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6. Requerimento apresentado:
- N. 0 100/74, do Sen. Heitor Dias. Aprovado. Não haverá nc. dia 13 do corrente,
sessão no Senado Federal, nem expediente na sua Secretaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
7. Discursos do expediente:
230
- Sen. Dnnton Jobim (como L!der)
- Sen. Virg!lio Ttívora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
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8. Ordem do dia:
- Projeto de Lei do Senado n.• 12/73, do Sen. Nelson Carneiro. Adiado nos
tenncs do Requerimento n.• 101/74 . , . . . . .. .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . 240
- Projeto de Lei da Cã.mara n.• 1/74. Aprovado com emenda. A Comissão de
Redação ........................................................................... 241
. - Projeto de Resolução n.• 24/74. Aprovado. A Ccmlssão de Redação . . . . . . . . . 242
9. Discursos após a ordem do dia:
-

Sen.
Sen.
Sen.
Sen.

Helvldio Nunes .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. ..
Antonio Carlos . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. ..
Nelson Carneiro .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. . . .. . ..
Franco Montoro .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . . . .. . . . . .. . ..

., 10. Designação da ordem do dia da próxima sessão. Encerramento

243
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93.' SESSAO, EM 12 DE JUNHD DE 1974
(EXTRAORDINARIA)

1. Abertura
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- 2. Mensagens do Presidente da República:
- De agradecimento de comunicação .. . .. .. . . . .. .. . .. .. . . .. . . .. .. . .. . . . . . .. . . . 259
- Restituindo autógrafos de Projeto de lei sancionado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
· 3. Comunicação:
- Do Sen. João Calmon, que se ausentará do País .. . .. .. .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. .. 260
4. Comunicações da Presidência:
- Referente à renúncia do Sen. Emival Caiado
260
- Convocação do Sr. Leoni Mendonça para assumir o cargo de Senador da
Eepública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
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5. Ordem do dia:
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem Presidencial
n.0 196/74. Apreciado em sessão secreta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 260
6. Designação da ordem do dia da próxima sessão. Encerramento

261

94.• SESSAO, EM 14 DE JUNIIO DE 1974

1. Abertura
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262

2. Pareceres referentes às seguintes matérias:
..-

Projeto
Projeto
Projeto
Projeto
Projeto

de Lei do Senado n.• 55/74
de Lei da Câmara n.• 50/74
de Lei do Senado n.• 54174
de Lei da Câmara n.• 51/74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de Lei do Senado n.• 16/74 ..................................... , . . .
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262
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- Projeto de Lei do Senado n, 44174
- Projeto de Lei do senado n.0 26/74
- Projeto de Lei do Senado n, 0 10/74
0

275
276
277

3. Projeto apresentado:
- Projeto de Lei do Senado n.0 62/74, do Sen. Franco Montoro . . . . . . . . . . . . . . . . 277
4. Discursos do expediente:
- Sen. Ruy Santos .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . .. .. . . . . . .. . . .. 280
- Sen. Italivio Coelho
287
5. Ordem do dia:
- Projeto de Lei do Senado n.0 64/72, do Sen. Franco Montoro. Adiado nos
termos do Requer!mentc; n. 0 103/74 .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 289
- Projeto de Resclução n.0 19/74, (redação final). Aprovado. A promulgação . . 290
- Projeto de Lei da Câmara n.0 42/74. Aprovado. A sanção . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
6 . Discureos após a ordem do dia:
- Sen. V!rgü!o Távora . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . .. . .. . . . . .. .. . .. 291
- Sen. Franco Montoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 295
7. Comunicação da Presidência:
- Referente à realização de sessão do Ctngresso Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
B. Designação da ordem do dia da próxima sessão. Encerramento

297

95.• SESSAO, EM 17 DE JUNHO DE 1974

1. Abertura
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298

2. comunicação da Presidência:
- Referente à investidura do Sr. Leoni Mendonça no cargo de senador da
República . .. .. . . . . .. . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. .. 298
3. Prc;nunciamento de compromisso regimental:
-Do Sr. Leonl Mendonça ... , ................................................. 298
4. Comunicação da Presidência:
- Referente à posse do Sr. Leoni Mendonça .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 299
5. Comunicação:
- Do Sen. Leoni Mendonça que Integrará a Bancada de Goiás da ARENA e
adotará nome parlamentar que designa .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. .. . . . .. . . .. .. . . . .. 299
6. Mensagens do Presidente da República:
- Submetendo no Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia equlescêncla .. . . .. .. .. . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 299
- Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
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7. Ofícios do 1.0 -Secretário da Câmara dos Deputados:
- Submetendo à apreciação do senadc autógrafos dos Projetas de Lei da Câmara de n.os 64 a 66/74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
8. Discursos do expediente:
- Sen. Lourival Baptista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
- Sen. OtáVio Cesário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
- Sen. Leoni Mendonça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
9. Ordem do dia:

- Requerimento nQ 88/74, do Sen. Lourival Baptista. Aprovado. Será feita a
transcrição sol! citada ...
309
- Projeto de Decreto Legislativo n. 0 7!74 (redaçãc• final). Aprovado. A promulgação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 311
-Projeto de Lei da Càmara n.0 35/71. Prejudicado. Ao arquivo
311
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10. comunicação da Presidência:
- Referente à realização de sessão do Congresso Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
11. Designação da ordem do dia da próldma sessão. Encerramento

311

96.• SESSAO, EM 18 DE JUNHO DE 1974
1. Abertura
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2. Projetas apresentados:

- Projeto de Lei do Senado n. 0 63174-DF, do Sen. Danton Joblm . . . . . . . . . . . . 313
- Projeto de Lei do Senado n.0 64/74, do Sen. Franco Montcro . . . . . . . . . . . . . . . . 315
- Projeto de Lei do Senado n.0 65/74. do Sen. Nelson Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . 316
3•

Discurws do expediente :

- sen. Cattete Pinheiro
- Sen. Franco Montoro
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4. Requerimento apresentado:

- N. 0 104/74, do Sen. Virgílio Távora. Aprovado. A ordem do dia de hoje fica
adiada para a próxima sessão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
5. Comunicação da Presidência:
- Referente à realização de sessão do Congresso Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
6. Designação da ordem do dia da próxima sessão. Encerramento

327

97.• SESSAO, EM 19 DE JUNHO DE 1974
1. Abertura
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2. Mensagem do Presidente da República:
- Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
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3. Pareceres referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Resolução n.• 24/74 (redação final)
- Mensagem n.• 201/74 .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . .. .. .. . .. . . . . . .. . .. ..
- Projeto de Resolução n.• 25/74 . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . .. ..
-Mensagem n.• 199!74 .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .... . . .. . . . . . .. . .. . . .. .
- Mensagem n.• 200!74 .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . .. . . ... . . . .. .. . . . .
-Projeto de Resolução n.• 27/74 .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..
- Projeto de Lei do Senado n.• 1174 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

328
329
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4. Expediente recebido:
- Lista n.• 4/74 ..........................................
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336

5. Ofício:
- Da Liderança da ARENA na Câmara, de substituição de membro em Comissão Mista ........
338
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6. Projeto apresentado:
- Projeto de Lei do Senado n.• 66!74, do Sen. Nelson Carneiro . . . . . . . . . . . . . . 338
7. Discursos do expediente:
-
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Nelson Carneiro
Lourival Baptista .
Danton Joblm ...............................................
Vasconcelos Torres
Franco Montoro ..................................
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8. Requerimentos apresentados:
- N.os 105 e 106/74, do Sen. Virg!llo

T~wora

9. Comunicação da Presidência:
- Referente à pauta da ordem do dia ............

00 . . ;

...

00 . . . .

.. .. .. .. .. .. .. •

353

10. Ordem do dia:
- Requerimento n.• 92/74, do sen. Vasconcelos Torres. Aprovado. será feita a
transcrição solicitada ............................... , . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . .. . . .. .. . .
- Projeto de Lei do Senado n.• 64/72, do Sen. Franco Montoro. Aprovado.
A Câmara dos Deputados ....................... , .. .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . . .. . .. . . . . .
- Projeto de Resolução n.• 18/74 (redação final). Aprovado. A promulgação ..
- Projeto de Lei da Câmara n.• 48/74. Aprovado. A sanção ....... , .. , , , . . . . .
- Projeto de Lei do Senado n.• 62/73, do Sen. Franco Montoro. Sobrestado

353
355
356
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11. Matérias em regime de urgência:
- Projeto de Lei da Câmara n.• 61/74, nos termos do Requerimento n.• 105/74.
Aprovado. A sanção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
- Projeto de Resolução n.• 28174 (apresentado pela Comissão de Economia à
Mensagem n.• 198/74), nos termos do Requerimento n.• 106/74. Aprovado. A sanção 383
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12. Discurso após a ordem do dia:
- Sen. Nelson Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 384
13. Designação da ordem do dia da próxima sessão. Encerramento . . . . . . . . . . . . . 385
98.• SESSAO, EM 19 DE JUNHO DE 1974
(EXTRAORDINARIA)

1. Abertura

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

386

2. Requerimento apresentado:
- N.O 107/74, do Sen. Carvalho Pinto. Aprovado .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 386
3. Ordem do dia:
- Projeto de Lei do Senado n. 0 16/73, do Sen. Franco Montoro. Adiado nos termos do Requerimento n.0 108/74 . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 386
- Projeto de Lei da Câmara n.0 25-/74. Aprovado. A sanção •••••••• o •• o.' •••••• 387
5. Comunicação da Presidência:
- Referente à realização de sessão do Congresso Nacional
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6. Designação da ordem do dia da próxima sessão. Encerramento
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99.• SESSAO, EM 20 DE JUNHO DE 1974
1. Abertura

2. Of!clos do 1.0 -Secretário da Câmara dos Deputados:
- Submetendo à apreciação do Senado a emenda da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado n.O 20/73 . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 390
- Comunicando a aprovação da Emenda do senado de n.0 2 e a rejeição da
Emenda de n. 0 1 ao Projeto de Lei da Câmara n.0 35/74 .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 391
3. Pareceres referentes às seguintes matérias:
- Projeto
- Projeto
- Projeto
- Projeto
- Projeto
-Projeto
- Projeto
- Projeto
- Projeto
- Projeto
- Projeto
- Projeto

de Lei da Câmara n.0 10/74 .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .
de Lei da Câmara n.0 59/74 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
de Lei da Câmara n.0 59/74 .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
de Lei da Câmara n. 0 53/74 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . .. . .. .. ..
de Lei da Câmara n. 0 49/74 . . . . . . . . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
de Lei da Câmara n.0 47/74 .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . ..
de Lei da Câmara n. 0 46/74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de Lei da Câmara n.O 44/74 .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . .
de Lei da Câmara n.0 41/74 .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .
de Lei do Senado n.0 120/73 .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .
de Lei do Senado n. 0 49/74 . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. ..
de Lei do Senado n.0 8/74 (Emenda n.0 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

391
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4. Requerimento apresentado:

- N.0 109/74, do Sen. Virgll!o Távora .. . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 414
5. Ordem do dia:
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 50/74. Aprovado, nos termos do substitutivo
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Redação . . . . 414
- Projeto de Lei da Câmara n.0 51/74. Aprovado. A sanção . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415
- Projeto de Resolução n. 0 26/74. Adiado, nos termos do Requerimento n.0 110/74 416
6. Matéria em regime de urgência:

;

- Projeto de Lei da Câmara n.0 57.;74, nos termos do Requerimento n.o 109/74.
Aprovado com emendas. Redação do vencido. A publicação. A matéria retomará
oportunamente à ordem do dia .............................. :.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 416
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7. DiscUTsos após a ordem do dia:
- Sen. Fausto Castelo-Branco . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . . ... 433
- Sen. Luiz Cavalcante
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- Sen. Franco Montoro
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8. Designação da ordem do dia da pról:!ma sessão. Encerramento

439

100.• SESSAO, .EM 20 DE JUNHO DE 1974
(EXTRAORDINáRIA)
1. Abertura . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. .. .. . .. . . . . .. . .. . .... . .. . . ..

440

2. Pareceres referentes à seguinte matéria:
- Projeto de Decreto Legislativo n.0 10/74
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440

3. Comunicação da Presidência:
- Recebimento da Mensagem n.0 209/74 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . 442
4. Requerimentos apresentados:
- N.os 111 a 115/74. Do sen. V!rgflio Távora. Aprovados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
5. Comunicação da Presidência:
- Referente às matérias constantes nos requerimentos aprovados . . . . . . . . . . . . 443
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6. Ordem do dia:
- Projeto de Lei do Senado n. 0 54/74 - Complementar, do Sen. Paulo Torres.
Adiado nos termos do Requerimento n.0 116/74 .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 443
- Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.o 202/74.
Apreciado em sessão secreta .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 444
7. Designação da ordem do dia da próxima sessão. Encerramento . . . . . . . . . . . . 445

XXIV
Pág.
101.• SESSAO, EM 21 DE JUNHO DE 1974
1. Abertura

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

446
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10. Discursos após a ordem do dia:
- Sen. Virglllo Távora .......................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
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2. Mensagem do Presidente da República:
'·

- Submetendo ao Senado nome indicado para cargo cujo provimento depende
de sua prévia aquiescência . , .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 491
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5, Ordem do Dia:

494
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pública
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- Solicitando ao Jlltlnistro dos Transportes a construção do campo de pouso
da cidade de Ooari - AM. 781
FRANCO MONTORO

- Propondo que se estabeieça em 1ei que o Código Penal entl"e em vigor juntament.3 com o Código de Processo Penal. 29
- Requerimento n.O 94/74, sol!cltando lnformaçõe.s ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. 73
- Requerimento n.o 96/74, solicitando adiamento da discussão do Projeto
de Lei do Senado n.0 29/74. 88
- Encaminhando a votação do Requeriment·o n.0 96/74. 89
- Projeto de Lei do Senado n. 0 ·60/74, que concede .estab!l!dade provisória à empregada gestante. 126
- Apoiando a luta dos professores admitidos a título precário e E'o'iclta
a inserção em seu pronunciamento de documentos alusivos ao assunto. 143
-Encaminhando a votação do Requerimento n. 0 97/74. 158
- Flormulando apelo ao MlnLstw das Comunicaçõ~s para que reveja o processo e revogue a medida tomada contra a Rádio Rio Preto. 193
- Citando artigos do jornalista Genés!o Lop·es relativos ao problema da
juventude e da renovação política. 255
- Projeto de Lei do Senado n. 0 62174, que assegura a m!ssõ::1s religiosas
o direito de continuar prestando assistência às populações indígena.s. 277
- Rlequerimento n. 0 103/74, solicitando adiamento da votação do Projeto
de Lei do S·enado n. 0 64/72. 289
- Fazendo leitura das conclusõ·es C.o II Encontro Nacional de Empregadas
Domésticas. 295
- Pro]'eto de Lei do Senado n.0 64/74, qua estabelece que o INPS, se não
prestar aosslstênc!a médica à gestante, deverá veembolsar o se~urado pelas despesas comprovacl.amente· realizadas. 315
- Relatando memorial elaborado pelo Sindicato dos Tra.balhadores nas Indústrias Metalúrgicas de Santo André, Mauá e RJbeirão do Pires. 320
- 'l.1ecendo considerações sobre estudo realizado pelo D:rEESE. 351
- Discutindo o Projeto de Lei do Senado n. 0 62/73, de sua autoria. 367
- Apresentando subsicl.lo .a projeto <!•e sua autoria. 370
- Levantando questão de ordem sobre pro·]'eto de sua autoria. 3•7•1
- Pr·estando es-clarecimentos à Mesa sobre projeto d1e sua autorl,a. 372
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XXXIX
- Ofel'ecendo à Mesa contr~bulção na solução da matéria. 374
-Projeto de Lei do Senado n.0 67/74, que ~gura a contagem do -tempo
die semço público e do :prestado· às sociedades de economia miSta, :para. efeito de
aposentadoria. 412
- Formulando proposta ao Cong1resso Nacional destinada a. consolidar a
legLslação pre·videnciârla. 43'5
-Solicitando ao Ministro das Comunlcoa.çõe& e ao Presidente da ECT o
reexMne das medidas tomad.as quanto à extinção da Delegacia Regional de São
José do Rio Preto. 488
- Projeto de Lei do Senado n.O 69/74, que· gwante a assistência mécUCla do
INPS oos segurados que ingressarem n·a Pl"evidêncla Social após completarem
60 anos de idade. 632
- ManU:1est:mdo seu apoio à Lei n.o 5. 890/73 e f-ormulando apelo ao INPS
:para que não retarde seu cumprimento. 671
- Requerimentos n.os 139 e 140/74, sollcitando informações ao Poder Executivo quanto à matéria 11ef•erente ao Projeto c1e Decl'eto Legi-slativo n.0 13/74
e ao Projeto de Lei do Senado n. 0 16/73. 739, 745
- Defendendo o Projeto de Lei do Senado n.0 16/73, de .sua a.utoria. 745
- Encaminhando a votação do Projeto de Resolução n.o 29/74. 754
- Ressalt:mdo a importância da exposição de motivos do Ministério das
Relações Exteriores s'obre· ·a propriedade ind.ustria.l. 771
- Colocando em debate a necessidade de implantação de uma indúStria
nuclear nacional. 830
GERAIIDO MESQUITA

- Comunicando a convocação de sessão extraordinâria.

