação e. CUltura, travei
conhecimento com o Dr. Roberto Santos, então Magnifico Reitor da Universidade
Federal da Bah!a. Acompanhei-lhe o trabalho à. testa daquela Instituição de
·Ensino. V! que ele seguia a linhagem parterna, produzindo um reitorado alta~
mente proficuo. Aos poucos fui compre,endendo que a personalidade do Prof.
Roberto Sanios, aparentemente um homem introvertida, é na verdade riquissima de sentimentos para com seus amigos, um .professor emérlto e um admirável administrador. Mais tarde, tive a honra de vê-Jo assumir a Presidência
'do Conselho Federal de Educação, eleito pelos seus pares. E deu ao COnselh_o
tal dinamismo, emprestou-lhe tal eficiência, que hoje, permita que o nome do
R.epresentante do Pará seja !lgooo ao discurso admirável d·e V. Ex.•, no elogio
da escolha que honra não apenas a Bahla, mas também a: todo o .Brasil.

o SR. ANTôNIO FERNANDES - Quem agradece a V. Ex." a grande honra
de receber o seu aparte é o seu humilde Colega, e, não tenha dúvida alguma,
11 seu apar.te .é uma .verdadelra .homenagem. ao. Pro.f. Roberto .santas,. que .:ta:mbém recebeu outrn.s homenagens.
.. .... ; ....: .. ·: .:: · . : ..
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de Educação, aqui em Brasllia, Srs. Senadores, revelam o reconhecimento dos
auxlliares à eficiência e dedicação do seu Presidente e ao excelente relacionamento com todos qu·e o cercam, no exercício da alta função.
!Expressando os sentimentos dos servidores da Casa, o Prof. Leopoldo Monte~ro rememorou a vida do conselho Federal de Educação, que teve como primeiro Presidente o Prof. Edgard Santos, pai do atual Presidente, de quem, como
educador e homem público, ressaltou a grandeza de SUBI personaUdade, lem"
brando, ainda, ter sido ele o primeiro Reitor da Universidade Federal da Bahla,
além de Ministro da Educação e Cultura.
outrossim, referindo-se ao Prof. Roberto Santos, disse o Prof. Monteiro que
ele segue, dignificando o nome pf!lterno, as pegadas do seu llustre progenitor,
como Médico, professor Universitário. Magnifico Reitor da Universidade Federal
da Bahla e Presidente do Conselho Federal de Educação. Enfatizou a magnifica
administração que vem realizando no Conselho e a honra que todo o funcionalismo sente em tê-lo como o seu dirigente máximo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Indicação do Prof. Roberto Santos para a
Chefia do Governo do meu Estado, Induz-nos a afirmar, pelo seu passado de
homem público, que foi uma escolha feliz, capaz de consolidar, cad·a v·ez mais,
os postulados da Revolução de Março de 1964, sob a dlreção esclarecida do
eminente Presidente Gelsel.
A excepcional potenclal!dade econôm!ca da Bahla nos anima a sugerir, com
todo o empenho, entendimentos das nossas forças vivas para formação de um
Governo capaz d-e dinamizar os setores da produção, mantendo a estab111dade
politica e social, Indispensáveis à realização de tão Importante tarefa.
Abre, de fato, tal .escolha uma grande oportunidade para prosseguirmos
no caminho que nos Indicou a Revolução de Março, para o aproveitamento das
nossas Imensas reservas, sobretudo no setor dos recursos minerais, da agroIndústria e da pecuária.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Multo bem! Palmas.)
o SR. PimSIDE·NTE (Antônio Carlos)
Concedo a palavra ao nobre
sr. senador Franco Montoro.
. . . O .SR. FIMNCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores a Comissão
de Economia do Senado começa a se ocupar das empresas multinacionais, com
a constituição de uma Subcomissão Especial. Como essa medida resultou de
Iniciativa nossa, desejamos informar ao Senado, aos Interessados em geral e à
opinião pública sobre o sentido dessa atlvldade. Com esse objetlvo, formulamos
dez pontos sobre as empresas multinacionais.
·
l. As mult·inacionais constituem, ho.je, um pod•er para!elo ou supel.1ior aos
Estados, dentro da economLa mundial.
.
2. Do problema: das multinacionais têm-se ocupado Governos, Parlamentos,
Orga.n!izações Internacionais d•e âmbito. mundial, como a ONU, ou 1regio.nal, como
a Comunld•ade Econômica Européia, en·tldaldes reJ)r·es·ent.atlvas das empr~as. do.s
trabalhadores· e dos consumidores.
·
·
3. :Em geral, os estudiosos do problema reconhecem benefícios de· ordem
tecnológica, ,financeira e outros, trazldo·s por essas entlda.dies ao proc·esso de de~
senvolvimento naciona:. Mas formulam também sérias e g~aves críticas à •atuação
dessas em~p~resas.
4. As 3ieusações que se fazem às empresas multlnaciona..ls referem-se a atlvldades que CJ!llracter!zam o us~ luegula:r do poder .econômlco, ·Como o domínio
de mexcados, ·a e·Hminação de conco.rrêncla, a exploração dia mão-de-obl'la nacio'nal, o sub 0'11 superfaturamento, a imposição de preços ·e conddções contrárias
ao !ntetl'esse púbHco, a .t~a:nsferêncla irregul!llr de lucros, juros, royaltles e. russistêncla técnica, a.lnterferenc!a política, manobras tperturbadoras do sistema monetário Internacional. e:c. ·
·
·
" . ' .. .....
'
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"a repa-essão ao abuso· do poder •econônúco, caracter1zado pelo dolllÍIÚO dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros" - e o
texw da. Constituição - propusemos à Comissão de Economia. do Senado a oria·ção de uma Subcomissão d·estinada a e~tud.a.r o problema das empresas mu:tinacionails.
6. Essa propos•·a toi,aprovada e •a subcomiSsão constituída é integrada pelos
Senadores Magalhães Pinto, Presidente; ·Paulo Guerra, Relator; Franco Montara,
Luiz Cavalcante e Arnon de Mello.
7. Essa subcomissão tea'á três funções principais:
a) in.vestlga;r o problema e •a -atuação das multinaclonals no País;
b) eLabo1rar, possiveimente, um estatut·o legal disciplinando essa atividade;
c) contribuir para a fo·rmação d•e uma consciência nacional sobre o
problema.
8. Como colabo~ação a.os trab1ü1os ·da subcomissão, passamos .às mãos do
llusti'le Reiator Senad.ol!' Paulo Gt:•ma, •a inclusa documentação •e informações
reLatJva3 ao problema das multinaciona.is.
Essa contribuição prel!nún:~r, constituída pelos primeiros dados recolhidos
por nossa 'a.ssessoria, comta de:
a) deJlúncias ou lnforma.ções sob11e Lrregularidades na atuação dessas empresas;
b) •estudos especLa!lzadJo.s e bibl~ografia sobre •a matérloa.
9. As d.enúncla:s e irl'legularidad.ss ·que che&'aram a.o nosso cónheclmento são
seguintes:
a) A Flirestxme, a Good Year e a Pirelli fOTatn acusadas .perante o Conselho Admlnistra.t!vo de Defesa Econôm!ca (CIDE>,- órgão goV>ernamental, - de a;buso do poder econômlco, por distribuírem entre si o mercado
bra.s!1ela-o (Jornal do Brasil, pág. 2, cad. 1, 29 de outubro de 1973);
b) >a~ CompanhLa Alterosa d1e C.e,rvej:J., de Minas GeraiS, a.cusou pel'a.nte o
OADE, a Companhia Cervejaria Brahma, a Companhia .Antárctica Paulista e ,a, 1Dtst11.1ibuidoo:ra de Bebidas Minao!ra. Ltda. doe, por intermédio do
oomodato ou financiame·ntA:>, procurarem suprimir a ooncorrênclia no Estado (Jornal do Commercio, 4 de nov.embro de 1973, pág. 6, 2.0 ca.d.);
c) a Toohiba d.o B!'lasil e a BBC Brown B<lverl, duas subsidiáriaS de compa.nhlias multlnacio.n:Us do ·s•eto.r elétrico, igualmente estão sendo a,c.uswdas
de abuso do poder econômico e de terem, com mais outras sers empresas ,assinado o Special Agreelnent Brazi) (Acordo IEsJJ•ecialipal!'a o Brasil),
que prevê ·um·a contr:buição de 2% dos p11eço.s finais de vendia para constituir uma "l."eserva pa11a. oombare·", a fim de destruir os concoorentes
(Jornal do cornmerciD, 4 doe no·\'embro de 1973, pág. 6. 2. 0 cad. e Speelal
Agreement Brazil) ;
.
d) estudo ,r.e•al!zado n:~ CoHimbia, J>O•r Consta.ntine Valtsos, revelou que em
1968 o s.uperfaturamento nas importações da lndústri•a f,a;l!'macêutica. foi
da ordem doe 155%; o lucro ·l.'eal da.s empresas do. setor foi die 79%, ,enquanto
o lucro decLarado não pass·twa. de 6,7% (Shane Hunt, "Evaluáclon de la
inversión extranjera direta en America Latina"; Banco de Comerc1o Exterior, México·. deciembve 1972); no Brasil, con.sta que a CentTial de Medlcamen'os ·<CIDME), nos estudos que deram ori&'em !110• seu Plano D!retor.
obteve lmport;antes Informações sobre as multinacionais do setor farmacêutico; entl'letan<to, .t.ads ·estudos, constando de quatro volumes, não obtiveram au-tovização para s·er divulgados;
e) o engenhei.ro Haroldo de. Sou~à. Matos, em confe•rêncJ,a. proferida na.
Confederação Naclonn.l da Indústria, s·ob o patrocínio do .Instituto d.os

as
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não selecionada e não adaptada às condições brasileiras, realizada, particwa:rmente, p01r empresas multlnac•lonals, comprometiendo, assim, "no.sso desenvolvimento econômico re•al" (,Carta Mensal, sobre problemas na.cional.s, da Conf. N•acional do Comércio, n.0 229, a.bril de 1974, pág. 5.. ~
segs.);
fl pa111a apuração de po.ssív,eis s~emelhan((as •e .repercussões no Brasil,· é
· oportuno menc·!on:ar o f,ato comprovado d•S abuso dia posição dominante de
2 empresas. de prOdução frurmacêutica, a "Commercial Solvents Corpoxa•
t.ion" e o "Instituto Chellllioteraplco Italiano", no â;mblto. da Comunidade
Econômlca Européfa, cont11a a sociedade "Labor.atorio Chlmic() Fla.rmaceutlco Giorglo Zopa S.ip.A.", pela nega1Jiva de fornecimento de· ma.té·ri·as. primas fundamentais à e;•!llboração de medicamentos (Jornal Officiel des
Communautés Européennes, 31-·12-72, n.0 L 299/51).
g) estudos que vêm sendo realizados pela União Internacional de Consu. mldores, so·b11e empresas multinacionals. dte· ·3ilimento.s ·e remédios, Indicam
que na.IAmérica. Latina, e possivelmente no Brasil, algumas empl'OOas farma.cêuticas vêm .realizando, especi·almente •em popu~ações do interior,
experiências com drogas potencialmen•e nocivas à saúde e à .ge.stação
normal <Consumers Union/A Nosprofit Organizatlon, J?ubllsher of Consumer Rleports", febvero 1974);
·

..

: :.

h) .d·ocumento das Nações Unidas denuncia e condena, como prejÜdlciais
aos paíse.s em desenvolvimento, diversas práti-cas comsrc1a.ls resültantes
· d.a.s·atlvidades de soci•edades anônima.s multln.aciona.ls, no ·tocante à venda
de matéria-prima, equipamentos, fornecimento de tecnologia,· .taxas de
r.oyalties, aosslstência técnica e J)ag>amentos por .pesquisas e encargos
da ma;triz (Práticas Comerciais Restritivas, Ministério ·da Indústria e do
··Comércio, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Rev. da· Propried·ad·e Industrial, n. 0 117 de 9 de agos.to cl!e 1973).

'; :10. Entre

os es.tudos especializados sobre a matéria, destacamos:

e

. ..:.

a) 'santos, TheophÜo de Aze!"edo - Empresas Internacionais Multinacionais- Semln~io sobre problemas bva.sdLelros, IPEAC, 1973 (em Mllexo:
·quadros estatísticos, debates, projeto do Conselho Inte•ramerlcruno. de Comércio e ~odução Regulamentando a Atuação das Empresas Multlnáclona1s na América Latina) ;
.
· b) Oair.ne·tro, J ÁJ. l"ilquet - Retrospectiva e Perspectivas da· Repressão aos
Abusos do Poder Económico no Brasil, Revistla do ·Serviço· Público, D~P,
. vol. 108, jan/abrll, 1973, n.o 1, pág. 25 a 35. ·
.
·· .
c) F'l1ank:, Andl'é Gunder- EJOploitation or Aid? U.IS. - Brazll Economlc
R.eiations The •Facts and Mechanlsms of Imperia;Jsm - A oa.s,e Study,
New ffi:ngland F.ree ·Press, Poston, USA, 10 p,
·.
·
d) V1elira,. D~riv,al Teixei·l'a - Empresas Multinacionais, ProbLemas BraslleLro.s, Ano X, n.0 104, ..abril 1972, pág. 16 a 28.
e) Instituto Nacional d.e Pf1~.pr1edlad·e Industrial, Min!.stério da ·Indústr~a e
do Comércio, Práticas comerciais Restl'itivas, s,epal."ata da Revis•,a da Propriedad'e IndustrLal n. 0 117, de 9 d·e .agosto de 1973 ..
f) Arndt, Helmut.-'- Problemas básicos de politica sobre. c·oncentração
económica, con.ferênci·a n. 0 300.o •aniversá.rio· d:a Universidade de Inns
Bruck; (anexo: Jornal do Brasil, 19-9-73: Técnico 1ruLemão quer legisla cão
antitruste pava imped1r quoe emp11esa nacional sej.a destxuíd•a); ·
·
g) · :Corusumers Union, The Continuing need
. to discover the truth,
Mount V:ernon, N. Yo•rk 10556.
h) Embai~ad·or Sérg:o Armando BMZãio, New Patterns ln Iriternatlonal
Economlc ~operation: 'I1h·e· Role of the Economic and soci•al CoiUlcil,
. . ·ae·n:eya., July. 4, 19_72; . . .
.. ....., . -·
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Process and on International Relations Among States, Geneva, July 20 .
1972.
j) Dr. Oa;rloiS, Frelitas, so.b<r'e o Infonne de Ia Comission de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.
k) EmbaixadJoll' Sér.g:o Mlmdca, Sobre o Informe de Ia Comision de las Naclones Unidas sobre e! Derecho Mercantil International.
I) Communauté éc,onomique eurorpéenne, Decis.i<m dre la Commission, Journal Of.ficla; dres Communantes •eumpéermes, 31-12-72, abusos das empresas eommercial Solv.ents rCorpol.1at:on (USA) ·e Instituto Chemioterapico
ItaUano (I+.ália).
m) US Multin:ation:ai Food •and Drug Industrie.s and Th,eir Effe.t on Consu:rruers ln Latln Amerlca and the Caribbeau, Union C·onsumers, 1973;
n) Delegação C.ana.deme à ONU, 11 de outubro d·e 1972 s·obl'e as atividad·es
da Comissão d·as Nações Unidas pam o Dir.eito Mercantil Intemacional;
o) Abus,os do Po•d·er Econômico na. Indústria de Maberial Elétr!co. Acordos
entr.e empr.es•as. Artigo de K. Rudolfo Mirow sobve a lei de similaridade.
Exbrato do P.a.rlam-ento F·ederal Alemão ~o.bre ca.r•.éis de exportação.
p) Unlted Nations, Press Section, 31 July 1972. 33.0 Summ·er S-ession of
Econ.omic and Social Councl:l.
q) Sugestões da Subcomissão criada .pela .C.omlssã-o dre Ec·onomia d:L Câmara dos D·eputado.s, ·com o obj·etivo de estudJar a implantaçã-o de Trading
Companles no Brasil;
r) Gilberto Huber, Política Nacional Adequada a uma Convivência Brasileira com o Fenômeno das Multinacionais, São Paulo, f·ev-erel:ro. de 1974·
s) Bibliografia especializada, pesquisada pela Biblioteca do Senado' e
PRODIASEN - Emrpl.1esas Multinaci-onais Oivros per!ódicos e ar'igos de
jornaiS).