1·10, 258, 490, 6r12

GUIDO MONDiiM:

- Aparte -ao Sen. LouriYa.l Bapti&ta.

204

- EncMninhando a votação'doRequerimento n.0 99/74. 213
-Emitindo parecer sobre o Projet.o de Lei da Câmara. n.0 6'1/74. 376
- Aparte ao Sen. Ja11bas Passarinho. 4'56
- Aparte ao Sen. Daniel Krieger. 458
-

Aparte ao Sen. Benjamin Farah.

624

- Assinalando a criação do Banco d.e Desenvolvimento do Rio Grande do
Sul- BADESUL. 881
HEITORDJAS
- Transmitindo ao Presidente da. República reivindicação para que a Sede
da CHESF seja transferida da Bahia para Salvador. 181
- Aparte ao Sen. Lourlval Baptista. 203
- Requerimento n.o 100/74, solicitando que não seja realizada sessão do
Senado no dia 13 do corrente, nem haja ·expediente em sua secretaria. 230
- Aparte ao Sen. Benjamim Far!llh. 622
-Emitindo :parecer sobre o Projeto d.e Lei da Câma:ra n.o 67/74. 749
- Aparte ao Sen. Lenolr V:arga&. 777
- Aparte .ao Sen. Eurico Re2lende, 884

XL
HELvtDIO WNE8
- Aparte ao Sen. Franco Montoro. 31
- Tecendo considerações sobre a im"POstu·ra. nos mals diferentes campos das
relações humanas. 243
- Emitindo pal'ecer sobrre o Projeto de Lei do Senado n.0 57/74. 597
ITALtVIO COELHO
- Emitindo parecer sobre o sub.Stl:tutivo da Câmara. ao Proj'eto de Lei do

Senado n.0 18/74. 35
- Aparte '8.0 Sen. Emival Caiado. 205
- !Relata.ndo visita elo Ministro do Interior a Oorumbá para concluir estudAS
relativos à implantação do PRODEPAN. 287
JARBAS PASSARJ!NHO
- Aparte ao Sen. Ruy Santoo. 282, 283, 284, 286
- Aparte ao Sen. Franco Montoro. 438
- Riefutando de"PO:mento leviano publicado no correio Braziliense a respeito de seu filho. 453
JAO CALMON

- Comunicando à Mesa que se ausentará do País para pronunciar conferência na Universidade de Stanford. 260
JOAO CLEOFAS
- Aparte ao Sen. Wilson Campos. 645
- Aparte '8.0 Sen. Vasconcelos Torres. 652
- Pl'esta.ndo subs~dios para a reformulação da politica de expansão da Incl.ústr:!a do álcool carburante. 726
- Aparte ao s.en. Leno!r Vargas. 777
JOSÉ AUGUSTO
- Emitindo parecer oobl'e o Projeto de Lei da Câmara n.o 52/74. 638
- Emitindo parecer sobre o Proj:eto &e Resolução n.o 29/74. "r53
- Referindo-se a discurso pronunciado pelo Marechal Odil!o !Denys ao !'ecebe.r o titulo de cidadão hOnorário da Cidade de Santos Dumont, MG. . 768
- Requerimento n. 0 144/74. solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
<Lo discurso pronunciado pelo Marechal Odílio Denys. 790
- Emitindo parecer sobre· o Ofício n.0 S/21/74. 804
- Proj:eto de Resolução n.0 30/74, que suspende, por inconstitucionalidade,
a execução de disporutivos da Constituição do Estado de Minas Gerais. 805
JOSl\í LINDOSO

- Tecendo considerações sobre a. sucessão do Govern·ador do Estado do
Amazonas. 47
- Apartes ao Sen. Milton Cabral. 138, 139, 142
- iElmitindo parecer sobl'e o Projeto &e Lei da Câmara n.0 61/74. 375
- Apatte ao Sen, Lourival Baptista. 764
- Assinala.ndo a 1n~·ta1ação das retransmissoras da Rede Amazônica de
'l1elevi.são. 770

______

...,

XLI
JOSl!: SA.RNEY
- Aparte ao Sen. Virgíl1o Távora.. 237
- Aparte oo Sen. Jal'bas Passarinho. 457
LENOIR VARGAS
- Aplaudindo a escol!ha do Sen. Antônio Carlos Kondier Reis para. gQ\"ern·ador
de Santa Catarlna. 775
- Aparte ao sen. Eurico Rezende. 885
- Comunicando que se ausentará do Pais. 890
LEONI MENDONÇA

- Prestando compromisso e comunicando seu nome parlamentar. 299
- Justificando sua posição, ao assumir o mandato. 308
LOURIVAL BAPTISTA
- :Registrando a cerimônia de substituição. do Pavilhão Nacional realizada.
pelo Estado de Sergipe. Inauguração de duas exposições pelo Governador de
Sergipe. 9
- Prestando esclarecimentos e inco1.1p0rando ao seu pronuneiamento textos
de ofíeios dtr:lgidos ao Dep. Rogério Rle.go e ao Ministro Rangel R;els. 43
- A&inaloodo a comemoração do 25.0 1llliversârio do DER-SE. 129
__.. Cons1gna.ndo a posse do Professor Pedro Aleixo na Academl:a. Mineira
de letr.a.s. 190
- Apoiando .a escolha eLe Elmo Serejo Farias para governador de Brasília..
202
- Encaminhando a votação do Requerimento n.0 99/74. 213
-Homenageando o CAN pela passagem de seu 43.0 aniversário. 304
- Fazendo registro da. ·assinatura de contratos da OHESF com o B:mD e o
BID. 342
- Informallldo que o campo de Caioba, localizado na pia.tafo,nna. continental
de Sergipe, iniei<!lll"á sua produçwo de óleo a nível industrial. 459
- Tecendo cons~derações sobre a VASP. 558
- Aparte ao Sen. Benj,amin Fara;h. 624
- Apreciando d'eclarações feitas à imprensa pelo Dr. Angelo Oalmon eLe
Sã. 6·26
- Emitindo pa;recer sob11e o Projeto de Lei da Câmara n.0 52/74. 639
- Anunciando a visita do Presidente Ernesto Geisel ao Campo petrolífero
rl<> r.aiob.a para assisti·r ao início de sua produçáJo. 762
. ·. \parte ao Sen. I.Jenoir Vargas. 776
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 71/74. 802
- Transmitindo declarações do presidente dio BNB sobre apoio ao desenvolvimento regional. 824
- Emitindo pa;rec,er sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 7'5/74. 860
LUIZ
-

CAVALCANTE
Ap!lll"te ao Sen. Arnon de Mello. 93
Aparte ao Sen. Milton Cabral. 140
Apartes ao Ben. Virgilio Távora. 292, 293, 566, 567, 569, 570

,

XLII
- Registrando a diferença de dados publicados por órgão oficial e jornais
sobre a nossa dívida •extel'll!a. 434
- Apartes aQ Sen. Lourival Baptista. 459, 460, 763, 764
- Fazemdo aditamento a pronunciamento anterior refer.ente ao Relatório
Anual do Banco Central. 461
.:...... Aparte ao Sen. Benjamin F1a11ah. 625
- Apartes ao Sen. Vasconceloo Tor11es. 655, 660
- Aparte ao Sen. João Cleo·fa.~. 734
- Emitindo parecer sobre a Mensagem n.O 21>5/74. 750
- Proj-eto de Resolução n.o 29/74, que suspende a proibição eontida nas
.
Resoluções n.os 58/68, 79/70 e 50/72. 753 .
- Demonstrand·o o erro do gráfico constante do relatório do Banco Central.
875

MAGALHAES PINTO
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 63/74. 507
- Aparte ao Sen. Benjamin Farsh. 621
MILTON CABRAL
- Comunicando a convocação de sessão extraordinária. 55
- Focalizando três aspectos fundamentais para o desenvolvimento da indústria automobilística brasileira. 137
- Prestando conta.s de missão r-ecebida do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar sobr-e poluição ambiental: 191
NELSON CARNEIRO
- Protestando contra a instalação de comitê para planejamento de campanha dos candidatos da ARENA no Centro Administrativo do Governo de
Goiás. 22
Discutindo substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n.0
18/74.

-

36

Aparte ao Sen. Va,conce!os Torres. 38
Apartes ao Sen. Osir·es Teixeira. 49, 50
Apartes ao S.en. Amaral Peixoto. 77, 78, 83, 85, 86
Encaminhando a votação do Requerimento n. 0 95/74. 87
Aparte ao Sen. Danton Jobim. 100
Solicitando ao Senhor Presiden~e da República que reveja o Decreto-lei

n.o 1. 325. 110
-Comentando emendas of.erecidas ao projeto de fusão dos Estados do Rio
de Janeiro e da Guanabara. 136
-- Apartes ao Sen. Virgílio Távora. 162
- Referindo-se a aspectos da prática administrativa contrários à democratização do Pais. 247
- Proj-eto de Lei n.o 65/74, que altera o art. 5. 0 da Lei n. 0 3. 807, de 26 de
agosto de 1960. 316
- Projeto de Lei do Senado n. 0 66/74, que trata igualmente os aposentados
an!es e depois da Lei n.0 5. 890/73. 338
- •Recordando a situação em que se encontram os policiais e funcionários
da justi~a aposentados do antigo Distrito Federal. 340

-
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- Levantando questão de ordem sobre o parecer da Comissão d:~ Finanças,
que concluiu pelo sobrestam.ento do Projeto de Lei do Senado n.0 62/73. 369
-Lendo requerimento encaminhado ao Presidente da Comissão de Serviço
Público Civil. 384
- Declarando voto ao Parecer n.o 297/74. 411
- Indagando, pela ordem, qual o prazo do adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n. 0 54/74 - Complementar. 444
- Projeto de Lei do Senado n. 0 68/74, que acrescenta parágrafo ao ar.t. 221
do Código Civil. 631
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 66/74. 640
- Deplorando o desencontro entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. 648
-Projeto de Lei do Senado n. 0 70/74, que suprime o § 3,o do art. 5.o da Lei
n. 0 3.807, de 26 de agosto de 1960. 724
- Anunciando que virá à apreciação do Plenário projeto de sua autoria
que versa sobre a demissão da empregada gestante. 770
- Discutindo o Projeto de Lei da Câmara n.o 70/74. 795
- Aparte ao Sen. Alexandre Costa. 823
- Discutindo o Proje.to de Lei da Câmara n.0 75/74. 861
- Discutindo o Projeto de Lei da Câmara n. 0 79/74. 866
- Formulando apelo ao Presidente da República e ao Ministro do Trabalho
para qul:l seja regularizada a situação daqueles que prestam servic;os aos órgãos
públicos sem vínculo empregatício. 878
- Comunicando que se ausentará do Pais. 889
OSffiES TEIXEffiA
- kefutando denúncia do Sen. Nelson Carneiro. 49
- Aparte ao Sen. Vasconcelos Torres; 53
- Aparte ao Sen. Milton Cabral. 138
-Apartes ao Sen. Danton Jobim. 178, 179, 180
- Ressaltando medidas governamentais no processo de desenvolvimento
econômico brasileiro. 186
- Fazendo apelo ao Ministro dos Transportes para que os ,trechos da Brasília-Fortaleza. nos limites com os Estados da Bahia e de Goiás, sejam melhor
conservados. 609
- Aparte ao SE'n. Benjamin Farah. 624
- Elogiando a atuação do Conselho d.e Desenvolvimento Econômico e alertando quanto aos royalties pagos pela indústria nacional por determinados produtos. 647
- Tecendo comentários sobre as metas anunciadas pelo Governador Elmo
Serejo Farias e mostrando a nece.~sldade de definição da área geoeconômlca do
Distrito Federal. 757
OTAVIO CESARIO
- Afirmando seu apoio irrestri :o à reforma do Poder Judiciário. 306
- Emitindo parecer sobre o Projeto ele Lei da Câmara n. 0 68/74. 791
PAULO GUERRA
- Aparte ao Sen. Arnon de Mello. 92
- Apartes ao Sen. João Cleofas. 726, 727, 728, 729, 731, 735, 736, 737

XLIV
- Projeto de Lei do Senado n. 0 73/74, que estabelece normas para reajustamento das tarifas de táxis no território nacional. 851
-

Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 75/74. 859

- Solicitando a constituição de uma Comissão Externa para representar o
Senado nas solenidades do 25.o aniversário do Ins:ituto Joaquim Nabuco de PesqUisas Sociais. Refutando críticas do Dep. José Camargo sobre a nova Usina de
Beneficiamento e Industrialização de Leite instalada em Brasília. 871
PAULO TORRES
- Comunicando que o ofício de renúncia ao mandato do Sen. Emival Caiado
será publicado no DCN. 207
- Comunicando a convocação de se.~.são extraordinária. 439, 782, 796, 886
-Formulando apelo ao Ministro do Trabalho e ao Presidente do IPASE para
que o Crédito ao Servidor Federal seja estendido ao Estado do Rio. 780
- Comunicando que se ausentará do País. 886
- Designando o Sen. Paulo Guerra para representar o Senado nas solenidades comemorativas do 25.0 aniv·er.sârio do Instituto Joaquim Nabuco. 886
- Desejando felicidades aos .senadores, no recesso que se inicia. 892
PETRONIO PORTELLA
- Requerimento n. 0 91/74, solici~ando urgência para o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n.0 18/74. 32
- Requerimento n. 0 93/74, solicitando votação em globo do substitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado n.o 18/74. 39
- Requerimento n.0 99/74, solicitando homenagens .especiais à memória do
Mar.echal Eurico Gaspar nutra. 212
- Requerimento n. 0 124/74, solicitando urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n.o 63/74. 494
- Requerimentos n.0 s 133 e 134/74. solicitando urgência para os Projetes de
Lei da Câmara n. 0 • 52 e 66/74. 618
-Requerimentos n.0 s 137 e 138/74, .solicitando urgência para o Proje~o de
Lei da Câmara n. 0 67/74 e para a Mensagem n. 0 215/74. 725
- Requerimentos n.0 • 142 e 143/74, solicitando urgência para os Projetes de
Lei da Câmara n.0 • 68 e 70/74. 790
-Requerimentos n. 0 s 145 e 146/74, solicitando urgência para o Projeto de
Lei da Câmara n.o 71/74 e para o Oficio n. 0 S-21/74. 799
- Requerimentos n. 0 • 147 e 148/74, solicitando urgência para os Projetas de
Lei da Câmara n.O• 75 ·e 79/74. 820
RUY CARNEIRO
- Projeto de Lei do Senado n. 0 58/74, que i:astitui o Auxíl!o-Educação. 21
- Lendo, para que conste dos Anais, carta do Deputado Humberto Lucena
dirigida ao jornalista Carlos Castello-Branco e publicada em sua coluna. 108
- Aparte ao Sen. Daniel Krieg·er. 458
- Enaltecendo obra publ!cada pelo Prof. Vandick Londres Nóbrega. 559
- Aparte ao Sen. Benjamin Farah. 623
- Aparte ao Sen. Vasconcelos Torres. 767
- Aparte ao Sen. Lenoir Vargas. 779

XLV
RUY SANTOS
- Comunicando a convocação de sessão extraordinária. 165
- Apartes ao Sen. Heitor Dias. 182, 183
- Abordando o problema do livro didático e o da fuga da escola de meninos bem-dotados. 280
- Pedindo, como Presidente, permissão ao orador para cumprimentar o Gen.
Carlos Gaivão, pr.esente em plenário. 293
- Aparte ao Sen. Lenoir vargas. 779
BALDANHA DERZI
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara :o.. 0
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0
- Comunicando que se ausen.:ará do Pais. 820
TEOTóNIO VILELA
- Fazendo uma análise dos últimos dez anos do sistema
trativo brasileiro. 29

63/74. 509
61/74. 601
70/74. 794

político-adminis-

VASCONCELOS TORRES
- Registrando a chegada ao congresso Nacional da mensagem presidencial
que trata da fusão dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. 11
- Projeto de Lei do Senado n.o 59/74, que dispõe sobre a divulgação de
crime pela imprensa. 32
- Requerimento n. 0 92/74, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado,
de editorial publicado no Jornal do Brasil. 33
- Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n.0
18/74. 37

- Comentando as comemorações da d!!ita consagrada ~.o Divino Espírito
Santo no Sul do Estado do Rio de Janeiro e solicitando às autoridades constituídas que atentem para a preservação do nosso folclore. Alongando-se na jus.
tificação de projeto de sua autoria. 52
- Apartes ao Sen. Amaral Peixoto. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 86
- Apartes ao Sen. Danton Jobim. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 343,
344, 345, 346

- Registrando a posse do Gen. Fritz Azevedo Manso na Chefia do Estado
Maior do Exército. 349
- Apar.:e ao Sen. Benjamin Farah. 622
- Ressaltando problemas internos na agroindústria açucareira. 649
- Apartes ao Sen. João Cleofas. 726, 733
-Projeto de Lei do Senado n. 0 71/74, que altera o nome da Escola Superior
de Guerra. 739
- Elogiando o livro "Modelo Brasileiro", de Murilo Mello Filho. 766
VIRGíLIO TAVORA
- Apartes ao Sen. Franco Montoro. 31, 831, 832, 833, 835, 837
- Discutindo o substitutivo da Câmara ao Projeto d·e Lei do Senado número 18/74. 37
- Congratul.ando-se com o Gov:e·rno pela inStaLação de outra usina. nudear,
com capacidade de quase o dobro da sua construção. 46

~-

XLVI
- A~a.rtes ao Sen. Amaral Peixoto. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86
- Requerimento n.0 95/74, solicitando ~~Jdi!llmento da discussão do Projeto
de Lei d.o Sen-ado n.o 3/74. 87
- Apartes .ao sen. Danton Joblm. 105, 106, 107
- Requerimento n.0 97/74, solicitando adiamento da discussão do Projeto
de Lei do Senl!Jdo n.o 19/73. 1,57
-·Encaminhando a votação do Requerimento n.0 9·7/74. 1158
- Colocando em discussão o editorial do Jornal do Brasil a respeito da fusão
Guan:abara - Estado do ruo clJe Janeiro. 158
- Trazendo a debate estudos da CONOENE, esperando que os resultados
sejam aproveit~~Jdos no li PND, aind'a em e~l!Jboração. 233
- Requerimento n.O 101/74, sol!cit31l1do .adiamenrto da "i'Otação do Proje.to de
Lei do Sena.do n.0 12/73. 240
- Apartes oo Sen. Nelson carneiro. 248, 249, 2·50, 251
- Te·cendo cons1del1ações sobre a d.ecisão governamental de substituir as importações na: ál1ea. da indústria pesada e na dos insumos básicos. 291
- Requerimento n.0 104/74, solicitando adiamento da Ordem do dia.. 237
- Aparte oo Sen. Vasconcelos Torres. 350
- Requerimento n. 0 105/74, solicitando urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n.o 61/74. 352
- Requerimento n. 0 106/74, solicitando urgência para a Mensagem número 198/74. 353
- Emitmdo parecer so•brte o Projeto de Lei do Senado n.o 62/73. 366
- Contraditando questão de ordem levantada p,elo Sen. Nelson Carneiro. 369
- Discordando de questão de ord·em argüida pelo Sen. Franco Montoro. 372
- Lndagando de qual decisão l.'ecorreu a Mesa, so,bre a questão de orcl.em
levantada pelo Sen. Franco Montoro. 373
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 61/74. 377
- Requerimento n. 0 108/74, solicitando adiamento da votação do Projeto de
Lei do Senado n.o 16/73 - Complementar. 387
- Requerimento n.O 109/74, so!Lcitando urgência para o Pro}eto de Lei da
Câmall'a n.0 57/74. 414
- Reque•rimento n. 0 110/74, solicitanc1o adiamento da discussão do Projeto
de Resolução n.o 26/74. 416
-Apartes 'oo Sen. Luiz Cavalcante. 434, 435, 462, 463, 464, 875, 876 877, 878
- Requerimentos n.os lU, U2, 113, 114, 115/74, soUcitando dispensa de intersticio e prév1a distribuição de avulsos para os Pro}etos de Lei da Câmara n.os 41,
44, 46, 49 e 53/74.

442, 443

- Requerimento n.0 116/74, solicitando adiamento da discussão do Projeto
de Lei do Senado n,0 54/74- Complementar. 443
- Requerimentos n.os 117, H8 e 119/74, solicitando· dispensa de interstlcio e
prévia distribuição doe avulsos para os Projetas de Lei da Câmara n.os 43, 47

e 58/74. 465

- Requerimen';os n.0 s 120, 121 e 122/74, solicitando que a votação das emendas apresentadas oos Projetes d'e Lei da Câmara n.0s 44, 46 e 53/74 se façam
uma a uma. 474, 484
- Requerimento n. 0 123/74, solicitando dispensa ele publicação, para votação,
da redação final do Projeto de Lei dn. Câmara n. 0 41/74. 486

-
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XLVII
- Prestando esclarecimento sobre a retirada da Mensagem n.o 283/74, 487
- !Requerimentos n.Os 125, 126 e 127/74, solicitando dispensa de publ!cação,
para votação, da redação final das emendas do Senado aos Pro}etos de Lei da
Câmara n.0 s 43, 47• e 58/74. '519, 520
- \Procurando esclarecer a verdade na questão da dívida externa brasileira. 564
- Requerimentos n. 0 s 1·28 ·e 129/74, solicitando urgência para os Projetas de
Lei do Senado n. 0 s 57 e 61/74 - DF. 573
- Emitindo parecer sobre o P10jeto de Lei do Senado n. 0 57/74. 593
- Requerimentos n. 0 s 130, 131 e 132/74, solicitando dispensa de publicação,
para votação, da redação final das emendas do Senado aos Prodetos de Lei da
Câmara n.0 s 44, 46 e 53/74. 604, 605
-Aparte ao Sen. Benjamin Farah. 623
- Requerimento n. 0 136/74, solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da câmara n.0 50/74. 634
- Apoiando o Requerimento n.0 140/74. 747
- Encaminhando a votação do Projeto de Resolução n.o 29/74. ~54
-!Requerimento n. 0 141/74, solicitando dispensa de pub!icação, para votação, da redação !final do Projeto de Decreto Legislat~vo n.0 10/74. 756
-Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 70/74. 792
- Aparte ao Sen. Alexandre Costa. 824
- Requerimento n.0 149/74, sollcitando adiamento da discussão do Projeto
de Lei do Senado n.o 54/74- Complementar. 857
- ·Encaminhando a vot.ação d·O Projeto de L·ei da Câmara n. 0 75/74. 862
- Emitindo parecer sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 79/74. 8615
- Tecendo .breves considerações so·bre a sistemática do :!:CM e a dos incentivos fiscais. 879
WM.DEMAP.. ALCANT.A!RA
-Apresentando submenda à Emenda n.O 1-CCJ ao Projeto de Lei do Senado
n.0 136/73. 799

WILSON CAMPOS
- ·Solicitando ao Gov:ernador Eraldo Gueiro·3 Leite o asfaltamento da rodovia
que liga o Município de Brejo da Mad.re de Deus ao Distrito· de Fazenda Nova. 641
- Apartes ao Sen. João Cleofas. 732
- Registrando •a realização do XV Congresso Nacional dos Jornalistas Profis.sionalos, em Recife . 761
WILSON GONÇALVES
-Emitindo parecer sobre o Projeta de Lei do Senado n.0 61/74. 59•9
- Con~attüando-se com o povo flumin•ense e incorporando ao s.eu pronunciamento o artigo "Fusão GB-RJ; uma medida ln:lidiável". Comunicando a eleição e a posse dos membro& da Flederação das indústrias do Estado de Pernambuco. 609
- Comunicando que o g1.1upo Brasileiro do P.ar~amento Latino - Americano
deUberou designar a delegação brasileira à I Conferênc~'a dos Parlamentos Latino
- Americano e Europeu. 819
- Comunicando que se ausentará do País. 820
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8'2.8 Sessão da 4.a .Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 3 de junho de 1974
PRESJDiNOIA DO SR. PAULO TORRES

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Geraldo MesquUa - Flávio Brltto - José Llndoso - José Es,teves
- Ca:ttete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa - Clodomir Mllet - José Sarney - Fausto Castelo-Branco Petrônlo Portella - He!vidlo Nunes - VIrgílio Távora - Waldemar
Alcântara - Wilson Gonçalves - Dlnarte Mariz - Luís de Barros Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Wilson Campos - Arnon de Mello
- Teotônlo VIlela - Augusto Franco - Lourlval Baptista - Heitor
Dias - Ruy Santos - Eurico Rezende - João Calmon - Paulo Torres
- Vasconcelos Torres - Danton Joblm - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Emlval Caiado - Fernando Corrêa - Saldanha Derzl Mattos Leão- Guldo Mondin- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de p1.1esença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
o Sr. l.o.secretáiT!o vai proceder à leitura do Expedfente.
É Jldo o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPúBLICA

Restituindo autógrafo de Projeto de Lei sancionado
- N. 0 192/74 (n. 0 268/74, na origem), de 31 de maio de 1974, referente ao ProJ·eto de Lei da Câmara n. 0 31/74 (n. 0 1. 736-B/74, na Casa de origem), que
cria, na Justiça do Trabalho da 2.~ Região, a Junta de Conciliação e Julgamento de Suzano. no Estado de São Paulo. (Projeto que se transformou na
Lei n.O 6. 052, de 31 de maio de 1974) .

AVISO
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO,
NOS SEGUINTES TERIMOS:
AVISO N. 0 196 P-74 - 30-5-74
A Sua Excelência o Senhor
Senador Paulo Torres
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência cinco exemplares da
Resolução n.o 145/74, baixada por este Tribunal em Sessão de 28 de maio do
col"rente ano, que •estabelece normas sobre as prestações de contas dos Partidos
PoUticos.
Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência minhas expressões de alta
consideração. - João Baptista Ramos, Vlce-Presidenrte no exe·rcício da Presidência.

-2RESOLUÇAO N.0 14:5, DE 28 DE MAIO DE 1974
Expede instruções sobre prestação de contas dos Partidos Políticos.
O '11ribunal de Contas da União, no uso das atribuições que lhe confer.
o Decreto-lei n.O 199, de 25 de fevereiro de 1967, e tendo em vista o d!spost•
na Lei n. 0 6.043, de 13 de maio de 1974 (pubUcada no Diário Oficial de 14-5-74)
que deu nova redação aos avtigos 89, 104 e 106 da Lei n. 0 5.682, de 21 de julh·
de 1971,
Resolve baixa·r as s.eguintes Instruções reguladoras do processo de presta
ção de contas dos P!llrtidos Politicas:
Da Auditoria Financeira e Orçamentária

1

Art. 1.0 - A auditoria financ·elra e orçamentM-ia, exercida.sobre os recursos
recebidos pelos Partidos Políticos, tem por fim a fiscalização, pelo Tribunal de
Contas do seu emprego pelas pessoas sujeitas à jurisdição do mesmo Tribunal,
··
nos termos do Decreto-lei n.o 199/67.
Art. 2.0 - Os Partidos Políticos prestarão contas anualmente, ao Tribunal
de Contas da União, da aplicação dos recursos do Fundo Partidádo, previstos
no art. 95. da Lei n.0 5.682/71, recebidos no exercício anterior (Lei n. 0 5.682/71,
cit., art. 106, com a nova redação dada pela Lei n.o 6.043/74, art. 1.0 ).
§ 1.0 - As prestações de contas a que S•e refere este a·rtigo serão enviadas
pelos Divetórios Municipais aos Regionais· que, por sua vez, as encaminharão
com as próprias contas às Comissões Executivas Nacionais, a quem competirá
examinar se foram preenchidas as formalidades legais, antes de·· encaminhálas, juntamente com as suas, ao Tribunal de Contas da União.
§ 2.0 - Os Diretórios ou as Comissões Executivas, quando deles houver expressa delegação, serão responsáveis pela aplicação dos recursos do Fundo Partidário (Lei n.0 5.682/71, cit., art. 106, com a nova redação que lhe foi dada
pela Lei n.0 6. 043/74) .
§ 3.0 - A falta de prestação de contas no prazo fixado no llirtigo 19 ou a
sua d·esaprovação, total ou parcial. implicará na suspensão de recebimento de
novas quotas, que será dete·rminada P·elo Tribunal Superior Eleitoral, mediante
comunicação do TCU, e sujeitará à responsabilidade civil e criminal os membros faltosos das Comissões Executivas ou dos Diretórlos. (Lei n.0 5.682/71, cit.,
art. 106, § 4.0 , com a nova 11edação que lhe foi dada pela Dei n.O 6·.043/74).
§ 4.0 - O pagamento das quotas será restabelecido, pelo Tribunal Superior
Eleitoral, quando sanadas as falhas, julgada a regularidade ·das contas ou recolhido o va'or do débito, após receber as comunicações do Tribunal de Contas
da União.
§ 5.0 - O Tribunal de Contas da União, sempre que. entender necessário,
determinará as diligências indispensáveis à complementação do processo ou ao
saneamento de falhas nele encontradas.
§ 6.0 - Quando se tratar de ·providências· l'leclama.das aos Diíi1etórios Municipais Regionais, o Tribunal dará conhecimento das diligências solicitadas
aos Dlretórios Nacionais dos respectivos Partidos.
§ 7.0 - A Justiça Eleitoral poderá, a qualquer tempo, procede·r a investigações sobre a aplicação do Fundo P'art!dário, na esf,era nacional, regional ou
municipal, adotando as providências que julgar convenientes e comunicando
o fato oo Tribunal de Contas da União. (Lei n. 0 5.682/71, cit., art. 106, § 6.0 ,
com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.O 6.043/74).
Art. 3.0 - Os serviços de contabilidade ou de. ·escrituração dos Partidos
Políticos serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária e o levantamento rápido dos baltmços gerais e das prestações d'e contas.