Apresentamos, Sr. Presidente, Srs. senadores, estes dez pontos como colaborar;ão aos trabalhos da Comissão e, particularmente, do Ilustre Relator designado, o Senador Paulo Guerra. Estamos certos de que a Comissã-o de Economia
prestará, com objetividade e elevação...
·
O Sr. Paulo Guerra - V. Ex,llo me permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com p·razer, ouço o a;parte de V. Ex.~>o
O Sr. Paulo Guerra - Esperei que V. Ex." concluísse quase o seu discurso
para dizer do nosso Intuito, do nosso propósito de fazer um ·trabalho conjunto,
no sentido de examinarmos o assunto e, ao mesmo tempo, prese.rvarmos a politica do Governo, porquanto o assunto é palpitante, mas pode ser objeto de certa
especulação demagógi·ca por parte daqueles que nã-o desejam o fluxo de desenvolvimento por que passa o País neste instante.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço seu aparte, nobre Senador Paulo
Guerra. Como Rela;tor designado, V. Ex." te·rá a grande responsabllldade de
conduzir, exa;tamente no sentido apontado à Investigação, o estudo e as medidas a serem propostas. A r-espeito, há dois riscos a evitar: o da exploração
demagógica, de um lado; e o do silêncio e abafamento, do outro lado.
A Comissão de· Economia dá um exemplo: resolve descruzar os braços, resolve
enfrentar o problema com objetlvldade e espírito público. A primeira demonstração dessa objetivldade.
O Sr. Paulo Guerra - Graças à Iniciativa de V. Ex.a
O SR. FRANCO MONTORO - Muito obrigado.
A demonstraçã-o desse espírito, e particularmen-te da preocupação com a
objetividade re a seriedade dos estudos, foi a escolha de um jurls·ta especb.llzado
em Direito Econômico para assessorar a Comissão. Temos a certeza de que a
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no sentido de um crescimento com independência.
O Sr. Magalhães Pinto - Permite· V. Ex." um apaJrte?
O SR. FRANCO MONTORO - Ouço, com prazer, o ruparte de V. Ex."
O Sr. Magalhães Pinto -Peço desculpas a V. Ex.", porque eu estava ausente.
Cheguei neste momento e vejo que o nobre· Clolega trama de um assunto importante, motivo da eriação de uma Subcomissão na Comissão de Economia. Todos
nós, nessa Comissão, estamos c·e1"tos de que esses estudos seráJo úteis ao nosso
País. Como V. Ex." assinalou, e o RelatOil' destgnado acaba de reafirmar, vamos
examinar com isenção o prob~ema, verificando o que há de útil nas multinacionais e o que há de prej•uízo paJra o Brasil pelos abusos que elas cometem. Estou
certo de que, ·com o trabalho que· ora iniciamos, em bveve poderemos dar uma
demonstração de que a Comissão de ·Economia realmente está cônscia das suas
responsabilidades perante o Pais, quando realiza estudo de assunto de tanta
gtavidade.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a contribuição de· V. Ex." Como
Presidente da Comissão de Economia, V. EX." conduziu, com a sffi'en!.dade e a
firmeza que todos lhe reconhecemos, os estudos preliminares. Após o exame
objetivo da ma;térla, e só após é que a Comissão decidiu pela constituição da
Subeomissão Especial, e as medfdas tomadas revelam a precaução, a seriedade
e a firmeza com que a Comissão de Economia, exemplarmente presidida por
V. Ex. 6 , conduzirá esses estudos. Realizando esses estudos, a Comissão de Economia e o Senado Federal estão CUllliPrindo uma determinação ·constitucional.
li: o art. 160, V, da Oonstituição, que inclui, entre os princípios que devem dirigir
a ordem económica e social e, pol'ltanto, presidir o desenvolvimento brasileiro
a seguinte norma:
'
"Repressãio oo a.buso do poder ·económico, caracterizado pelo domínio dos
mercados, a eliminação da concon-ência e o aumento arbitrário dos
lucros."
Se a Consti·tuição coloca esse pre·ceito entre as normas fundamentaiS de
nossa vida política, económica e social, é !POrque não se tTata de uma simples
hipótese ou de um fa;ntasma. São realidades complexas, difíceis, talvez tristes,
mas que devem ser enfrentadas.
· ·
A COmissão de ;Economia dá um exemplo dessa coragem ao iniciar, com a
elevação de propósito, a serenidade e a firmeza, denotadas pelos apartes do ilustre Presidente da Comissão de Economia e do Relator designado, esse traJball:i'.l
que certamente rep!!:esenta:rá uma página de mérito dentre as contribuiçõe~
que o Senado Fede,ral ,tem prestado ao desenvolvimento de nossa Terra.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PMSIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre s.r.
Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO - sr. Presidente, no dia 28 do corrente, por
solicitação de estudantes - que e11am esta.giários na Câmara dos Deputados tive com eles, no Audttório Milton Ca.mpos, um encontro que pode ser traduzido
por um debate; debate pre·cedido de preâmbulo, que foi, de minha parte, a
tentativa de fazer uma análise contemporânea da política brasileira.
No dia seguinte, Sr. Presidente, Srs. Sena;dores, a Súmula Infonnativa
trazia os principais títulos de primeira pã:gina e as notícias que os Jornais haviam
publicado. Pela sua leitura cheguei à eonclusão de que não houvera feito uma
palestra mas, pelo menos, meia-dúzta delas, tantas as interpretações diferentes
em relação àquilo que eu dissera.
A Súmula Informativa é um trabalho admirável que demonstra zelo e devotamento excepcionais por :paJrte da. Secretaria de Divulgação e Relações Públicas
do Senado. Sabemos que a sua distribuição, pela manhã, bem cedo, na residência
dos Srs. Sena;dores, sig'llifica um trabalho prévio de algumas horas, que devem
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sobre as diversas reações da Imprensa bras!le!ra.
Pois muito bem, lemo,s pela Súmula do dia 29 que o Correio da Manhã diz
o seguinte, na primeira página:
"Passarinho quer revogar o Decreto n.0 477."
Noto, Sr. Presidente, que, tão pronto fale! em De-creto-lei n. 0 477, o ilustre
Senador por São Paulo, Franco Montoro·, teve a sua atenção voltada para o
resto do que direi.
O Sr. Franco Montoro - Estou sempre com a atenção voltada para os
discursos de V. Ex."'
O SR. JARBAS PASSARINHO - Isso me desvane·ce, ilustre Senador.
Prosseguindo na leitura do noticiário político da Súmula:
Diário de Notícias:

"Jarbas Passarinho já aceita leve mudança no Decreto n.o 477."
Não chamarei de insidioso o "já" colocado no texto, mas é suficientemente
!lustrativo para o que, em seguida, exporei:
última. Hora:

"Jarbas Passarinho pede a revogação do Decr·eto-lei n. 0 477."
Jornal do Brasil:

"Jarbas Passarinho, em debate com universitários, diz que o Judiciário
deve ser livre (como se ele não o fosse) e manifestou-se favorável à
reformulação do Decreto-lei n. 0 477."
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex.a um aparte?
o SR. JARBAS PASSARINHO - Com muito prazer, meu nobre líder.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a é recém-egress·o do Poder Executivo e pode
perfeitamente esta:belecer um confronto como, em termos de imprensa, o Legisla-tivo sofre mais do que o Executivo. Po.rque, enquanto o parlamentar fica
sujeito à diversificação de interpretações na multiplicidade de órgãos da Imprensa, o titular do Poder Executivo, principalmente em termos ministeriais,
como o foi aplaudidamente V. Ex. a ...
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito obrigado.
O Sr. Eurico Rezende - ... não enseja nenhuma controvérsia, porque os
seus atos são publicados no silencioso, austero, Isento e imparcial Diário Oficial
da União.
O SR. JARBAIS PASSARINHO- Agradeço a V. Ex.a o aparte com que me
honra e creio saber a razão recôndita pela qual V. Ex.a aparteou, precisamente
neste instante, sobre esta matéria. Parece que a razão está precisam·ente em
um noticiário de natureza alarm!.sta que, hoje, alguns jornais publicam, tendo
V. Ex.a como ponto fulcral. De minha parte, quero oferecer-lhe minha solidariedade nesse tipo de sofr!mentQ. mas não creia V. Ex.a que os egressos, como
V. Ex.a diz tão bem do Executico, por seu turno, não tenham passado pelo
mesmo tipo de experiência d!stors!va. Muitas vezes li entre aspas, quando M!ni.stro da Educação ou do Trabalho, repito, 1! entre aspas aquilo que nunca disse.
De maneira que, Sr. Presidente, por preâmbulo desta exposição ao Senado
eu gostaria de salientar que não empresto deliberadamente à Imprensa nenhumá
tentativa de fazer Insídia com este pobre Senador pelo Pará. Apenas creio que é
um problema que Georges Bernanos já denunciava no seu livro "DÍár!o de um
Pároco de Aldéia", quando em determinado momento, uma das suas p·ersonagens
fazendo uma !mprecação contra Deus, diz: "Oh! meu Deus, por que só destes
ao homem a palavra, este frágil Instrumento, para que ele expresse o seu pensamento?" Possivelmente, é Isto: a palavra é um frágil instrumento, e 0 nosso
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compreensão de cada um.
Ora, Sr. Presidente, eu mesmo me havia Imposto, me Impus e me Imponho
uma posição que acredito s·eja ética, isto é: convidado Inúmeras vezes para fazer
palestras, depois que deixei o Ministério da Educação e Cultura, sobre assunto
relacionado com a Educação, tenho-me recusado. Tanto quanto posso ser gentil
nessa recusa, tenho-o sido, porque acredito que qualquer assunto da Educação
que esteja no momento em debate e, ao mesmo tempo, sujeito a uma ação
administrativa do Ministério, deve caber ao Governo atual, e ao Ministro da
Educação, e não ao ex-Ministro da Educação, o que evidentemente não me
classifica como autocassado em assuntos de Educacão neste País. Em assuntos
doutrinários, terei toda a liberdade de fazê-lo.
·
Recentemente, atendi a duas solicitações, uma que me parece multo importante salientar nesta Casa, precisamente nesta Casa, junto às Lideranças Políticas Brasileiras que aqui se encontrarm: foi a que velo da ARENA Paulista,
. quando fui convidado para participar de um ciclo de conferências de informação
política; a segunda foi -esta, com que iniciei este discurso - a solicitação, por
estagiários da Câmara, para debater assuntos relacionados com o Poder Legislativo.
Em ambos os casos, portanto, não posei de ex-Ministro da Educação, apenas
participei de uma atividade pertinente ao meu mandato.
Ora, o que me parece impressionante no caso da Ar&ENA Paulista é que,
tendo por coordenador um jovem poeta, ex-lider estudantil, o Deputado Estadual por São Paulo, Caio Pompeu de Toledo, o grupo com o qual travei contato,
ou, melhor dizendo, os grupos, porque foram um em Campinas e outro na Capital
de São Paulo, não tinham a limitação, qu-e poderia, entl'letanto, ser imposta, de
pertencerem à ARENA. Não! O curso de informação foi aberto a todos os jovens
- e lá havia j~vens de mais de cinqüenta anos de idade, e permaneço chamando
jovens porque, pelo m-enos, sobre a mesa de Mac-Arthur, o famoso General,
havia uma frase que dizia: "a juventude é um estado de espírito", o que ajuda,
mas biologicamente não é bem a verdade -, havia, portanto, pessoas de idades
várias e, ao discutirmos a tese, nunca usamos um eufemismo sequer, as nossas
palavras foram, absolutamente, aquelas que devem traduzir o pensamento sem
preocupações com interpretações.
·
Houve até um fato curioso que no debate tive oportunidade de dialogar com
militantes do Movim-ento Democrático Brasileiro. Estavam lá presentes, como
participantes registrados e regulares no Curso de Informação da ARIENA paulista.
E um dos d-ebatedores era precisamente uma Vereadora pelo MDB de ,São Paulo,
com assento em Campinas.
Desse encontro na terra paulista creio que posso considerar, pelo menos,
cinco grandes razões para me darem sólidos motivos de prazer. Primeiro,
verifiquei o Interesse por parte da juventude, porque, marcantemente, era a
juventude que lá estava presente e, incidentalmente, estudantes - um grande
interesse pela atlvidade politica, ou melhor, uma grande vontade de saber exatamente qual é a atlvldade política possível hoje neste Pais, e suas perspectivas
no futuro próximo.
Constatei, como disse, que a ARENA de São Paulo não havia usado um sistema de proselltlsmo, mas havia aberto as portas do curso a todos os Interessados
em discutir a tese, que seria uma análise contemporânea da politica brasileira.
Os debates foram travados num clima de mútuo respeito, porque me parece
que não pode haver diálogo se não houver dois pressupostos Iniciais: mútuo
respeito e mútua confiança; do contrário, não há diálogo, há monólogo. E eles
foram travados sem que tivéssemos qualquer preocupação, como disse no decorrer deste discurso, de policiar, de fiscalizar nosso pensamento.
Foi possível fazer uma rápida análise politica contemporânea e discutir a
chamada crises do Legislativo, não apenas a crise do Legislativo Brasileiro mas
a crise do Legislativo como fenômeno universal.
'
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me alegrou profundamente - não o fato das palmas calorosas, que atinge a
vaidade de cada um de nós, dadas por aquela juventude, de pé, em São Paulo,
ao orador que lhes falava, mas porque essas palavras traduziam a aceitação de
um pensamento que lá havíamos expresso claramente, que era a critica aos
Total!tar!smo e, multo especialmente, à Integralismo e Comunismo, como suas
duas únicas opções.
Tratando-se de assembléias estudantis, embora não enquanto estudante, mas
enquanto investigador de política, estagiário da Câmara, era fatal que o_ famoso
Decreto-lei n.o 477 viesse à baila. E ele veio e repeti as mesmas oplnioes que,
há mais de quatro anos, expresso de público, neste País. De :nodo que me
impressiona, até certo ponto, de maneira extremamente desfavoravel, que essas
opiniões possam surgir, agora, primeiro, com sabor de surpresa, de novidade, e
segundo, como melo de exploração e distorção visível, conforme demonstrei ao
ler as diversas manchetes que a Súmula destacou.
Ora, Sr. Presidente, aqui, está o documento: uma separata da Defesa Nacional, revista militar que todos conhecem, de março a abril de 1970. Contém
uma palestra que realizamos para Oficiais Superiores da Escola de Comando
do Estado Maior da Aeronáutica, em janeiro de 1970 - tínhamos três meses
apenas de Ministro. Estou insistindo que foi uma palestra realizada num ambiente totalmente militar. Naquela ocasião, tive a coragem de dizer-lhes e aqui
está a palestra reproduzida - que o Decreto-lei n.0 477, conquanto tivesse tido
os seus frutos numa atitude cirúrgica, num momento critico de 1969, era uma.
lei draconiana. Aqui está escrito com .todas as letras.
Mais adiante, disse eu ainda - e me permito ler: "Com respeito ao
Decreto-lei n. 0 477, de 1969 - nele se contêm, como Inevitável, as
soluções de força, méritos e perigos virtuais que ficam na exclusiva dependência de uma aplicação judiciosa, isenta de paixões, justa, enfim. De
resto, o Decreto envolve, numa mesma e severíssima pena, falta de
natureza vária, a algumas delas d·e nítida qualidade de disciplina escolar
e não de identificação subversiva.
Os. nossos regulam·entos dis~iplinares das Forças Armad.as, que têm suas
ra1zes multlsseculares no Cod!go de Conde de Lipp.e não são tão severos.
Ao contrário do Decreto-lei n.O 477, consagram a diferença entre crimes
e transgressões, criando, para estas, uma. variação gradual bastante
ampla, com vistas à aplicação da sanção disciplinar."
Na ocasião, discuti com os militares, mostrando-lhes que todas as transgressões na vida militar - e eu lá passei vinte e nove anos - são obrigatoriamente, classificadas em leves, médias e graves. De maneira que uma transgressão classificada leve não se pode aplicar uma pena de prisão, como não se
pode aplicar uma pena de simples advertência verbal a uma punição considerada grave.
Esta Casa tem, na linguagem do meu Vice-Lider Eurico Rezende, egressos
da carreira militar. E esses egressos aqui se encontram e sabem que o que
estou a dizer é absolutamente correto e em consonância com os regulamentos
disciplinares básicos das Forças Armadas.
Mais tarde, repeti essas mesmas expressões, já em meio do ano de 1970,
na Escola superior de Guerra, e aqui está, também, a publicação feita, na
ocasião, como decorrência da conferência que ali pronunciei. É o mesmo trecho,
a mesma classificação de "draconiano''.
Fui ouvido, em seguida, por uma revista brasileira, a Realidade. Tenho
aqui uma cópia xerogra.fada da entrevista que, então, causou algum sucesso no
meio estudantil e no relacionamento com o Ministério da Educação. Ao falar
do Decreto-lei n. 0 477, usei, pela primeira vez, esta expressão, que passaria a
ser multo comum, posteriormente, nas discussõ·es sobre a matéria: Chamei-o
de "Lei de Newton depravada". E quis dizer Isso, caracterizando a terceira Lei de
Newton, a de movimento, que "a cada ação, corresponde uma reação igual e
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havia sempre a mesma reação, mas em muitos casos, bem maior e contrária.
Por exemplo, prevê o Decreto-lei n.o 477 a suspensão, por três anos, de um
estudante, proibido de estudar em qualquer outra Universidade durante esse
tempo, desde que tenha, digamos, seqüestrado o Reitor, ou participado desse
seqüestro; dinamitado ou explodido uma Universidade, e, ·paralelamente, o
mesmo Decreto estabelece a mesma punição para uma falta que significa portar
um livro considerado subversivo, por alguém que vai julgar com alto teor
subjetlvo.
Esta, a posição, portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que adotei enquanto Ministro da Educação, que me honro de ter sido, do Insigne Preslden_!;e
Emílio Médicl. Não poderia dela abdicar, agora que venho ao Congresso. Nao
teria cabimento que aqui chegasse posando de liberal, não o tendo sido enquanto
Ministro. Por conseguinte não tem, também, justificativa se confunda uma
palavra como aqui utlllzei.
Justifica-se uma reformulação na legislação, de maneira a que haja graduação da pena, conforme a graduação da falta. Falar nisto não significa que
eu estivesse a pedir a revogação do Decreto, que não pedi quando Ministro. Eu
não teria uma atitude desta natureza, que seria digna apenas de um personagem de Moliêre.
Aqui estou, portanto, Sr. Presidente, repetindo o que sempre falei sobre
esse Decreto ...
O Sr. Adalberto Sena - V. Ex.a me concede um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - ... e surpreende-me que uma crítica, que
vem sendo feita há quatro anos, possa ter interpretações tão díspares, como
acabamos de ver.
Dou, com multa honra, o aparte que me solicita o ilustre Senador Adalberto
Sena.
O Sr. Adalberto Sena - É apenas para dizer qu.e nem havia n-ecessidade
desta explicação de V. Ex. 8 , porque tive o cuidado de ler todos os jornais e
v·erifiquei que só um ou outro veiculou a notícia nestes termos.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Pediria a V. Ex.a um esclarecimento sobre
o aparte: haveria ou não necessidade do que estou dizendo?
O Sr. Adalberto Sena - Não haveria, uma vez que V. Ex.a está falando
para o Congresso, para aqueles que bem o conhecem.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito obrigado.
O Sr. Adalberto Sena - Repito que só um ou outro jornal veiculou a noticia
nestes termos. Os demais, não. Isto já indica que a notícia não era V·erdadelra.
O SR. JARBAS PASSARINHO _ Agradeço a generosidade de V. Ex.n para
com o humilde Colega e conterrâneo de V. Ex.", mas acabei de ler - no momento, V. Ex.a não me honrava com a sua presença, - na Súmula Informativa
do Congresso, que vários jornais traduziam meu pensamento de maneira completamente diversa. Se não é abusar da fidalguia dos outros Srs. Senadores lerei
novamente a V. Ex.a: um diz que eu pedia a revogação do Decreto; outrÓ que
eu já aceito leve mudança, como se nunca tivesse ace!.to e agora aceltas~e. E
é um jor!J-al s~rlo, como o Diário de Notícias, como também, o outro, o Correio
da Manha; alias, todos os jornais serão sérios - toda vez que eu falar em jornal
sério, vai ser aqui parte vaga na minha classificação.
O Sr. Adalberto_ Sena pleiteava a revogaçao.

Eu me refiro àqueles que disseram que V. Ex.n

O SR. JARBAS PASSARINHO - Depois, a última llora já fala em revogação.
diz que eu peço;
dizia que eu apenas admitia, outro, que eu pedia. Há
diferenças, V. Ex.n ha de reconhecer, nessa maneira de notificar uma palavra.
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Casa, a que sempre testemunhei o meu apreço, embora dela afastado .sete anos,
em algumas das missões mais fascinantes da minha vida, Casa em que nunca
reneguei o posto de Senador e sabe o Senado que o pleitearei novamente junto
a.o povo do Pará, tendo tido oportunidade de não fazê-lo em condições que me
garantiam uma tranqüila espera da velhice.
Sr. Pl.'lesidente, esperei por uma reunião da Comissão de Educação e Cultura;
tenho comparecido a todos as reuniões. Mas, precisamente no dia em que fUI
convocado para ir a São Paulo, falar sobre Informação Política, faltei a essa
reunião. Infe:llzmente, no dia seguinte, outro jornal .sério e da maior qualificação, como o Jornal do Brasil, ao dizer que o Senado pedia ao MEC informações sabre o Decreta-lei n.0 477, publica esse trecho:
"Quando era Ministro da Educação, o Senador Jarbas Passarinho se
negou, em duas oportunidades, a responder a Interpelação do Senado:
em novembro de 73 e em março deste ano."
Sr. Presidente, não estou aqui usando uma palavra irânica. Tenho realmente mu1to apreço pelas posições do Jornal do Brasil. E creio que .o jornal me
cometeu uma injustiça, a ·Partir de um pressuposta que me parece mteiramente
descabido. Aqui estou, pela gentileza do nosso nobre Colega e meu querido
amigo Senador e Ministro Ney Braga, com o processo em mãos. Por esse, processo se verifica, em primeiro lugar, que já em 1971, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, eu dera l'lesposta, através do Subchefe do Gabinete Civil da Presidência da República para Assuntos Parla;mentare.s, re}atlvamente ao projeta,
esclarece o
que creio ser de autoria do nobre Senador Nelson Carneiro
Senador Franco Montara que é um projeto conjunto da Bancada do MDB que revoga o Decreto-lei n. 0 477. Naquela altura, nós informávamos que a
revogação era Inconveniente. A posição do Ministro era perfeitamente conhecida,
e ostensivamente conhecida. Apesar disso, achou o Relator - e a Comissão,
quando unanimemente aprovou esse vota do Relator - de pedir informações
ao Ministro, o que é um direito.
No dia 22 de nov·embro, Sr. Presidente, a Comissão aprovou o Parecer que
se encontra neste processo, sem a assinatura do nobre Relatar, Senador Cattete
Pinheiro, meu amigo e Senador pelo Estado do P'ará.
No dia 28 de novembro, como era de meu costume despachar nas folhas de
papel que traziam, incorporadas, as notícias · dos jornais, com margem livre
para o despacho, aqui se vê o meu despacho, dado ao meu assessor de I:nprensa:
"Desejo conhecer o parecer do Senador Oattete Pinheiro."
Datado: 28 de novembro.
Para a Comissão reunir a 22.
No dia 17 de dezembro tomei a iniciativa de mandar saber como estava
o processo, e aqui está o novo despacho meu, de próprio punho, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, dado agora à chefe da Assessoria Parlamentar:
"Dona Sylvia
Tão pronto chegue ao Gabinete o expediente formal do Senado,
dê-me esse material."
Isso a 17 de dezembro.
O que verifico ao compulsar o processo que S. Ex.a o Ministro da Educação
me facultou, é que apenas em janeiro, 8 de janeiro de 1974, o documento foi
enviado pelo Sr. Júllo César de !Rose, então Subchefe do Gabinete Civil para
Assuntos Parlamentares, ao Ministério da Educação.
Ora, Ministro do Trabalho que o fora, e tando .apenas 30 dias para responder
a Requerimento de Informação, nunca tive um Requerimento sem informar.
Eu me antecipava. Quando o Deputado ou o Senador apresentava o Requerimento, antes do de·ferlmento pela Mesa, eu conhecia o teor do requerimento e
começava a preparar a resposta, para nela não falhar.
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cias duas Casas é que o processo foi para o Ministério, e lastimavelmente não
mais para as minhas mãos.
Aqui está a informação final da Ilustre Dra. Sylv!a Bastos Tigre ao Ministro
Ney Braga, caracterizando que não mais t!v·e vista do processo, entre o fim de
dezembro, quando pela última vez me preocupe! com o assunto, e 15 de março,
quando deixei o Ministério.
O Sr. Franco Montoro - Permite V. Ex.a um apall'te?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Com muito prazer, Senador Fanco Montara.
O Sr. Franco Montoro - Parece que V. Ex.a demonstra, exaustivamente, a
sua preocupação pelas informações solicitadas pelo !Congresso. Quero dar o meu
depoimento pessoal, também, de que, por mais de uma ocasião, fui atendido
por V. Ex.a, em requerimentos que havia formulado. A defesa de V. Ex. 8 me
parece cabal. Mas, permita-me que, com igual objetividade, eu faça a defesa
da notícia, publicada no Jornal do Brasil. Acabo de solicitar uma informação
oficial sobre esses pedidos, e a informação está em minhas mãos. Três pedidos
fo~am feitos. O projeto é de 1971, de toda a Bancada do MDB, assinado pelo
Líder, em primeiro lugar, que é o Senador Nelson Carneiro. Esse projeto propõe
a revogação do Decrato-le! n. 0 477. A Informação que recebo é a seguinte: "Três
pedidos foram feitos pelo Senado e os três não foram atendidos." Acrescenta:
"a ComL~qão reiterou hoje esses ;ned!dos." Se eu, como Senador. recebo essa
informação, o jornalista receberá uma semelhante e dirá: "Não houve resposta".
A informação do jornal é válida. A explicação que V. Ex. 8 dá, também válida,
é porque recebeu em mãos o processo num ato de confiança do atual Ministro.
Penso. com ist.o, restabelecer aquelr. juízo ·que V. Ex.a formulou do jornal e dar
uma expllcação para o equívoco. Os equivocas se dão em todos os momentos.
Há !negável equ'voco, V. Ex.a demonstrou a sua diligência total, mas, parece-me
de just!ca, já que tenho em mãos a informação recebida, dar também o meu
testemunho para mostrar a procedência, a explicação do Informe dado pelo jornal.
O SR. JARDAS PASSARINHO - nustre e nobre Senador Franco Montara,
acolho o aparte de V. Ex.a com grande satisfação. Em primeiro lugar, porque
V. Ex a me faz uma justiça, que o espírito de V. Ex. a não permitiria não fosse
feita. Em segundo porque V. Ex. 8 coloca o problema exatamente na origem da
distorção. No momento em que a Comissão recebe essa informação, é evidente
que ela se deve louvar no que recebeu. Como V. Ex.a, entretanto, usou, em relação a essa informação, um sujeito oculto e indeterminado, não sei quem a deu,
e não se!, portanto, contra quem me voltar, no momento em que ela é dada.
O Sr. Franco Montoro - A informação é certa. Está confirmada pelo que
V. Ex.a disse. A solicitação foi formulada, ficou retida nessa ou naquela repartição. e só chegou ao Ministério quando V. Ex.a já o estava deixando; nem
chegou à.s suas mãos. De modo que a informação qua me chega em mãos, que
é oficial, é confirmada por aquela que V. Ex.a deu.
O SR. JARRAS PASSARINHO - Confirmada em parte, se V. Ex.a. me permite,
porque aqui está a cópia do Ofício n. 0 2.398, de 1971, enviado pelo meu Chefe
de Gabinete, hoje falecido, o Professor Wanderley Normando, para o Subchefe
da Casa C!v!l da Presidência da República. Não sei é se o Subchefe enviou ou
não. De maneira que não ponho dúvida na informação que V. Ex.a me trouxe.
O Sr. Franco Montoro - Não há oposição entre as duas informações. Que
tramitou internamente, que V. Ex.a procurou dar a informação, não há dúvida
alguma. mas não chegou ao Congresso. l!: a questão de responsab!l!da.de presumida. O Ministro da Educação é quem leva, de certa forma, a culpa, porque era
a autoridade fundamental responsável pela informação. Mas penso que, quanto
à posição de V. Ex.a, não hã dúvida alguma. V. Ex.a demonstrou que fez multo
mais do que devia, pois ao ter notícia do assunto, pelo jornal, despachou internamente, antes de receber a informação oficial. Mas isto não invalida outro
fato também objet!vo e certo: o de que não velo resposta ao Congresso até esta
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solicita nova informação -ao Ministério da Educação so,bre essa matéria, pelo
fato de não terem sido respondidos os três pedidos anteriores.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Então, agora se V. iEx.a me permite, aduzirei
duas informações a mais: a primeira, embora haja responsabilização presumida,
não me agrada verificar tout court, num jornal sério e Importante, que eu me
recusei a dar informações, como em verdade não me recusei; a segunda, está
aqui a cópia da informação que aca:ba de prestar o Ministro Ney Braga, no dia
24 de maio. Portanto a reiteração da Comissão de Educação atinge também
o Ministro Ney Braga,' que já prestou informação. O que eu quero crer - e não
sei se aqui caberia um apelo sr. Presidente e Srs. Senadores - é que se restaurasse a prática de outrora': que essas ligações fossem diretamente feitas com
os próprios Ministros de Estado. Um escalão ·a mais, centralizado na Presidência
da República, por mais bem intencionado que seja, caracteriza - como está
caracterizando, aqui, neste caso - um elo a mais, desnecessário, e, 'às vezes, até
tumultuador do processo.
O Sr. Franco Montoro - De pleno acordo com V. Ex.a
O Sr. Paulo Guerra. - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. JARBAS PAS,SARINHO - Ouço o aparte do nobre Senador Paulo
Guerra.
O Sr. Paulo Guerra. - Registro, nesta oportunidade, a presença de V. Ex.a
na tribuna como um ato de enrtquecime,nto da vida democrática.
O SR. JARBAS PASSARINHO -Muito obrigado!
O Sr. Paulo Guerra - ~eja v. Ex.a como é bela a democracia: assistir-se a
um homem que foi Ministro de Estado, do porte intelectual e do gabadrto moral
e administrativo de v. Ex.a, vir ao Ben!lldo da República dar explicações dos
atos de que estava sendo acusado. É uma demonstração de que a democracia
é válida para acerto do Governo. Quanto à parte da Imprensa, ela também
areja o processo democrático. Receba, então, v. Ex.a, nesta hora, os meus
cumprimentos ·e não queira mal - permita-me que o diga, pois não sei se foi
a intenção - não quelira mal à Imprensa, porque nós, homens públicos, estamos
como numa v!rtrine sem vidro- a:té o pequeno inseto atinge- mas não modifica a sua ação, o seu propósito de lutar pelo engrandecimento do Pais.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Incoi.1Poro, muito honl'ado, nobre Senador
por Pernambuco, o aparte de V. Ex.a Na verdade, não se trata, aqui, de um
discurso que pudesse ter, amanhã, a seguinte legenda nos jornais: "as amarguras
do Senado,r Passarinho em relação à Imprensa". A:bsolutamente, não se trata
disso. Eu quis mostrar que uma verdade tem várias facetas, tem vártas explicações e tem, até várias in,terpretações. Aqui, verificamos que cada um está com
a sua verdade: a Comissá;o de Educação está com a sua, irrecorrivel; o Ministro
da Educação atual está com a sua, já opinou; o ex-Ministro dessa mesma
Pasta está com a sua, já opinou em 1971 e, quando soube, pelo jornal, que seria
chamado a f,alar sobre isso, antecipou-se. É verdade que devo fazer, aqui, um
re.gistro que tem sabor de justiça: fui p~ocurado, antes do noticiário dess,e jornal,
pelo ilustre e nobre Senador José Lindoso, que, quando discutiu o assunto na
Comissão de Constituição e Justiça, teve a gentileza, a ndalguia de pedir uma
audiência ao Ministro da Educação e Cultura e dele ouvir a sua própria opinião,
o que teria, possivelmente, solucionado o problema, também, na Comissão de