-3§ 1.0

P.ara os fins previstos neste artigo, os Municípios divld·em-se em
duas categoflas: a) os da primeira ca:tegoria serão os que receberem quotas
de valor ate 100 <-cem) maiores salários mínimos do pais; b) os da segunda,
,tqueles que p.e·rcebN'em quotas de valor superior a esse limite.
o § 2.0 - Os D!retór!os dos Municipios da primeira categoria manterão ·escri..Juração simples, resumindo-se à obrigatoriedade do livro Caixa, em que serão
Q.egis~s os recebim·entos e pagamentos de qualquer proc-edência o respectivo
.;aldo e o núme·ro de ordem de cada documento de despesa.
'
Os Diretórios dos Municípios da .segunda categoria deverão possuir
·s livros Caixa, Diário e Razão e manterão conta.b!lidad·e orçamentária e fitanceira, que evidenciará em seus registras o montante das créditos orçamen.ários, bem como dos recursos de qualquer procedência recebidos e a despesa
·
:eal!zada à conta dos mesmos créditos e recursos.

-.

§ 3. 0

§ 4.0 - Aos D:iretórios Regionais das unidades da Federação também será
exigido manter sua contab!lidade na forma prescrita pelo § 3.0

§ 5.0 - A contabilidade dos D1retórios Nacionais será organizada ds acordo com os preceitos da Lei n.o 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 6.0 - Os livros de contabllidade do Diretório Nacional e os dos Diretórlos Regionais e Municipais serão abertos, rubricados e ·encerrados, respectivamente, no Tribunal Supe·rior Eleitoral, nos Tribunais Regionais Elei•torais e pelos
Juízes Eleitorais. Quando houver no Munic~pio mais de um Juiz Eleitoral, a
abe·ttura, •encerramento e rubrica dos livros Diário, Caixa e Razão ficarão a cargo do que for indicado pelo Tribunal Regional Elei·toral.

Art. 4.0 - A Justiça Eleitoral exercerá fiscalização sobr·e o movimento financeiro dos Partidos, compreendendo re~ebimento, ·depósito ,e !llplicação de
recursos inclusive escrituração contábil, e fará observar as normas constantes
do artig~ 93, incisos e parágrafos, da Lei n. 0 5.682/71.
Art. 5.0 - A dotação oorçamentáirla para o Fundo PaJrtidárlo deverá ser
consignada, no Anexo do Poder Judiciário, ao Tribunal Sup.erior Eleitoral (Lei
n.o 5.682/71, art. 95).
.
.
Art. G.o - As multas e outras penalidades aplicadas nos termos do Código
Eleitoral e leis conexas serão recolhidas em conta especial no !3anco do Brasil
s.A., à diSposição do _Tribunal Sup~rior Eleitoral e por este li!_COrporadas ao
produto da con~rlbuiçao orçamentar1a, para ·efeito da distribuiçao prevista no
art. 97 da Lei n,o 5. 682/71 (Lei cit. art. 103l.
Art. 7.o - O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de 30 (trinta) dias, no mi~
nimo, a contar da da~a do depósito a que se refere o art. 6. 0 , f3:r~ a respectiva
distribuição aos Diretorios Nacionais, obed·ecendo ao seguinte crlterio:
I - 20% (vinte por cento) do :otal do FÍ.mdo Partidário serão destacados
para entrega, em pàrtes iguais, a todos os Partidos: e
II - 80% (oitenta por cento) serão diStribuídos proporcionalmente ao número de representantes que tiverem na Câmara dos Deputados (Lei n. 0 5.682/71,
c!t., art. 97).
§ 1.0 - Os demais recursos do Fundo Partidário serão distribuídos em conformidade com o mesmo critério previs:o neste artigo.
§ 2. 0 - Nos cálculos de proporção a que alude este artigo, tomar-se-á por
base a filiação partidária que constar da diplomação dos candidatos eleitos
(Lei n. 0 5.682/71, cit., art. 57, parágrafo único).

Art. 8.0 - Da quota recebida, o.> Diretórios Nacionais redistribuirão dentro
de 30 (trinta) dias a contar d~ data do seu recebimen_to, 80% (aLenta por
cento), no mmlmo, às suas seçoes regionais em proporçao ao número de representantes de que estas dispuserem nas Assembléias Legislativas ob<!ervado
o disposto no ! 2. 0 do artigo anterior (Lei n. 0 5.682/71, cit., art. 'gs).
r

•
r

-4Parágrafo único - o Diretório Regional de Território Federal será contemplado com quantia igual à menor quota des:inada à seção regional de
Estado (Lei n. 0 5.682/71, cit., art. 98, parágrafo único).
Art. 9.0 - Da quota recebida, os Diretórios RegionaL>, dentro de 90 (noventa) dias, redistribuirão 60% (ses.senta por cento) aos Diretórios Municipais,
proporcionalmente ao número de legendas federais que o Partido tenha obtido
na eleição anterior em cada Município ou em unidade administrativa a ele
equiparada (Lei n.0 5.682/71, cit., art. 99).
Parágrafo único - A redistril>uição pelos Diretórios Regionais, de quotas
até o valor de um terço do maior salário mínimo vigente no Pais, somente será
efetivada se requerida pelo Diretório Municipal interessado, no prazo de trinta
dias, contado a partir da data do recebimento da comunicação da importância
a que tem direito.
Art. 10 - Consideram-se ordenadores de despesas os Presidentes das comissões Executivas dos Diretórios Nacionais, Regionais e Municipais e, nos seus
impedimentos, os seus substitutos legais.
Parágrafo único - Os Tribunais Regionais Eleitorais nos Estados deverão
remeter às ln3petorias Regionais de Controle Externo do Tribunal de Contas
da União em duas vias, a relação dos ordenadores de despesas dos Diretórios
Municipais e Regionais, no prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação
da presente Resolução, e, a partir do exercício de 1975 a~é 31 de março.
Art. 11 - O Tribunal Superior Eleitoral deverá comunicar ao Tribunal de
Contas da União a constituição das Comissõe3 E':ecutivas dos Diretórios Nacionais.
CAPíTULO II

Do Processo de Prestação de Contas
Art. 12 - A prestação de contas dos Diretórios Nacionais deverá conter o
Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações das Variações Patrimon1al3, de acordo com a Lei n.0 4.320, de 17
de março de 1964.
Art. 13 - As prestações de contas dos Diretórios Regionais e dos Municipais
da 2.a categoria deverão ser apresentadas, com a demonstração da execução
orçamentária e balancete financeiro.
Art. 14 - A prestação de contas do; D!retórios dos Municípios da 1.a categoria se constituirá de um balancete de receita e despesa, com indicação dos
números dos documentos de caixa, acompanhado de uma relação com os históricos das despesas cons:antes destes documentos em seguida aos respectivos
números.
Art. 15 - São elementos básicos comuns a todas as prestações de contas:

1) prova do depósito dos recur3os em estabelecimento oficial de crédito, na
forma do art. 16;
2) ba!ancetes das operações financeiras;
3) extratos bancários e respectiva conciliação de saldos referentes ao último
dia útil do período ou exercício;
4) relatório circunstanciado sobre a receita e a despesa;

5) manifes~ação dos D!retórios ou das Comi3sões Executivas, quando houver delegação, sobre a exatidão das contas, depois de ouvido o respectivo Conselho Fiscal
Parágrafo único - o Tribunal de Contas da União atendendo as peculiaridades locais e a inexistência de irregularidades reveladoras de improbidade,
poderá restringir as exigências relativas às prestações de contas dos Diretórios
dos Municípios da 1." categoria (Lei n.O 6.043, cit., art. 1.0 ).

'
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-5Art. 16 - Os recursos distribuídos aos Diretórios Nacionais, Regionais e
Municipais deverão ser depositados em estabelecimento oficial de crédi.o: Banco
do Brasil, Caixas Econômlcas Federais e Estaduais e demais sociedades bancárias de Econolnla Mista e, lnexlstindo esses estabelecimentos no banco escolhido
pela Comissão Executiva, à ordem conjunta de um dirigente e de um tesoureiro
do Partido (Lei n.O 5. 682/71, arts. 93, Item V e 102).
§ 1.0 - Na hipótese de não existir na localidade nenhum dos estabelecimentos de crédito referidos neste artigo, os recursos serão depositados na Agência Bancária da Sede do Município de mais fácil acesso.
·
§ 2.0 - No caso previsto no § 1.0 , será permitida a existência em caixa de
numerário em espécie até o lllnlte de 50% (cinqüenta por cento) dos recursos
recebidos.
Art. 17 - O pagamento das despesas realizadas, deverá ser feito mediante
cheques nominativos assinados pelo ordenador da despesa e pelo tesoureiro e
sempre em favor de terceiro.
Art. 18 - Nos Municípios em que existe estabelecimento bancário, nos termos do artigo 16, os Presidentes das Comissões Executivas poderão sacar, para
existência em caixa, quantias que posslbilltem o pagamento de despesas de
eXPediente, de pronto pagamento, observados os seguintes lllnltes:
I - até 3 (três) salários mínimos regionais nos Municípios de até 200.000
(duzentos mil) habitantes;

II - até 5 (cinco) salários mínimos regionais nos Municípios de 200.000
(duzentos mlll a 500.000 (quinhentos mill habitantes;
III - até lO (dez) salários mínimos regionais nos Municípios de população
superior a 500.000 (quinhentos mll) habitantes, assim, como nos Diretórios
Regionais; e
IV - até 10 (dez) maiores salários mínimos do país nos Dlretórios Nacionais.
Art. 19 - O processo de prestação de contas deverá ser organizado com observância das normas contidas nestas Instruções, devendo ser, posteriormente,
encaminhado ao Tribunal de Contas da União até 31 de março do exercício
seguinte àquele a que se referem as contas.
§ 1.0 - O proce.sso, no Tribunal de Contas, será encaminhado à Inspe~oria
Geral de Controle Externo competente para ser instrUído, onde se verificará,
preliminarmente, se foram observadas as normas estabelecidas nesta Resolução.
§ 2.0 - A Inspetoria, ao verificar que não constam do processo os elementos exigidos por esta Re.solução, a fim de ser submetido a julgamento, poderá
convertê-lo em dillgência para que a ComiSSão Executiva Nacional do respectivo Partido, tome as providências necessárias para a perfei:a formalização do
processo.
§ 3.0 - Quando se tratar de diligência especial ou de natureza complexa,
a Inspetoria dará conhecimento à Presidência, que poderá, não sendo caso
previsto nesta Resolução, submeter o processo ao Plenário.
§ 4.0 - O Tribunal fixará prazo para o saneamento do processo e comlnará
as sanções previstas no § 3.o do art. 2.o desta Resolução ou as do Decreto-lei
n.O 199, de 25 de fevereiro de 1967, caso as dillgências não sejam satisfeitas
dentro do prazo estipulado.
Art. 20 - O Tribunal de Contas da União procederá às inspeções que considerar necessárias, nos termos dos artigos 70, § 3.0, da Emenda Constitucional
n. 0 1, de 17 de outubro de 1969 e § 6.o Inciso IV, do Decreto-lei n.0 199, de 25
de fevereiro de 1967.
Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Resoluções n. 0 ' 125 e 127 de 3 de julho e 4 de setembro de 1973.

...

-6Art. 22 - Esta R·esolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
T.C., Sala das Sessões, em 28 de maio de 1974. - Baptista Ramos, VicePresidente no exercício da Presidência.

OFíCIO
DO SR. 1. 0 -SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Enviando à revisão do Senado, autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 52, DE 1974
(N. 0 1.927-B/74, na Casa de origem)

(DE INICIATIVA DO SENHOll PnESIDENTE DA REPÚBLICA)

Autoriza o Poder Executivo a abrir à. Justiça do Trabalho em favor
do Tribunal Regional do Trabalho da 4." Região o crédito especial de
Cr$ 2.000.000,00, para o fim que especifica.
O Congre.sso Nacional decreta:
Art. 1.o - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir à Justiça do Trabalho.
em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 4.11 Região, o crédito especial
de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), para atender despesas de Construção e Instalação das Juntas de Conciliação e Julgamento em Por:o Alegre- RS.
Art. 2.o - Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao
.;:ubanexo 0800, a saber:
Cr$ 1,00
0800 - Justica do Trabalho.
0805 - TribÚnal Regional do Trabalho da 4." Região.
Projeto - 0805.0106.1002.003.16
4.1.1.0 - Obras Públicas
2.000.000
Art. 3.0 - E~ta lei entrará em vigor na data de sua publicacão, revogadas
as disposições em contrário.
"
MIEJNSAGEM N. 0 189, DE 1974
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de subme·ter à e•levaà!a deliberação de Vossa:s Exc·elências, acompanhado de Exposição de Motivos
do Senhor Ministro de Estado do Planejamento · e Coordenação Getllll, o anexo
projeto d·e l·ei que "autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça do Trabalho em
favor do Tribunal Regional do Trabalho da: 4." Região o crédito especia~ de
Cr$ 2 . 000. 000,00, para o fim que especifica",
Brasília, em 29 de abril de 1974, - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIViQS N. 0 063-B, DE 25 DE AiB·RIL DE 1974, DO M:I;NISTJi:RIO DO PLA!NtEJ·AMENTO E COOR[)EJNAÇAO GrnJRAL.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
O Exmo. Sr. Ministro-Presid·ente do Tribunal Superior do Trabalho, pelo
Ofício S'DST. SC!F .GP n.0 78/74, d·e 20 de fevereiro de 1974 s·o'licita ~- abertura
de crédito especial, no monta:nt·e d.e Cr$ 2.000. 000,00 (dois milhões de cruzeiros),
em favor do Tribunal Regional do Tra·balho da 4." Região ·e dest.inado a atender
despesas de Construção e Instalação das Juntas de Conci'iaçllo e Julgamento
em Porto Alegre - RS.
2. Após examinar o assunto, o.~ órgãos técnicos deste Ministério e do Ministério
d':~ Fa-z·en.cta ma:nifc.,turam-sc· favorav·elmente à c-oncessão do créd·ito sol!citado,

.-·7cumprindo acentuar que as despesas resultantes serão atendidas sob a forma
de compensação, conforme. prevê o artigo. 43, § 1.0 , !tem m, da Lei no 4.320
de 17 de março de 1964, obedecidas, assim; as prescrições do artigo 61, § 1.o,
letra c, da ConstUuição.
3. Em face do exposto, tenho a, honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o anexo Pro~eto de Lei, que consubstancia a medicia pleiteada.
Aproveito a oportunid·ade para renovar a Vossa Excelência os protestos do
meu mais profundo respeito. - João Paulio dos Reis Venoso, Ministro.
(As ·Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 53, DE 1974
(N.• 1.872-B/'74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento 1Superiores diD Quadro Permanente d:~o Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira RegiãG, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Aos níveis de c!assifica:ção dos cargos de prc·vimento em comissão
integrantes do G~upo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Terc·eira. Região, estruturados nos termos da Lei n.o 5.M5, de 10 de dezembro d·e 19·70, correspondem os seguintes vencimentos:

Art. 1.0

Níveis
TIRT. 3."-!DAS-4
'IlRT. 3."-DAS-3
TRT. 3.a-DAS-2
TRT.3.a.-DAS-1
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............ ........................... .
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Vencimentos
Mensais
Cr$
7.880,00
7 .480,0(}
6. 930,00
6. 39.0,0(}

Art. 2.0 - AS diáiri.as de que trata a: Lei n.0 4.019, de 20 de dezembro de
1961, e respectivas absorções e as gratilficações de repres.entação. nív·el unive:sitário, referentes aos cargos que integram o Grupo a que se refe11e esta lei, sao
.a,bsorvidas, em cada caso, pelos v·encimentos. fixa,dos no artig·o a:nterior.