Educação e Cultura, com maior facilidade, mas era preferível pedir uma definição formal, escrita, quando havia, entretanto - e neste ,p.onto não estou
criticando a Comissão, mas estou apenas aduzindo um a:rgumento a mais a
meu favor - uma notória posição do Ministro de Estado, tomada em relação
ao Decreto-lei n. 0 477.
Eu não diria, portanto, que se tratou de um pretexto de procrastinação,
dentro da Comissã:o, pam dar um parecer. De modo nenhum eu faria essa injustiça ao nobre Sr. Senador Cattete Pinhei-ro. Acho, entr.etanto, que a posição
do Ministro já era suficientemente conhecida. Infelizmente, tenho que aparecer
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à Casa não mais na qualidade de Ministro, pois tenho a mã.goa de nunca o
Senado me haver convocado. A Câmara dos Deputados me convocou várias ve~
zes, uma delas quando era Presidente da Comissão de Legislal}áo Social o emi~
nente Senador Franco Montoo:o, quando debati com S. Ex.a, durante dez horas,
a política salarial do Gov·emo.
O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex.a um a,parte?
O SR. JARRAS PASSARINHO - C<lm prazer.
O Sr. Paulo Guerra - SoUcitei o aparte a v. Ex.a apenas para corrigir a
imagem que V. Ex.a disse que guarda de mágoa do Senado, que nunca o convo~
cou: nunca se convoca um filho para vir à casa paterna.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Sou aprendiz, nobre Senador Paulo Guerra,
sou aprendiz dessas regras de Parlamento, de maneira que tendo passado antes
apenas 15 dias nesta Casa, nãJo sabia que era esta a condição; agora que está
explic!lldo, estou em paz também com a minha consciência.
O Sr. José Lindoso- Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Com muito prazer, ouço· o nobre Senador
José Llndoso.
O Sr. José Lindoso - Desejaria dar um aparte que serve para completar
a referência que v. iEx.a genevosamente fez à minha pessoa, relativamente ao
problema do Decreto n.0 477. A nobre Oposição apresentou um projeto de lei
revogando, pura e simplesmente, o 477. Depois, obteve, através do Regimento,
os instrumentos de pressão para que a Maioria se manifesta,sse em torno da
proposição apresentada. Naturalmente, sabe V. Ex.a, que o País tinha sofrido
o traumatismo da insurgênci:a violenrta da subversão, atingindo, lamentav.elmen~
te, os meios universitários, e o 477 teria sido um dos instr.umentos nasddos em
decorrência do Ato Institucional n. 0 5. Não podemos nós, em matéria de Segu~
rança Nacional, com a prudência e a responsabilidade do cargo, caminhar por
conta própria; p.l'Ocuramos, então, ouvir a nossa lk!erança e as autoridades
maiores vincu!Mas ao assunto. O nosso P!llrtido t"econhece que o 477 poderia
ser melhorado e transformado n!llquilo que propus, o chamado "Estatuto do
Estudante", isto é, uma lei que tivesse um quantitativo de pena, um quanti~
tativo de dir.eitos, que tivesse, portanto, um equilíbrio jurídico e não fosse, sim~
plesmen·te, o instrumento de exceção necessário àquela hora gra'l'e que viveu
a vida brasileira, quando ele foi editado. Essa colocação foi feita no Parecer,
da oportunidade - e V. Ex.a hoje é Senador e ontem foi Ministro de Estado da oportunidade, repito, dessas modificações. Só o Con·selho de Segurança Na~
clonai, presidido pelo Senhor Presidente da República, é que poderá ditar a
nós, integrantes do Partido através do qual nos honramos de sustentar a Re~
volução e de preservar a ordem pública em função, exatamente, do crescimento,
da prosperidade e do bem~estar da mocidade, a modificação desse Decreto.
Esta é a exata posição. Não estamos aplaudindo o 477; reconhecemos que foi
um instrumento de exceção, um remédio heróico, numa necessidade difícil para
a hora nadonal. Na ho•ra em que o Governo, se.guro do quantitativo necessário
de segurança e da necessida,de de conciliar o princípio de seguvança com o
princípio da I!berdade, tomar a inicia.Jtiva, estabeleceremos nós, através das
Comissões a,propriadas, os remédios necessários, não para Uberalizar ou reim~
plantar a anarquia ou a subv·ersão mas para rest!llbelecer as garantias mínimas
reclamadas pela Universidade, para o seu funcionamento dentro das perspectivas
das nossas vocações democráticas.
O SR. JARBAS PASSARINHO -Muito obrigado, nobre Senador José Lindoso.
O Sr. Franco Montoro - Permite V. Ex.o. um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Pois não.
O Sr. Franco Montoro - C<lmo es·tou participando da discussão, sinto~me
no dever de fazer uma ressalva às afirmações do nobre Senador José Lindoso.
S. Ex." afirmou que só o Conselho de Segurança Nacional é que pode tomar
a iniciativa para modificação dessa norma. Quero dizer que não subscrevo e
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o Senado não pode subscrever essa norma. O que a Constituição diz é q1;1e o
princípio de legitimação do Poder, no Brasil, se insere nesta frase que esta no
art. 1.0 , da Constituição:
"Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido"
A competência para baixar normas é do Congresso. Se por uma circunstância
ocasional de prudência ou de cautela não se quer tomar esta ou aquela Pl'?v!dência, a decisão é do Congresso, que pode receber, em alta conta! a _opinlao
deste ou daquele órgão, mas o prindpio constitucional de legitimaçao e outro.
Não podemos abrir mão de uma prerrogativa; .podemos e devemos usar. das
cautelas necessárias pava adoção de determinadas normas, mas a competencia
é rigorosamente do Congresso e não de qualquer outro ó1.1gão por mais elevado
que seja, na hierarquia a-dlninistrativ.a.
O Sr. José Lindoso - Permite o nobre orador um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Agradeço o aparte do nobve Senador Franco
Montara e, antes de prosseguir, ouvire! com prazer, novamente, o nobre Senador
José Llndoso.
O Sr. José Lindoso - O reparo do nobre Senador Franco Montara, realmente, poderia significar o óbvio, dentro do aspecto formal que por vezes S. Ex."
repudia nesta Casa. A segurançoa, de acordo com a Constituição, é obrigação-de
todos nós. Quando falamos aqui em nome da Liderança do Governo, estamos
falando pelo Partido que sustenta o Govemo. Somos tão povo quanto a nobre
Oposição e somos mais povo porque representamos, ·em eleições livres, uma
maioria absoluta que quer, vea:lmente, a ordem, a paz e a prosperidade do País.
O Sr. Franco Montoro -E que, por isso, não pode delegar a sua competência.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Sr. Presidente, honrado pelos apartes dos
nobres juristas, Senadores José Lindoso e Franco Montara, prosse.guirei tentando
chegar ao fim deste discurso. Gostaria que a Casa, entretanto, me honrasse
ouvindo este caso especial que vou narrar.
Aqui está, Sr. Presidente, uma decisão, das poucas de que tirei cópia, quando
já estava alertado por essas discussões futuras sobre minha responsa:bil!dade
histórica perante o 477. Aqui está um caso, e vejo presentes, para alegria minha,
dois &os. Senadores pelo Estado do Ceará, Estado ao qual ele se refere precisamente.
Um jovem chamado Paulo Faria:s Veras, já ao fim do ano de 1973, foi
preso pela Polícia Federal, submetido a inquérito, depois conf.essou que era militante do Partido Comunista Brasileiro, recebera cognome - retif!co, ele era
mil!tante do Partido Comunista do Brasil, de linha notoriamente maolsta, foi
duas ou três vezes a sessões de al'regimentação, ·e uma só vez participou de
um movimento, na ~rua, de panfletagem. Em nenhum momento, esse estudante
teve a vinculação da sua militância comunista com a Universidade. Submetido
ao processo sumário, o Magnífico Reitor, Dr. Walter de Moura Cantil!o, deu
esta decisão:
DECISAO
Do exame e confronto das peças que compõem os presentes autos, convenço-me de que não existem elementos e circunstâncias suficientes a
que se dedica pela condenação do indiciado - Paulo Farias Ve1ras aluno regularmente matriculado no 4. 0 ano do Curso de Medicina, do
Centro de Ciências da Saúde.
Em vista disso, absolvo Paulo Farias Veras das acusações que se lhe
atribuem com fundamento no Decreto-Lei n.o 477/69.
!Recorro ex-officio, na forma prevista no art. s.o da Portaria M!nl.ster!al
n.o 149-A, de 28-03-69.
Fortaleza, 27 de dezembro de 1973. - Prof. Walter de Moura Cantidio, Reitor.
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na sistemática do Decreto-Lei n.o 477, no Governo do Presidente Médici, que
submetia ao Mln'stro de Estada, obrigatoriamente, todos os casos, não .só os
de absolvição, como, também, ·O.s de condenação, eu lia, peça por peça dos autos,
e dei este de51]Jacho, manuscrito, d'o qual, depois, aJedl cópia, e peço permissão
aos meus nobres pares para lê-lo:
"L! e meditei os autos de.ste processo. A linguagem insol-ente do A<;lvogado Paula Barroso nenhum benefício trouxe ao indiciado. Ao c~ntra
rio, poderia ter predisp·osto a autoridade universitária à animosidade
contra o recorrente, aluno Paulo Farias Veras.
Exemplo de .~erenidaee dão o Sr. Encarregado do Processo Sumário
e o Magnífico Reitor da Universldad·e Federal do Ceará, que se mostraram muito mais atentos à Justiça que o verboso e impolido Advogado
da Parte, unicamente preocupado em denegrir a autoridade universitária ·e como tal inclusive desonesto com seu cllente, cuja causa aban.jona
para enveredar pelo caminho fácil das acusações irresponsáveis. Há
uma nítida situação de .paradoxo, poi.s o slmple.s procedimento do Advogado, impune, prova a existência dos dlrelto.s da pessoa humana, que
ele nega.
.
"Não acredito. igualmente, na declaração do alpno Paulo Veras c;·8
que assinara seu termo de declarações, na Polícia Federal, sem lê-las,
forçado a iSso, que teria sido. Creio, preferentemente, que sua. afirmativa decorre de lnstruçõe.s do seu Advogado, velho truque, aliás, de que
se servem os que não têm capacidade de arrazoar. E, porque creio que
assinou, conscientemente, a.s declaraçõEs felta.s na Policia Federal é
que homologo a absolvição, dado que no 2. 0 semestre de 1972, por fraqueza ou por convicção, dei:wu ele espontaneamente o Partido Comunista do Brasil.
Ora, nenhuma atlvldade teve o aluno Paulo Veras no âmbito universitário, nem ante.s nem depois de sua deci.são de afastar-se do Partido ilegal. Neste caso, aplicar-lhe o Decreto-Lei n. 0 477 seria punir-lhe
o passado vacilante. Fico com o presente e confio no futuro."
Eis um despacho, Sr. Pr·esidente, que mostra que havia espírito de justiça
no Ministério da Educação e Cultura, que há e, mercê de Deus, continuâ havendo na gestão do Ministro Ney Braga.
Para concluir, Sr. Presidente, direi que, hoje pela manhã, o Líder do meu
Partido, no meu Estado, dizia que o Líder do Movimento Democrático Brasileiro,
no Pará, apre.s·entara um requerimento de congratulações com o Senador Jarbas
Passarinho, pelas declarações feitas no sentido da revogação do Decreto-Lei
n,o 477 e pela classificação desse Decreto-Lei de Newton depravada."
Lastimo qu.e o nobre Partido da Oposição no meu Estado, Sr. Presidente,
Srs. senadore.s. só agora pense em congratular-se comigo, quando, desde o.:;
primeiros meses de minha gestão n.o Ministério da Educação e Cultura, comC>
provei e aqui está prova do com a cópia dos documentos hábeis, as revistas e
separatas - .sempre use! a mesma expressão na crít!ca que fazia, naquilo que
é cabível, ao Decreto-Lei n.o 477.
É uma pena, Sr. Presidente, seja este o tipo de politica que se pratica neste
País; é uma pena que, numa hora em que estamos desejosos - MDB e ARENA
- de trazer para o nosso convívio o.s moços que nos vêm com dúvidas, os artlfício.s, as "habllidade·s" sejam aquelas que devam prevalecer na conduta d·e um
Partido de Oposição, como também num Partido de Governo.

Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O nobre Sr. Senador Jarbas Passarinho, no brilhante discurso que acaba de pronunciar, sobre a tramitação
do Projeto d·e L·el do Senfrdo de n. 0 8, de 171, fez a sugestão de que os pedidos
de Informação, as dlligênclas, as consultas sollcltadas pelos nobres Srs. Se-
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interessado.s.
A Mesa cumpre prestar um esclarecimento ao Plenário. O Regimento Interno da Casa, no Título VI, Capítulo XII, estabelece:
Art.. l65 - Para elucidação de qualquer matéria sujeita ao seu estudo,
poderão as Comissões:
I - propor ao Senado:
a) a convocação de Ministros de Estado, nos termos do disposto nos
arts. 421 e seguintes;
b) a realização de diligências:
II - solicitar o parecer ou a colaboração de qualquer órgão de outro
Poder, de autarquia ou sociedade de economia mista, órgão cultural,
inst!tui'ção de utilidade pública e entidade particular.
"§ 1.0 Durante a diligência ou a consulta, interromper-se-á o prazo
da Comissão para o exame da matéria."
Em seguida, nos outros parágrafos, o dispositivo regimental disciplina a
conduta da Comissão e do Senado, no caso de omissão do órgão consultado.
Esse dispositivo cfo Regianento foi, contudo alterado pelo ar.t. 30 da constituição,
que reza:
"Art. 30. A cada uma das Câmaras compete elaborar seu regimento Interno, dispor sobre sua organização, política e provimento de cargos
e serviços.
Parágrafo único. Observar-se-ão as seguintes normas r.egimentais:
••••
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d) "A Mesa da Câmara dos Deputados ou a do Senado Federal encaminhará, por intermédio da Presidência da República, somente pedidos de informação sobre fato relacionado com a matéria legislativa
em trâmite" ...
é o caso em exame e sobre o qual e.stou tecendo estas considerações ... "ou sobre fato sujeito à fiscalização do Congresso Nacional ou de suas
Casas;"