Parágrafo único - A partir da vigência dos atos individuais que incluírem os
ocupantes dos cargos reclassi.ficados ou trans!formad•os, 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 out:as
que a quaLquer títu1o, venham perc·ebendo. ressa:lvados apenas o salário-tam1lia
e a gratificação adlciona,l por tempo de serviço.
Art. 3.0 - Na impla:ntação do plano de classificação dos cargos que deverão
integrar o Gr.upo de que trata esta. !e!, poderá o Tribunal Regional do Trabalho
da Terceira Região transformar em cargos, em comissão, funções gratificadas e
encargos de gabinete a que se·jam inerentes a:tribu!ções de direção, chefia ou
assessoramento.
1.0 - Ficam criados, no Quadro do Trlbunal Regional do Trabalho· da
Terceira Região, seis cargos de Assessoramento ide Juiz do Tribunal, có:llgo
'I1RT.3.a·iDAS-102.2, e três cargos de Assessor, c6d go TIRT.s.a-iDAS-101!.1.
'§

ll 2. 0 Os cargos de Assessor de Juiz, código TRT. 3."-DAS-10.2. 2, são· privativos de ba:charéis em Dir·eito e serão providos mediante livre indicação dos Magistrados titulares junto aos quais forem S•ervir.

•

(~·;_.
f[

-8§ 3.0

Os demais cargos de Assessor somente poderão ser providos por
servidores do Quadro do Tribuna;!, possuidores de quaUflcação de níve'l superior.

§ 4.0

O provimento dos cargos criados pelo § 1.0 deste !tl'tigo fica condiclonado à existência de recursos orçamentá.rlos próprios do Tribunal Regional
do Trabalho da Terceira Região.
Art. 4.0 Os vencimentos fixados no art. 1.0 são aplicados a partir da vigência dos atas de inclusãD de cargos no no·vo Grupo.

Art. 5.0 O exercício dos cargos em comissão do Grupo de que trata esta
lei é lncompa tív~l com a percepção de gratiflcaçãD por serviços extraordinários
e de representaçao de .gabinete.
Art. 6.0 ll'icam criados, no Quadro do Tribunal Regiona:l do Traba:lho da
Terceira Região um ca,rgo de Secretário-Geral da Presidência, cód!gQ ....... .
'I1R.T .3.a-IDAS-101.4; vinte e um cargos de Dlretor de Secretaria de Junta de
Conciliação e Julg~tmento, código 'I1R.T .3.0.-DAS-10·1.2; dois cargos de Dlretor
de Serviço, código 'I1R.T .3.8 -!DAS-101.2; um cargo de Diretor do Serviço de DiStribuição de Feitos- Belo Horizonte, código TRT.3.B-DAS-101.1, e um cargo de
D1retor do Serviço de Distribuição de Feitos - Juiz de Fora, código ........... .
TRT.3. 8 -DAS-101.1, os quais só serão prDvidos, à medida que se va:garem, respectivamente, os seguintes cargos isOlados de provimento ef·etivo: um ca:rgo de
Secretário da Presidência. do TRT; vinte e um cargos de Chefe de Secretaria;
dois cargos de Ch·efe de Seção (:Pessoal e Processual); um cargD d·e Dlstr~buidor
- Capital, e um cargo de Distribuidor - Interior.
'§ 1.o - Os cargos iso·laidos de provimento efetlvo, a que se re.fere este axtlgo, serão extintos à medida de sua vacância.
§ 2.0 - Aos cargos isolados de provimento efetivo a que se refere este artigo correspondem os níveis de vencimentos fixados para o·s cargos do GrupoDireção e A.ssessoramento Superiores, códig>o 'I1R.T.3.a-D&S-100, de iguais atribuições ou encargos.
§ 3. 0 - As gratlflcll.'Ções de representação e de nível universitário, bem como
as diárias de que trata a Lei n.0 4.-0ol9, de 20 de de:rembro de 1961, e respectivas
!libsorções, que estiverem sendo percebidas pelos funcionários de que trata este
artigo, são abso·rvidas pelo vencimento fixado no Art. 1.0 para o correspondente
cargo em comissão, devendo a respectiva gratlflca:ção adicional por tempo de
serviço ser calculada na forma do disposto no art. 10 da Lei n.0 4.\3415, de 26
de junho de 1964.
Art. 7.0 - l!l vedada a contratação, a .qualquer título e sob qua'quer fOrma,
de serviços com pessoas física;s ou jurídlcas, bem assim a utilização de colaboradores eventuais retri.buídos mediante recibo, para o desempenho de atlvidades inerentes oos cargos integrantes do Grupo TRT.3. 8 -!DAS-1100.
Art. s.o - As despesas decorrentes da aplicação desta lei s·erão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Tr!tbalho da
Terceira Região, bem como por outros recursos a esse fim destinadoo, na forma
da legislação pertinente.
Art. 9.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

\MENSAGffi}M N.o 130, IDE '1974
Exc·elent!ssimos Senhores Membros do Congresso· Naciona:l:
Nos termos do a:rt. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada de'iberação de Vossas Excelêndas, acom~anhado de exposição de mo·ti'i'OS
do Senhor Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o anexo projoeto de lei que "fixa os valo-res dos níveis de vencimentos do Gl~upo-Direça:o e
Assessoramento Superiores do Quadro do Tribuna;! Regional do Trabalho da 3."'
Região, e dá outras providências".
Bras!lia, em 4 de abrH de 1974. - Ernesto Geiscl.

EXPOSIÇAO DE MOTIVOS, DE 11 DE MARÇO DE 1974, DO SENHOR·MINISTROPRESIDENI'E DO 'IIRIBUNAIL SUPERIIOR DO TRAIBAiLHO.
EXcelentíssimo Senhor Presidente da República:
1. Na cond'ormlda.de do art. 115, H, era Constituição e em cumprimento a seus
artigos 98 e 108, parágrafo 1.0 , e às disposições da Lei C.amplementar n. 0 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 Trl•bll'Ilal Regional do Tra:balho da Terceira Região, em
sessão aid.mlnlstra.tlva de 111 de março de 1974, aprovou o a.nteprojeto de lei de
fixação dos vencimentos do Grupo de Dlreção e Assessoramento Superiores.
2. O r·eferido anteproãeto foi, inicialmente obj·eto de estudos pe!a Equipe Técnica de Alto Nível deste Trtbunal, em estreita colaboração com o Departamento
Administrativo do Pessoa:! Civil e guarda pel:feita consonância com a lei que
criou o referido Grupo da Secretaria: do Tribunal Superior do Traba:lho.
3. '!lenho, pois, a honra. de submeter à elevada consideração de vossa Excelência. o Incluso antepro~eto de lei relativo ao Quadro deste Tribunal.
'Aproveito a oportunidade pa:ra renovar a. Vossa Excelência: protestos do meu
mais elevado apreço. - Luiz Philippe Vieira de Mello, Juiz-P·r·esldente do Tribunal Regional do Trabalho da. Terceira Região.
(As Comissões ode Serviço Público Civil e de !Finanças.)
O S·R. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Do Ex;pedlente lido constam os Proj.etos de Lei da Câmara. n.0 52, de W·74 (n.0 1.927-B/74, na. Casa: de origeml'. de
iniciativa do Senhor Presidente da. República, que autoriza o Poder Executivo
a abrir à Justiça do Trabalho em favor do Tribunal Regional do Tra.ba,lho da:
4." Região o crédito especial de Cr$ 2. 000.000,00, para. o fim que especifica; e
n.o 53, de Ul74 (n. 0 l.B'm-B/74, na: Casa de orig.eml, de iniciativa do Senhor
Presidente da República, qu.e fixa: os valores dos níveis de vencimentos do·
Gropo-~Dir·eção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do TrSibalho da Terceira. Região, e dá outras providências.
Nos termos da. alínea. b do Inciso H do art. 142 .do Regimento Interno, as
matérias recebe.rão emendas, perante a primeira Comissão a que foram distribuídas, pelo prazo de cinco sessões ordinárias.
A Presidência recebeu, do Governador do Estado de Pernambuco, o Ofício
n.o BQ, de 1974, de 29 de maio, encaminhando a:o Senado documento a ser anexado ao Ofício S/118, de 1974, que solicita autorização do Senado Federal pa:ra
que aquele Estado possa contratar empréstimo externo.
A Presidência tomará as necessárias. providências a fim de que seja anexa:do ao referido proc•essado a matéria em questão.
Comunico ao Plenário que esta Presidência, nos termos do art. 27·9, do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n.o
148, de 19·73, de autoria do Sr. Senador Saldanha Derzi, que denomina "Presidente Médlci" a mt-0170, que liga Brasíl!a a Culabá, considera:do rejeitado em
virtude de ter recebido parecer contrário, quanto ao mérito, da Comissão a que
foi distribuído.
Concedo a pa.Javra ao nobre Senador Lourival Baptista, primeiro ora:dor Inscrito.
O SR. LOURIVAL BAPTIS'11A - s,r, Preside•nte, Srs. Se<~.a.dore.S·, ·em be·líssima homenagem civloa. a10• !EiS1ba.do d1e Se,rgip.e, ·foi substltui·do ontem, às 18 horo.s,
na Praça dos Três Poderes, o Pavilhão Nacional, em cerimônia coordenada pelo
MlnlstérliO da- ~eQ.'Ocrláu.tlca, 'at,l.'aJVés do 6.° Coma:ndo Aéreo R.egion'rul dle' BrasíMa.
Pt•esldJ.u o ,ato cívico o Chefe do Es•,acto-Mail.or d,a ~eil'lcmáutic!ll, 'I1enen.be-·Bl'igade1ro P1a1.1Jo ,Sobl1al Rlbedro Gonçalv,es. re.preSJentando' o Mlin:IS:tro Jo,eilmdlr campos
de A:rlllll'ipe Mac,edo. Estl'>'wam p.11e1s:entes •ainda à soLeill!óB~die O• Governn:dor do
Esrtadlo õe Se·rgipe, ·Da:. Pla.u1o· Ba.IJreto d•e Mie,nezes, O· Govern,[l)dor do Distrito
Fec!Jeu:,al, Da:. Elmo Serejo Fartas, o C.oma.nd·ante Mil!taa: do Pl,ma1to', Gene,ral

...
r.

-10Darcy iLá&aro, o Mrujor-Bri~rucLe~o Oo.uhlnho Ma;rques, do 6.0 GomMJJdo Aé11120 ·
Rieglona.l d1e BrtasH!Iia; ;e o Gontre·-AJ.rnil:la.n•te José p,ruvdiel1aJS.
Após o ato cívico-mi!ltar foi apresentado ao público um show artístico a
ca.rgo die d<>ds gl'IUPOS f,o~clórLc;os de Sexgip•e: Zab.umba •e São Gonçalo. O ;primeiro
é de O['·i~m po1li~IU~e8a, :tendo ,rup,ar.ecido em se,r~pe por voillba de 1727•, qUJamdo
se rea1iza-va1m. ·as f,estiviclJaclJes de e-Lev.ação a V.!la do ;anti~· rpQIV:Oacllo• de· lJa~arto,
o .maáJs populos;o mum:icí,pio ·clJo meu Estado. O Zabumba wmpõe-se ibaJSiC!IImienite
de .slelbe figJWMJJtes, q'Uie r.eceblem s1eus nomes dos ·instr'Uimentos q'llle• :tocam: "zabumba", triâng;Wo, ~runzá, ~alta ,e caiJQa. ·Sel\lS pa~rttcí,pante.s ve•st:em il'IO•upas co~o
rldlas •e bell'll1B!llltes, pi1opo,rciona.ndo ma:,o.r a1egrta ,a;o ~po.
O São ·GonçaLo, é mais numenoso, •COmpondo-se de 17 ,fd~aJilltes e se· sobressai pe~as dianç•a-s exóticas•, •tendo· nas.cido em 171-8, l]]a BahLa. iNia; glestão do
Vice-:RJel Condle :d1e Sabugooa, e:ssa danç·a 1el.'a pi!'O~brd,a. PO\SISIUJLa signdficrudo ll'eUgioso, .sencLo ,fu:,a,dic!on!!Jliii!Je,nte apresen1Ja,da como pa~amento de· ,promessa; homena~;aJilldio ;a São Gon~ru}o.
· ·
Prul1rule1aJm.ente a.o. pr.ograma da sub.s~tuição da Ba:ndewa, o Govem~ta~do[' Pa;ulo B=e•to de Menezes ma.ugu1101u, no sábado, dua;s ;exposdções sob11e ltuiràsmo e
ob~!IJS :re,aJli:llaàla;s em sua ~~e~;tão. E, no próximo• cltLa. 4, ;ama;nhã, sob o patrocinio
do Governo de Sergipe, o Geral da Universidade de Sergipe fará uma apresentação especial à.s 21 horas, na Sala Martins Penna, no Teatro Nacional, com os
po~s f~anqllllel3id,os 'lliO• ·público.
Sr. P11es~dlente·, foi uma f·esta de grande 1bcleza .e ,dJo mais •alto· S•elllltldlo cívico,
poda des•tmBicLa ;a inCie,ntiVIa.r no po.vo brasUeiro o culto. que todJos dJeVlelllOS ao
Pavilhão Na,c.Jonoal, :::'ímbo,:o de nos:s:a Pátl1ia.
·Além das 'au';Oil'lidladie:s l.nicialmente· por mim menciona.à:a:s, estiveJ.1a;m pres;en:tes, na PJ.1agru do;s 'I1rês .PocLe~es, o Prof. Roboe11to· Santa.s, C•a;ndtclJato da AIRENA
ao Gov.erno da Bahia; pa~rLamenta11es rergipanos; •o.ficiaüs-~enm"ais da iMlarmha,
Ex:érdto •e AJe;ronáutica, numerosos of·iclads e .~.ubofici,ais, s1endo ;alguns s:ergi.pam.s; Re!Jto;r AJm,adeu Oury, da Unive.rsid:ad,e· Nacional de Bra.sítla; iRJelto[' liuís
Bispo, da Unive·r.sddadie Fledeval de Sergipe; i!)r. João EVIangeldsta .Maciel Por.to,
Pl:'es1dlente ·dlo Trib~mal de .Co!Thta.s ciJO• EstaciJO de S;ell'g1pe; Secretãirios de Estado
dos GoV'STnos de S·ergipe e do Distrito Fledel'rul; gll'MJJdJe númell'o de membnos da
co-lôma ~~erglpana d;e:s•ta O:upital .e, finalmen,•e, gr.:J.ndle ma:ssa iP•O·puloa.r que a;preclou ,e ;apLwcl!.u ·com entusiasmo .a b.ewa ce,rimônta, a rodos tocando pe~o seu eleva;cLo sentido cívico.
·
A im,p:tlens:a seu:gipana .também esteVJe pne.se•ntle •lllt~avé.s de jor.nal:Lstrus, iL'IaJdialistas 'e oper:a.do11es de televisão, que Lev:a:rã;o de B11asíH.a pa~ra o !IlOSSO Estado a
melhor :imp·:ressão da f,est;a civico-a:rtística promovid:ru .por S;er~lpe:.
No domingo, as solenidades foram iniciadas com uma missa na Catedral
de Brasília, celebrada por Dom Luciano Cabral Duart.e, Arcebispo de Aracaju, à
qual esteve pres.en'•e, pa~a honra no,,,,,a,, ·O nobr.e Se·na:cLor Maga1hã•es Pinto.
Sr. Pne.sictente, foi com grandJe .orgulho que .a;s:~ist\ •a •Cerimônias tão pDenas
die conteúdJo cívi.co, mo1Da:l e r:ellgLooo, re·v,e,:·a-d•o:r•a:s do verda&eLro .sentimen1Jo. de
nossa g~ente. Como ll1e·p·r:e~;entant.e d·e Se;rgi,p;e nest;a C.a.sa, não• rp:oiCIJe;rJ;a debta~r de
regl:sbl1all' :em noss~s ADJals .tal acont•ecimen.to, manif•es.ta.ndo• minha imens.;a ~Sa.tis
f.a.ção pe.1o· êxl:to ,a.J.cança.do pel•o•s: ll'epl1es.en.tan.1Je:s: do me•u Es•'•aJciJO· que: c;ontribui!l'am
para; maio,r .be1eZJa ·&a festa d1e' ,t;roQ.ca do P•avilhão• Nac1ona.l IIlJa P~ça dio:s 'llrês
Poderes. Maior meu orgulho ao constatar agrado e simpatia com que a massa·
popuia:r :all l!'e•unid:a ;ap1arud!,u autortd.ad·e·s •a amt.isbas do meu Es~•rudo, numa f:~.ta.
de i:n.:.quivooo· sig:nif.lca,do eLe in,te~r.ação, pois multo· c.on,tribui .pa~a •O• melhcr
conhe·c[mento dle ,as,pec.bo-s regi,o,nads. de nos:s1a Pátn:~a.
concluo, Sr. Presidente, felicitando o Ministério da Aeronáutica. através do
Mlni:sit:11o A11a1ripe Mac•e•clJo·, :e O• Go·v·ernadiOr P•au1o· Ba.rll'e·to de .Me•Illei!Jes. pelo ooell"to
e !P~Wa ,ext;11ema f,eJ1c~d,:lld;e com que s;o:ubea.-a:m pro,p;oa.-cLonJa,r ,a;o. !PO.VO destru Oa,pLtal
umru festa folclóric:a ,dJe ;apuna,d:o ~sto, no embelezamento· (l;intta mador dia. ce•rimôn!a civico-mllitar que mensalmente ocorre na Praça dos Três Poderes, quando é trooado. o- Pavilhão· Noaci{;mal aH per:m:a.nen.temente .exp•osto, l!lJa. dlemonstra-

-llção d.e que ,a; iNaçfu:l• b11asilie11.1a está ·em peol'Illalliente vigília em P·rol da paz, do

desea:wolvimrmto e dia.

fva~erruda,de!

(Muito bem-! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Osl!res 'Eeix.ewa. (Pausa.)
S. iEx.a mão está presente.

Concedo ·a pa1avra. •ao nobre Soo1ado:r

CmlJcedo ·a ,p,8J1av'r'a; ·aO• illobre Se,nado•r Fr,aillc.O Monto.ro·. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Conce·do a p·alavra ao nobre Se:n·ado,r Antônio Cal.1lo:S. (Pausa.)
S. Ex.a não, está JlQ1e:Sente.
Conceoo .a pru:.aVJJa .a,:J nobre Senador Eillival
S. Ex.o. não e::,tá pX1€iS·e~•te.

Ca~ado.

(Pausa.)

Conc•e·do •a ,pa•La v:r.a ao nobre· Senado,r Vasconcelos TOl1l'es.
O 1SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. P:r,esicLeillte ,Srs. Senad~es. chegará
hoje 'ao Congr1esso Naciolllial •a Mensagem que t11ata da 'f,usã,o dOIS Estados do R!o
de J•anediro e da G.UJruillabana. É o fdm de uma longa camprunha 'encetada há c.rurorze 13Il0S ·e que IS'Ó nãJo. f,o~ vito•rlosa quando eclodida, porr mo,tivos que ·a Nação
.sobejamea:We· conhec,e,,

Houve, quando da mudança da O~·L~al pa1.1a Brasília, um .ambiente propicL~.
um .ense.Jo •em que ,a medida IJlO·d,e.ria ·ter ~do ·e·f·etiv.ada sem OIS deba~tes q.u:e hoje
se ·tl1aVIam, ralgun:s• .apaLxolll!aàamentJe mc1u:s!v.e, p•:]r setores à época f.avo•ráVIcis, e
também por mo•t!Vlos 0 U1:Jro:S que no' curso da discussão ,e do exame da matéria
te·remos oportrmidacLe de ·e~ammar.
1

Pana mim, Sr. PreiSiidente, é mo.tivo de gJ.1ata s•a,tisf,ação I'eg!str·aJr o •ev.ento
nos AIIJa!s ,dK), Senado. poll"que, d1e •longa da;t,a •e Xlão ape•nas. como !Oe!P•utaodo Fe·dea-.al
mas como DeaJ~ut,ado Es,trudual, também, quando d:a COi!lStltuintJe· numi.nemif!, já
vislumbvav.a ,a; opo,J.'Itun1dacLe, ,1Jall!to a:s:sdm qu·e, sem ~amcLa .atJna;r com a possível
cr]ação de BrasiMa, llJaq:uela ·épo·~a. já ent,endia •que um <liDa, •quer com 1a mudaillça da C~ital ;pa111a 1aqui ou pama ·out11a ·r•eglão, como' .se f•a1aVIa, oo d·o!Ls ms"
1Jados noo po.dJe·rdiam !(lerrmane,c:er ·apal'tad,O:S. IÉ :a meSIIIlla hiJ9tór:iJa, é •a m€\Sma gle Dgl1a:fta, a; mesma e·cooomia, ,a; mesma gente. Bas,ta di2le•J: ·q,ue· o !Rio é uma d1as
cidades mai.ls flUJlllineooes; c,e,roa de 10% dia sua população é con:stituida de elemento::; Oil"i,glná:l."ios da rte>rl1a flummen:se.
1

IDtr~a: é •a s'egunda dcLad·e f1ummense, po:r.que .a primeilra, Nova Iguaçu, tem
~ercru de 800 m:H hab~tantes; mas '*dia ago.J.'a, co'm 'a autonomta do Es,iJado•, lá

possuímos essa colónia "pacr>a-go.J;aba", que ·tem ajudlrudo muLto o Cl181Sclm.elllito
do Esbaodo da Guanabama, quea.- na elite, com 'elementos de prdmeiT.a ca~·ego~1a
que nos ·se,tJo.r.es das prof·i:ssões .Ji.bea:1ads se de~Stacam, quer também, ·Sr. ~nesidenrte,
oom o b11aço OiP•e>rárl.o, não IS'Õ I'eside;nte .no• Estado da Guanruba111a, mas. ·a;q,ue1e
autro d.a populaçã,o f1UJtuante, que s•e desloca diariamente da ál'lea d1a. BadJGada
Flum:n,e.rLs'e, ou da já c.og.nommada. de GI'a.ncLe Rdo ,e que sal +,ambém d1a Ca.p.i~al
f:um1ne!!lJSie eLe Niteró!, de São· G.onl,lalo, de Ita~bou.-aí, de· oMa~·icá, de Lta,gual, de
Magé e mesmo de Pe,tl'lipo.Us. ·
C.oillsldero e.ssa mensag.em um g•es,to patJriótico· de lptrof•unda oo~agem cív-ica,
e que há de marcar, indleJ..ev·elme.nte, a pe·rs.o.na.l!dad'e do P:r.esidente d,a Rlepública,
Ge:nre11al Ernesto G,e115el.
Encar•ando· 'a matéori•a s•ob um á:ng1u1o •Obj·e>tiv.a., .s1em .açodam,entos, tanbo .ass[m
que, desde .a anúnc:ilo .d:a .e,nt11ad,a da prop,osJ,ção •ll.lté agoa,a, vá.ri"Js e~am.es foram
f•e•i•tos, várlrus consul:bas, o próprio p,r,esid,elll,te d1e!xou .a ma.re.a pessoal dia sua
in •eUgênci,ru, ·do s.eu conhe·cimento .e d•O· s1eu pa1Jr!a.tlsmo n:o proj,eto, mn., mandandiO •ac·r,es~e.ntllJr odlsposd:tiVIO•, o·l.1a mancLruilldo· ·eliminá-los mas, Sr, PJ.1e~idei!llte,
rea1J,?.Jamdo 1esse g1es,to de .p.r.ofundeza polítrica indiscutív,el, e reV181S,tidio· de• g11aillde
s!gnif!.cação llll0111aJ pa.r.a :a Pátr1a b11asl1ei,11a.
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~lentem

f,erddos

pela tl'acHçã.o quer ·do flumi,nen,se, quer .cto ca.ri'o,ca, g,e ·algumas a,pneensões es-

voaç:am pe1o n,oa::te f1uminens.e, ou mesmo. 'pelo Es:tado da Gumabana, ,tudo Isso,
em bne'Ve, ,ciJesaiPanecerá com ,a .c,riação. do· tll!O'V'o póLo, de dtesenvoJ.'Vimento e,co;nõm.1co oo Pais, ,tão nectetssárlo, ,tão, indisp,emtá'V,el Jl!a nona ~em que VIemOS que determinaclJo,s Estados cotilc·en,t~am a r1quezru e a mdus',r1altzação, 'eiilquanJto. wtros
f!,cam 1apenas c·omo Esthd:os cmwumklo,nes, s,em dineito. de figul'llllr !!11as ootatisttcas
como unidades p~rociJuto;r,as d,e bens pana. o, consumo n'acional.
Sr. Presd.dente, IS!into-me P::10,fundamente f.ellz, não peLa c,c,e,rêncla dtos me·us
pronunciamento ante,rl'c'r,es, talgumrus vezes apo~i~a.clJos por vários ,coLeg~rus e· slimpati21antes; tem out11J.S, ·eswt.e!Lro:s; mas, ,ago,na. v:e·ncLo que o .pe.ns:amento é p!Daticarruente unâ.nime. E mesmo 'a:quel,es que ,alegavam o, dtet:,connecimen+o dJO pro,jeto
terão ensejo, 'a. ,pantir de hoj.e à noite, e diUnan,te tod1o o .tempo ,dJe sua ibnamitação
no calendário que s,erá f,ei,to com opor:tUiUid,ad,e· ~ahe,rta. pa11a. .apresentação de
emendas, iPM1a dcis.cussã'o' 'e vot,ação !ll:o· lled.'o da Gom',ssã:o MLs,ta. e, pootllll'liorn!Jente,
n.o P~enáirt!o, cada um trazendo sua coi!JJtri'buição qule, se~i, se for VI3Jli!os1a e opo~r
tu.na, será ~dtevidamen',e ~a.ceLta. pelo Cong;retSs,o· Noa.c!onal ,e. veJo Ex,ecu1Jlvo.
RegLstro, po1r.tanto, ·~om ·ag11aodo indizi\nel .a entr,a.da, bJo,j e, no COILgresoo Nacional. dia. Men•,agem presidtencLal, que s,e['á JJir,ec,8dddJa de ~tuna. .soLemdad,e'. à
qual V. Ex."', Sr. Presidente, comparecerá, e também os Líderes e as figuras
deiStJaca.cLas dtQ, Baits 'e ,todo o Mm!sté,m, já que. hoje nãJo é u.m a.to inc:M.vki'uail. do
PIIesidoe~nte dru Repúbllca q'l~e V'ai chega1r .l!Jo Ooi!JJgre.ss:o', consulJIS,ta.nda:dlo lll/Will3.
mensagem; é, ll1ig<Jtl10sa.m.e;nte, uma. d.edsão ~~e Gov,er,oo .que· .s~e ,toma. para o bem
do p,aLs.
Feliz com a iniciativa., faço este registro, desejando que a nova, grande, forte
U:nicl:a<Le COII'J:1e">PC,nda 'a':'s ai!JJSte·Lo.s ,e ,a,os objeti \IIOS que ma~rc,aram a sua. cnação.,
den•,:ro 'em :pouco p~~ra qu,e· o no.v,o Es't'a,cJo ·do iRlo de Ja:ne'ia'o', com 1a: ibr.adllição
do velho Estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rió de Janeiro se constitua, de
f.ato, em motivo ds orgulho pa~a. a Pátria ora,sHe1ra. (Muito bem!)

Comparecem mais os Srs. Senador.es:
Jessé Freire - Milton Cabral - João Cleofas - Luiz Cavalcante
- Antônio F<!rna.ndes - Carlos Llndenberg - Amaral Peix<lto - Benjamim Farah - José Augusto -Carvalho Pinto -Orlando Zancaner
- Osires Teixeira - Accioly Fllho - Otávio Cesário - Antônio Carlos
- Daniel Kr!eger.
O SR. PRESIDENTE - Findo o ,período destinado ao Expediente.
Passa-se à
Item 1

ORDEM DO DIA

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 84, cte 1974, de autoria do Senhor Senador Milton Cabral, solicitando a retirada em caráter
definitivo, do Projeto de Lei do Senado n. 0 29, de 1972. de sua autoria,
que dispõe sobre a fabricação, o comércio e o uso de artigos pirotécnicos,
e dá outras providências.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será definitivamente arquivado o Projeto de Lei do senado n. 0 29, de 1972.
Item 2

Discussão, em turno único, do Parecer n. 0 208, de 1974, da Comissão
de Legislação Social, pelo sobrestamento do Projeto de Lei do Senado
n.o 61, de 1973, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres, que
modifica o art. 836 da Consolidação das Leis do ~rabalho, especificando
a competência para julgamento das ações rescisorias, e dá outras providências.
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Se nenhum dos Srs Senadores desejar di'scut!-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o a;provam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
o projeto será sobrestado.
É o seguinte o parecer aprovado:
PARECER

N.0 208, de 1974

Da Comissão de Legislação Social.
Relator: Sr. Wilson Campos
Objetiva o projeto em exame, de autoria do eminente Senador Vasconcelos
Torres, alterar a redação do art. 836 da Consolidação das Leis do Trabalho, de
modo a fixar, expressamente, a competência para o julgamento das ações recisórias na Justiça do Trabalho.
A matéria tratada na proposição tem sido objeto de grandes polêmicas doutrinárias, pois, segundo alguns, a Ação Recisória Trabalhista seria inviável face
ao art. 896 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Referido artigo dispõe que caberá Recurso de Revista "das decisões de última instância:
"b) quando proferidas com violação de literal disposição de lei de
sentença normativa."
Ora, o art. 798 do Código de Processo Civil ao qual se reporta o art. 836
da Consolidação das Leis do Trabalho, prevê, igualmente, o cabfmento da Rescisória quando a sentença for "contra literal disposição de lei".
Assim, o Tribunal "ao conhecer" do Recurso de Revista, já estaria declarando
ter havido violação a texto de lei, não sendo possível voltar-se, posteriormente,
na forma de Ação Rescisória, a se julgar a questão sob o mesmo fundamento.
Inversamente, os que defendem a compatibilidade dos dois dispositivos processuais alegam que, na fase de consignação do Recurso de Revista, o juiz pode
errar decidindo pelo não ,cabimento do recurso nos casos em que tenha havido,
realmente, violação a texto de lei. Para remediar tal erro só restaria a Resc!sória.
De qualquer modo, a existência da mesma hipótese para o iR.ecurso de Revista e para a Rescisória, poderia justificar, em parte, o projeto ao pretender
excluir do art. 836 a remissão aos arts. 798 a 800 do Código de Processo Civil.
Entretanto, a extirpação total da referêncfa deixaria a lei sem objetividade,
pois, pelo texto proposto, não se sabe quando será possível a Rescisória. Deixar
ao arbítrio das partes ou à subjetividade do juiz decidir pela sua pertinência
seria subverter a sistemática processual.
Atualmente, além do caso já tratado, qual seja, da violação a texto de lei,
cabe a Rescisória quando a decisão ror proferida "por juiz peitada, impedido
ou incompetente ratione rnateriae" e quando houver "ofensa à coisa julgada".
Vê-se, portanto, que é bem limitado o campo dessa especialíssima ação. Ampliar-se o seu espectro a todas as hipóteses seria como que torna-se nulo, por
inservível, o princípio constitucional que garante a irrevogabilfdade da coisa
julgada. Nenhuma decisão transitaria em julgado "definitivamente" antes da
parte inconformada, pelo período de dois anos, interpor a Ação Resc!sória.
Melhor seria, acreditarmos nós, que ao i'nvés de se eliminar a referência aos
artigos 798 a 800 do Código de Processo Civil, fossem detalhados no próprio
texto consolidado os casos de cabimento dessa Ação.

-14Por outro lado, o projeto, ao tratar da competência dos Tribunais Regionais
do Trabalho para julgar :::s Ações Resc!sórias oriundas das Juntas de Concllia~ão e Julgamento, r·epete o disposto no item 2, da alínea c, do inciso I, do
art. 678 da Consolidação, que assim prescr·eve:
"Art. 678 - Aos Tribunais Regionais, quando dividido em turmas, compete:
I - ao Tribunal Pleno, especialmente:
c) processar e julgar em última instância:
2 - as ações resclsórias das decisõe·s das Juntas d·e Conciliação e
Julgamento, dos Juízes de d1reito investidos na jurisdição trabalhista,
das Turmas e de seus próprios acórdãos;"
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, de elaborar, a curto prazo, uma recisão geral da consolidação e dos
textos legais esparsos que regulam o Direito do Trabalho.
A matéria versada no projeto é bastante complexa e merece, por isso, um
tratamento mais completo, em consonância cJm os preceitos já existentes, com
os princípios doutrinários mais em evidência e com o.s 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 apresente as suas conclusões.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1973. - Heitor Dias, Vice-Presidente
no exercício da Presidência - Wilson Campos, Relator - Guid'o Mondin -'Renato Franco - Ney Braga.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Não há mais oradores inscritos.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para
uma Sessão a real!zar-se hoje, às 19 horas, no plenário da Câmara dos Depatados, destinada à leitura de mensagem presidencial.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão, designando para a
próxima sessão ordinária, a reallzar-se amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a
seguinte
ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n, 0 205, de 1974) do Projeto de Lei do senado n. 0 109,
de 1973, de autoria do Senhor Senador Paulo Torr.es, que acrescenta parágrafo
ao art. 16 da Lei n. 0 1. 060, de 5 de fevereiro de 1950, que "estabelece norma.~ para
a concessão de assistência judiciária aos n-ecessitados".
2

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n.0 36. de 1974 -DF,
que autoriza o Governador do Distrito Fed·eral a abrir à secretaria de Saúde
o crédito especial de Cr$ 350.000,00 .para o fim que especifica, tendo
PARECERES, sob n. 0 • 186 a 188, de 1974 das Comissões:
- de Constituição .e Justiça, pela constitucionalidade e jurldicidade;
- do Distrito Federal, favorável; e
- de Finanças, favorável.
Está encerrada a Sessão.
(Encena-se a Sessão às l5 horas e 5 minutos.)

83.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 4 de junho de 1974
PRESID~NCJA

DOS SRS. PAULO TORRES E MILTON CABRAL

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs·. Senadores:
Geraldo Mesquita- Flávio Br!tto -José Lindoso- José Esteves Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa·_ Clodom!r Miiet - José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Dinarte Mariz - Luís de Barros - Jessé Freire - iMilton
Cabral - Ruy Carneiro - João CJ.eofas - Paulo Guerra - Wilson Campos- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Lourlval
Baptista - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Llndenberg .,... Eurico
Rezende - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Danton Jobim - Nelson
Carneiro - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto
Franco Montara Emival Caiado - Osires Teixeira - Fernando Corrêa
- Italívio Coelho - Saldanha Derzi - Mattos Leão - Otávio Cesário Antônio Carlos - Lenoir Vargas- Guida Mondin -Tarso Dutra.
O SR. PRESID•ENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparede 50 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
~imento

O Sr. 1.0 -Secretárió vai proceder à leitura do Expediente.
É

lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO SR. PRIESIDÉNTE DA REPúÉLICA
Restituindo autógrafo de Projeto de Lei sancionado:
- N.0 193/74 (n.o 269/74, na origem), de 3 de junho de 1974, referente ao
Projeto de Lei da Câmara n. 0 32/74 (n. 0 1. 734-B/74, na Casa de origem), que
~ria, na Justiça do Trabalho da 1." Região, a 2.a Junta de Conciliação e Julgamento de Vitória, no Estado do E'spírito Santo.
(Proj-eto que se transmormou na Lei n.0 6.053, de 3 de junho de ·1974).
Submetendo à apreciação do Senado, autógrafo do seguinte projeto: . . . :
MENJSAGEM
N.0 194, de 1974
(N.• 171174, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
Nos termos do art. 51, combinado com o art. 42, item V, da Constituição,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro-Presidente do Tribunal
:!e Contas do Distrito Federal, o anexo Projeto de Lei que "dispõe sobre a retribuição dos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Dls~
trlto Federal".
Brasília, em 3 de junho de 1974. - Ernesto Geisel.
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Em 9 de maio de 1974
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Tenho a honra de sol!citar a atenção de Vossa Excelência para o assunto
~ue passo a expor.
Aos membros do Ministério Públ!co junto a este Tribunal não foram conferidos os novos níveis de retribuição fixados para o Ministério Públ!co Federal
pela Lei n.0 5.936, de 19 de novembro de 197S, nem a majoração concedida pelo
Decreto-lei n.0 1.313, de 20 de fevereiro último - visto que cabe privativamente ao Senado legislar para o Distrito Federal.
Por este motivo, cumpro o dever de submeter à elevada apreciação de Vossa
Excelência, para ulterior encaminhamento àquela Casa legislativa, o anexo Anteprojeto de Lei, que promove tal reajustamento, eqüivalente ao concedido aos
:lemais Membros do Ministério Públ!co.
Peço vênia a Vossa Excelência para aduzir esclarecimentos acerca do critério adotado na elaboração do Anteprojeto.
o vencimento proposto para os Procuradores justifica-se pela circunstãncia
de ter sido este o nível de retribuição fixado para o cargo, quando de sua cri!l-~o pela Lei n.0 3.948, de 1.0 de setembro de 1961, e da sujeitarem-se eles as
mesmas restrições e aos mesmos encargos estabelecidos para os Adjuntos de Pro~urador do Tribunal de Contas da União.
com a mudança de denominação ora sugerida, de Proeuradores Adjuntos
para Procuradores, visa-se tão-somente a corrigir velho erro de nomenclatura,
repetido, tanto em relação aos nossos Procuradores, como aos do Tribunal de
:Jantas da União. Têm sido uns e outros designados Adjuntos de Procurador,
quando acima deles se enCOIIltra apenas, imediatamente, o Procurador-Geral.
O Departamento de Administração ao Pessoal Civil - DASP, ouvido a respeito,
manifestou a sua concordãncia.
Reitero a Vossa Excelência, Senhor Presidente, a expressão de meu mais
profundo respeito. - Cyro Versiani dos Anjos, Presidente.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 57, de 19'74-DF
Dispõe sobre a retribuição dos Membros do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas do Distrito Federal.
O Senado Federal decreta:
Art. 1.0 Os vencimentos dos Membros do Ministério Públ!co junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal são os constantes do Anexo desta Lei.
§ 1.0 As parcelas correspondentes às diárias de que trata a Lei n.o 4.019,
de 20 de dezembro de 1961, e respectivas absorções, bem como a gratificação
de representação de que trata o item VI do art. a.o do Decreto-lei n.o 376, de
·ao de dezembro de 1968, ficam absorvidas pelos vencimentos fixados no Anexo
:!esta Lei.
§ 2.0 A partir da vigência desta Lei, cessará o pagamento das vantagens a
~ue se refere o parágrafo anterior, bem assim de todas as outras que venham
sendo percebidas, a qualquer titulo, pelos ocupantes dos cargos relacionados ao
Anexo, ressalvados, apenas, o salár!o-familla e a gratificação adicional por tempo de serviço.
'
0
Art. 2. A denominação dos cargos de Procurador Adjunto do Tribunal de
Contas do Distrllto Federal :passa a ser de Procurador.
Art. 3.0 As despesas decorrentes da apllcação desta Lei serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios de Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Art. 4. 0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcação, revogadas as
:lisposições em contrário.
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ANEXO
MINIS'I'lllRIO PúBILICO JUNIOO AO TRIBUNAL DE CONTAS

DO DISTRLTO FEDERAL

Vencimento
Mensal

Denominação do cargo

Cr$

Procurador . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8.640,00
Procurador . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. ... .. . .. . .. . 5. 570,00
LEGISLAÇ.lf.O CITADA

LEI N.0 4.019, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1961

Complementa o art. 6.0 da Emenda Constitucional n.o 3, e dá outras
providências.
O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.o - lAos membros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal
de Recurs·os, do Tribunal de Contas da União, ao Procurador, aos Auditores e
aos Procuradores Adjuntos do Tribunal de Contas cl.a União é atribuída, pelo
efetivo exercício em Brasília, uma diária correspondente até 1/20 (um vinl.e
:J.vos) de seus vencimentos.
Art. 2.0 - Aos funcionários públicos federais e autárquicos pelo efetivo exercício em Brasília é concedida uma diária na base de até 1/30 (um trinta avos)
dos respectivos vencimentos.
·
Parágrafo único - O Consultor-Gera! da República, o Procurador-Geral da
República, o 1.0 Subprocurador da República, os Procuradores da República lotados em Brasília, bem c'Jmo os Consultores Jurídicos e os d-emais Membros do
Seniço Jurídico da União que exerçam na atual Capital da República, em caráter
permanente, as funções de seu cargo, também perceberão uma diária na bas·e
de 'llité 1/30 (um trinta avos) de seus vencimentos.
Art. 3.0 - No cálculo da remuneração dos Procuradores da República, lotados em Brasília, observar-se-á um limite d,e 9·5% <noventa e cinco por cento)
sobre o vencimento do Procurador-Geral da República, previsto no parágrafo
único do art. 5.o da Lei n. 0 3.414, de 20 de junho de 1958, excluídas do referido
cálculo as diári'll.S e a gratificação mensal de representação de que trata esta Lei.
Art. 4,0 - As diárias referidas nos artigos an·~eriores irão sendo gradual e
obrigatoriamente absorvidas, na razão de 30% (trinta por cento) dos aumentos
ou reajustamentos dos atuais vencimentos dos beneficiados por esta Lei.
.
§ 1.o - os funcionários públicos federais e autárquicos, que venham a s·er
transferidos para Brasília, na vigência desta Lei, não poderão, em qualquer
hipótese perceber diárias superiores à parcela ainda. nã·o absorvida, no momento,
das diárlas já conc-edidas aos funcionários de igual nível de vencimentos.
§ 2.o - A soma mensal das diárias mencionadas nos artigos anteriores não
poderá, em qualquer caso, ser inferior ao total das v-antagens conc·edidas mensalmente, até esta data, aos servidores beneficiados por esta Lei, e em cujo gozo
se encontrem.
Art. 5, 0 - Somente na pro·porção em que forem sendo absorvidas, as diárias
concedidas por esta Lei s·erão incorporad-as aos proventos d.a !natividade.
Art. 6, 0 - Para efeito do cálculo das diárias a que se referem os arts. 1.0
e 2.o, os vencimentos são os fixados pela Lei n. 0 3. 414, de 20 de junho d·e 1958,
acrescidos dos abonos de que tratam o art. 2. 0 letra n, da Lei n.o 3. 531, de 1959,
c art. 93 da Lei n.o 3. 780, de 12 de julho d.c 1960, e os oarts. 6.o e 7.o da Lei
n.o 3.826, de 23 de novembro de 1960, excluídas as gratificações ou acréscimos.

-18Art. 7.0 - Suspender-se-á o pagamento da diária ao beneficiado pela presente Lei que se afas 1.ar temporariamente, mesmo licenciado, do exercício de suas
funções em Brasilia, salvo nas hipóteses previstas nos itens I, n e rn do ·art. 88
da Lei n. 0 1. 711, de 28 de outubro de 1952.
..
.
Art. 8.0 - Perderá igualmente direito ao pagamento da diária o beneficiado
p~:.la presente Lei que for removido ou passar a ter exercício fora de Brasilla.
Art. 9.0 - Os Ministros do Superior Tribunal Milltar e do Tribunal Superior
d() Trabalho, desde que as referidas Cortes se transfiram para Brasília, e a partir
da instalação de seus trabalhos na nova capital da República, perceberão as
diarias referidas no art. l,o da presente Lei.
·· · · · · · · ··· · · ·.. · · · · ·
Parágrafo único - Por igual, os Procuradores Gerais da Justiça Militar e da
Justiça do Trabalho e os demais Representantes do Ministério Público das referidas Justiças que, por força de lei devam servir junto às respectivas Procuradorias-Gerais, perceberão as diárias referidas no art. 2.0 desta lei.
'
Art. 10 - Aos Membros d() Tribunal de Justiça e da Justiça de 1.a Instância
do Distrito Federal e ao Juiz Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento
de Brasília fica assegurada a. percepção da. diária prevista no art. 1.0 desta Lei.
Parágrafo único - Por igual, fica assegurlllda ao Procurador-Geral da Justiça.
e demais Membros do Ministério Público do Distrito Federal, a percepção de
ciiária previSta. no a.rt. 2. 0 da presente Lei.
Art. 11 - As disposições, efeitos e benefícios previStos nos artigos a.ntel'i'Jres não se estenderão:
a) aos !nativos (Lei n.0 2. 622, de 18 de outubro de 1955);
b) e..os Marechais (Lei n.0 1.488, de 20 de dezembro de 1951);
c) aos Membros elo Conselho Nacional de Economia. (Lei n. 0 2 .696, de 14 de
dezembro de 1955), enquanto não passarem a .ter efetivo exercício em Brasilla;
d) aos Magistrados, Membros do Ministério Público, Procuradores da Fazenda
Nacional e Procuradores de Autarquias que não estejam em efetivo exercício na
!,tual Capital da República;
e) aos Juízes e Procuradores do Tribunal Maritim() ou a outros quaisquer
servicores equiparados, para efeitos de vencimentos, a Membros do Poder Jucl.iciário ou do Ministério Público, quer da União, quer da Justiça do DiStrito
Federal, salvo se estiverem em efetivo exercício em Brasília.
Art. 12 - A gratificação mensal de represen,tação devida aos Presidentes
dos órgãos do Poder Judiciári() e aos Membros do MiniStério Público, em efetivo
exerci cio em Brasilia, será:
I -Presidente do Supremo Tribunal Federal, Cr$ 40.000,00 (C!Juarenta mil
cruzeiros) ;
II - Procuradot·-Geral da :aepúbllca, Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros);
III - Presidente do Tribunal Federal cl.e Recursos, do Tribunal de Contas
da União, do Tribunal Superior Eleitoral, to Subpr()curador da República, Procurador-Geral do Tribunal de Contas da. União e Presidente do Tribunal de
Contas do Distrito Federal e Procurador-Geral da mesma. Justiça. Cr$ 20.000,00
(vln te mil cruzeiros) ;
rv- Presidente do Tribunal do Júri do Distrito Federal, Cr$ 6.000,00 (seis
mil cruzeiros> .
Parágrafo único - Os President-es do Superior Tribunal Militar e do Tribunal Superior do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça do Trabalho e Prorurador-Gero.l da Justiça Militar terão direito à gratificação mensal de representação, no valor de Cr$ 20.000,00 ('i'inte mil cruzeiros), desde que as referidas
cortes se transfiram para Brasília e a. partir da efetiva instalação de seus
trabalhos na Capital da República.
Art. 13 - VetadO.
1

-19Art. 14 - Aos Membros do Tribunal Superior El·eitoral escolhidos dentre
os juristas, quando exerçam função pública, será assegurada a percepção de
diárias, sob o mesmo critério adotado relativamente aos Magistrados integrantes
desse Tribunal.
Parágrafo único - Quando a escolha recair em jurista qu·e nã,.o exerça função pública, ser-lhe-á atribuída diária igual à mais elevada que vier a receber.,
nos termos desta Lei, o Membro do Tribunal que exercer função pública.
Art. 15 - É o Poder Executivo autorizado a abrir, ao Ministério da Justiça
e N·egócios Interiores, o crédlt<J especial até o limite de Cr$ 250.000.000,00 (duzen:tos e cinqüenta milhões de cruzeiros) para atender, no corrente exercício, às
despesas decorrentes desta Lei.
Art. 16 -Ficam aprovadas as diárias e ajudas de custo concedidas até esta
data, a qualquer título, aos beneficiados pela presente Lei, em razão da transferência da Capital da União para o Planalto Central do Pa~.
Art. 17 - A presente Lei entrará em vigor na data desta publicaçã<J, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 20 de dezembro de 1961; 14o.o da Independência e 73. 0 da República
-João Goulart- Tancredo Neves- Alfredo Nasser- Angelo Nolasco- João
de Segadas Viana - San Tiago Dantas - Walther Moreira SaUes - Virgilio Tá'Vora - Armando Monteiro Dantas - Antonio de Oliveira Brito - A. Franco
Montoro - Clovis M. Travassos - Souto Maior - Ulysses Guimarães - Gabriel
de R. Passos.
DECRETO-LEI N. 0 376, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1968
Fixa vencimentos básicos de cargos do Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas da União, do Distrito Federal e do Ministério Público,
e dá outras providências.
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Art. 3.o - Os Presidentes dos Tribunais e os Membros do Ministério Público
da União, do Distrito Fed·eral e dos Territórios, a seguir enumerados, e o Consu1tor-Geral da República perceberão, mensalmente, gratificação de representação nas percentagens abaixo especificadas e calculadas sobre os v·encimentos
básicos, excluídos quaisquer outros estipêndios, incorporados ou não:
III I I I - .................................................................... .
IV- .................................. ·...............··.................... .
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VI - Procurador-Geral da Justiça do Distrit<J Federal e Procurador-Geral
junto ao. Tribunal de Contas do Distrito Federal: 15% (quinze por cento).

OFíCIOS
DO SR. 1.0-SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Submetendo à. revisão do Senado, autógrafo dos seguintes Projetas:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 0 54, DE, 197!1
(N.• 514·B/11, na. Casa. de origem)

Estende à. Associação dos Funcionários da Justiça do Trabalho da
2.a. Região o disposto na Lei n. 0 1.046, de 2 de janeiro de 1950.
O Congresso Nacional decre~.a:
Art. 1.o - Fica incluída entre as entidad•es consignatárias de que trata a
Lei n.o 1.046, de 2 de janeiro de 1950, a Associação dos Funcionários da Justiça

•

-20do Trabalho d.a 2." Região, desde que considerada jXlr lei como de utilidade
pública.
Art. 2. 0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N. 1.046, DE 2 DE JANEIRO DE 1950
0

Dispõe sobre a consignação em folha de pagamento.
(A Comissão de Constituição e Justiça.)
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PROJETO DE LEI DA CAMARA. N.0 55, DE 1974
(N.• 633-B/72, nn Casa de origem)

Revigora dispositivos da Lei n.0 5 .108, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), revogados pelo Decreto-Lei n.o 584, de 16 de
maio de 1969, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Artl. 1.0 - Ficam revigorados, com a re<Iação subseqüente, o art. 82 e seu
parágrafo único da Lei n. 0 5 .108, de 21 de setembro de 196,6 (Código Nacional de
'I'rânsito):
"Art. 82 - Poderá ser concedida autorizaçã·~ para dirigir veículo
automotor, a título precário, na categoria de amador, ao menor com
dezesseis anos completos, d.esde que este, satisfazend', as exigências
para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, apresente:
a) autorização do pai ou responsável;
b) autorização do Juiz de Menores da jurisdição onde reside;
c) apólic·e de seguro de responsabilidade civil, de valor estabelecido
pelo Conselho Nacional de Trânsito.
Parágrafo único - Ao completar o menor dezoito an-os d.e idade, a
autorização de que trata este artigo poderá ser transformada em Carteira
Nacional de Habilitação, independentemente de novos exames, desde que
o interessado não tenha incorrido em infrações dos Grupos 1 e 2 e
preencha todos os requisitos deste Código e de seu Regulamento."
Art. 2. 0 - O § 1.0 , do ·art. 70 da Lei n. 0 5.108. de 21 de setembro de 1966,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 70 § 1.o - Não se concederá inscrição a candidato que não souber ler
e escrever."
Art, 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as di~posições em contrário.
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LEGISLAÇJf.O CITADA
LEI N.0 5.108, DE 21-9-66

Institui o Código Nacional de Trânsito
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Art. 70. - A habilitação para dirigir veiculas será apurada através de exame
que o candidato requer·erá à autoridade de trânsito, juntando os seguintes do·
:umentos, além dos que forem exigidos na regulamentação deste Código:
a) prova de identidade expressamente reconhecida na legislação federal;
b) folha-corrida e atestado de bons runtecedentes.
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Art. 82. - Poderá ser concedida autorização, a título precário. na categoria
de amador, a quem tenha dezessete anos d·e idade, desde que, satisfazendo as d·emais exigências para obtenção da Carteira Nacional d·e Habilitação, apresente
ainda:
a) autorização do pai ou responsável;
b) autorização do Juiz de Menores da jurisdição onde reside;
c) Apólice de Seguro de Responsa:billdade Civil, com valor estabelecido pelo
Conselho Nacional de Trânsito.
Parágrafo único - Ao completar dezoito anos de idade, a autorização de
que trata este artigo poderá ser transformada ·em cart·eir.a Nacional de Habilitação, independentemente d.e novos exames, desde que o beneficiado não tenha incorrido ·em infrações dos Grupos "1" e "2" e que preencha todos os requisitos
:leste Código e seu Regulamento .
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{As Comissões de Constituição
Comunicações e Obras Públicas.)

e Justiça

e de

Transportes,

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Do Expediente lido consta a Mensagem n.0 194. d~ 1974 (n. 0 270/74. na origeml pela qual o E·~nhor Presidente da
República submete ao Senado Federal o Projeto de Lei do Senado n.0 57, de
1974-DF, que dispõe E•:Jbre a retribuição dos Membros do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas do Distrito Feder.al.
A matéria será despachada às Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de Finanças.
Nos termos da alínea b do inciso II do art. 142 do Regimento Interno receberá emendas. pelo prazo de cinco Sessões Ordinárias, na primeira Comissão a
que for distribuído.
Sobre a mesa, Projeto de Lei que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
ll: lido o seguinte:
PROJETO DE IJEI DO SENADO
N.o 58, de 1974
Institui o Auxilio-Educação e dá. outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - ll: instituído o Auxílio-Educação na forma da presente Lei.
Art. 2.0 - A concessão do Auxílio-Educação, que correspondente a 10% (dez
por cento> do salário-mínimo da região, destina-se aos pais ou responsável ~por
menores de sete a quatorze anos, que comprovadamente, não r~cebem salário-família de qualquer fonte ou a qualquer título e cujos filhos revelem efetivo apro~ eitamento nos estudos.
Art. 3.0 - O Poder Executivo baixará Decreto, dentro em 120 dias, a partir
:la publicação da presente Lei, regulamentando o disposto em seu art. 2.0
Art. 4. 0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Os funcionários públicos e os empregados regidos pela CLT recebem saláriofamilia, que se d~stina a minorar as despesas com os seus dependentes. Se a
finalidade é amparar estes últimos, isto é, os dependentes, não é justo deixar

l
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desamparados os que não têm qualquer espécie de emprego e são
:arentes de recursos. São exatamente estes que mais necessitam de auxilio, não
sendo justo. negar-lhes,. porque não têm emprego.
Em trabalho· recente, Intitulado "Ensino Planificado e Educação Comparada",
) Professor Va:ndlck L: da Nóbrega demonstrou, com apoio em estatísticas, que
a. evasão do curso primário nem sempre ocorre por falta de escolas, e sim por
falta de recursos. Em 1971, matricularam-se na 1.a série do 1.0 grau, Isto é, na
1." série primária, 6.035.369 brasileiros, mas apenas 3.171.850 conseguiram matricular-se na 2.a série primária no ano seguinte. Está, pois, comprovado ter
havido uma evasão de 2.863.519 brasileiros, que deixaram de !Prosseguir os estudos e fatalmente voltaram ao analfabetismo.
O auxilio-educação será uma· forma de Induzir os nossos homens do campo,
:J.Ue vivem do produto do s·eu roçado, que não têm qualquer emprego, a fazer
=om que os filhos freqüentem a escola e saiam do analfabetismo.
Sala da:s Sessões, em 4 de junho de 1974. - Ruy Carneiro.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura e
de Legislação Social.)
.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Projeto será publicado e :r:íemetldo
às Comissões competentes.
Há oradores Inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Carneiro, como lider.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, os jornais de
hoje, entre notícias da maior sensação, divulgam um atestado triste da morali;.
~ação revolucionária.
O jornal O Globo, edição de hoje, publica um telegrama de Golânla assim reiigido:
"- Começa a funcionar hoje o escritório montado pela AREN~. no Centro Administrativo do Governo do Estado, para planejamento da cam. panha dos candidatos do Partido às eleições de 15 de novembro.
Depois da cónvenção. em agosto, o escritório será transformado em Comitê Central da AREN~.
O gabinete do candidato ao Senado, Manoel dos Reis e Silva, funcionará nas dependências do escritório, cuja instalação eonta com a ajuda da
secretaria do Interior e Justiça do Estado."
Vê V. Ex.a. Sr. Presidente, que. em matéria de moralização do regime, este
~ um triste atestado. Mnda não foi escolhido, por Convenção, o candidato ao
Senado, pela ARENA, nó Estado de Goiás, mas já se Instala, hoje, no Centro ~d
mlnistrativo do Governo do Estado, dentro do prédio do ·Governo. ci ·comitê para
planejamtmto da campanha dos candidatos do Partido às eleições de 15 de
novembro
É, portanto a oficlallzação, é o Partido que se transfere para dentro do Palácio do Governo, para que este oriente a campanha do seu candidato.

Não há como explicar Isto, principalmente quando se esperava que horizontes
mais claros fossem abertos ao País.
Realmente, é um retrocesso, é o· Governo do Estado homiziando dentro do
seu Palácio um Partido, para que este promova, desde agora, antes mesmo de
~scolhldo o candidato, o· planejamento das eleições de novembro. Imagine V.
Ex.a o que acontecerá depois.
A notícia continua dizendo:
· ~ ARENA cuida da formação de uma assessoria especial para planejar a
campanha, divulgar a movimentação dos candidatos e preparar a p~ogra
mação de utlllzação dos horârios gratuitos no rádio e l!la televlsao.
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Perfeito, Sr. Presi<iente, se isto não ocorresse dentro do Palácio do G<lverno,
no Centro Administrativo do G<lverno do Estado. Então, de agora em diante, a
ARENA terá a sua sede nos gabinetes governamentais? Imagine V. Ex.a se a
moda pega: a campanha do candidato a Senador pelo Piauí, ou pelo Amazonas,
será realizada dentro do Palácio do Governo? Ele é que irá promover esse reunião? Imagine V. Ex.a., Sr. Presidente, se vingar esta teoria, quanto ao projeto
:tue acaba de chegar ao Congresso Nacional, da fusão dos Estados do Rio de
Janeiro e da Guanabara: o Governador designado no dia3 de outubro poderá re~uisitar os cabos eleitorais que quiser para fazer a propaganda até 15 de novembro e poderá instalar-se, quem sabe, no próprio Palácio do Planalto, com todas
as possibilidades para seguir a regra.
Se no Estado o candidato a Senador se instala no Centro Administrativo do
Governo, com funcionários, com dinheiro do Governo do Estado, por que não
tmaginar que também o Governador designado, nomeado a 3 de outubro, possa
montar a sua organização dentTo do Palácio do Planalto e requisitar os cabos
eleitorais para correrem os Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, fazendo
a propaganda eleitoral dos seus candidatos?
Esse aspecto, Sr. Presidente, há de merecer, espero, a reprovação do Senhor
Presidente da República. Sua Excelência não pode concordar com que os Governadores se tornem facciosos, nem que usem as sedes, os Centros Administrativos dos Governos dos Estados, para que, desde agora, se faça a campanha de
um Pa])tido contra outro. Esse não é o programa da Revolução, Sr. Presidente.
Esse não é o programa inserido naquele prime~ro documento que justlflcou a revolta de 1964. Essa não deve ser a orientação do Presidente Ernesto Geisel.
Daqui envio a Sua Excelência e ao Sr. Ministro da Justiça um apelo para
:tue coíbam tais excessos, a fim de que não continuem, dentTo das sedes do Governo, a se inStalarem comitês que devem fazer a propaganda dos candidatos
lficiais.
Estou certo de que o Senado acompanha este protesto, porque, por mais
a.renista que se seja, todos compreendem que a ARENA deve ter suas sedes próprias, seus funcionários próprios, como tem o Movimento Democrático Brasileiro.
O que não é possível é que essas sedes sejam instaladas dentro dos Centros
1\.dministrativos dos Estados, contando ainda com o funcionalismo, com as verbas e com o apoio do Governo Estadual.
É o protesto que faço. em nome do Movimento Democrático Brasileiro, esperando que o Sr. Ministro da Justiça e o