Logo que ouvi a ponderação do nobre Sr. Senador Jarbas Passarinho, de
que seria mai's apropriado, conveniente e oportuno que o pedido de diligência
ou de informação fosse dirigido diretamente ao órgão, Ministério, Autarquia ou
Sociedade de Economia Mista, consultei a Secretaria-Geral da Mesa sobre como
o Senado se comportava diante desses pedidos. A informação recebida é a de
que, de modo obrigatório, todos esses pedidos de diligência, consultas formuladas ou informações são, na forma da letra d do art. 30 da Constituição, combinado com o que dispõe o Regimento Interno, encaminhados aos órgãos interessados, através da Presidência da República. E compete também a ela a resposta aos pedidos formulados.
Estes, os esclarecimentos que cabia à Presidência, face à sug.estão formulada pelo nobre Senador Jarbas Passarinho, quando esclareceu a sua atuação
no que respeita ao pedido de informação feito por esta Casa sobre o Projeto
de Lei do Senado n.o 8/71, que revoga o Decreto-Lei n.o 477, de 26 de fevereiro
de 1969, e dá outras providências.
COMPA!Rm:C!ElM MABS OS SR:S. SIElNAiDORrElS:
José Guiomard - Geraldo Mesquita - José Esteves - João Cleofas
Wilson Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotónio Vilela
Ruy Santos - Carlos r..indenberg - João Calmon - Vasconcelos Torres
Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro - José Augusto
Carvalho Pinto - Orlando Zancaner - Benedito Fereira - Emival
Caiado - Italivio Coelho - Accioly Filho - Otávio Cesário - Celso
Ramos - Daniel Krieger.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos) - Estâ finda a Hora do
Estão presentes 65 nobres Srs. senadores.

~pediente.

Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela
Comissão de Redação, em seu Parecer n. 0 191, de 1974) do Projeto de
Resolução n.o 23, de 1971, que suspende a execução do Decreto-Lei
n.o 1.030, de 21 de outubro de 1969, julgado inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida aos 2 de dezembro
de 1970.
Em discussão a redação final do Projeto de Resolução n. 0 23, de 1971.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente aproVllida, nos termos do art. 362 do Regimento.
O Projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Resolução n,0 23, de 1971.
Faço saber que o Senado F.ederal aprovou, nos termos do art. 42, inciso

VII, da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO N.0

••• ,

DE 19'74

Suspende, por inconstitucionalidade, a execução do Decreto-lei
n.0 1.030, de 21 de outubro de 1969.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - É suspensa a execução do Decreto-Lei n. 0 1.030, de 21 de outubro
de 1969, declarado inconstitucional, por decisão definitiva do Supremo Tribunal,
Federal, prolatada aos 2 de dezembro de 1970, nos autos da Ação Rescisória n.0 863,
do Distrito Federal.
Art. 2.0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
Item 2:
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela
Comissão d'e Redação, em seu Parecer n. 0 192, de 1974) do Projeto de
Resolução n.o 17, de 1974, que suspende o art. 67, da Lei do Esta:do de
Goiâs n.o 7 .250, de 21 de novembro de 1968, declarado inconstitucional
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, aos 27 de setembro
de 1973.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-la, vou encerrar a discussão.
,(Pausa.)
Estâ encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do art. 362, do Regimento Interno.
O Projeto vai à promulgação.
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a seguinte a redação final aprovada:

Redação final do Projeto de Resolução n.0 17, de 1974.
Faço S!llber que o Senado Federal apra.vou, nos termos do art. 42, inciso vn,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
, DE 1974
RESOLUÇAO N.o
Suspende, por inconstitucionalidade, a execução do art. 67 da Lei
n.0 7 .250, de 21 de novembro de 1968, do Estado de Goiás.
O Senado Federal resolve:
Artigo único - É suspensa a execução do art. 67 da Lei n. 0 7 .250, de 21
de novembro de 1968, do Estado de Goiás, declarado inconstitucional, por decisão
definitiva do SUIPremo Tribunal Federal, proferida aos 27 de setembro de 1973,
nos autos do Recurso Extraordinário n.o 73.809, daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Oarlos) - Esgotada •a matéria da Ordem
do Dia.
V:aJi-se passar, ·agora, à apreciação do Requerimento n. 0 90, lido no 'Expediente,
de autolri:a do Sr. Senador Jessé Fr.eire, s'oUcitando autol'ização do Senado para
participaT da 59." Conferência Internacional do Trabalho, da O.I.T., a ~ealizar-se
em Geneooa, d'e 5 a 26 de junho do cori.,ente ano.
A matéria d'epend·e de par.ecer da Comissão de Relações Exte1riores.
Com a palavra o nobl"e Senador Saldanha Derzi para profe~r o parecer
da~que1e órgão técnko.
O SR. SALDANHA DERZI (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores pe1o pr.ese·nte requerimento, o ·eminente Senador J·essé F1l"eire, com bas-e
no .rur+igo 44, § 1.0 , alinea a, d·o· Regimento Interno, solicita a competente autori?.~
ção do Senado Federal para que possa, a:us.entar-s•e do P3iís, a fim d:e integrar a
DEMgação do· Br.asil à 59." Conf·erência Int.ernacional do 'I1rabalho, da O.I.T.,
a reaLizar-se em Genebra.
O Auto~r do l'equ·erimento ·esc1ar·ece' ter sido convidado p·elo Senhor Ministro
do Tra~balho a pa:rt.icipar da referid.a Oonf,e,rência •e, atend·endo ·310 disposto no
§ 2. 0 do au-tigo 44 do Regimento· Interno, indica o P•&íodo do seu afastamento:
de 5 a 26 d·e junho próximo.
O ilustre Senador J.e.;sé Fr.eil"e, como é d'e ta.dos sabido, está altamente qualificado pM'a a missão, \llez que, além d·e profundo conhecedor dos assuntes
ligados à pl'lob1emática das questõ.es sociais, é Presid·ent.e da Conf.ed·e•ração Nacional do Comé.rc!o, que dirige com o brilho d·e suas luzes, •e t.em compavecido, atrav?.s
dos anos, ·a. grande número de r-eunic•es ·e conf•e·rêndas d·ess:a Ol'd·em.
A ·Comissão de R;e1açõ•es Exteriore,, exam1nado o asp·e·cto f.ormal do requerimento, nada tem .a opo·r a que s·e c·onc·eda a 3Jutorização solicitada, co·ngratulandose com a Auto·r e c•om o Senado pe•.a indicação do mesmo.
Ante o exposto, o pavece•r da Comissão d·e Relações Ext•eriores é favorável
.ao l'lequerimento.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O pa;r.ece'r da Oamissão de Relações
Exteriores, conforme a palavra do S·eu l'e1ator, o· nobl.'e Sr. Senador Saldanha
Derzi, é favorável à concessão da .autorização.
CompLetada a instrução da matéria, passa-s.e à sua apreciação.
Em votação o re•que.rimento do nobre sr. Senado•r J·essé Frel!l'e.
Os nobres Srs. Senadol'es que o aprovam queiram permanecer s·entados.
(Pausa . )
Aprovado o l'equerlmento, fica c·onc.edida a licença solicitada.
O SR. PRESIDEN'l'E (Antônio Carlos) - Não h:.i. madores inscritos para esta
oportunldalde.

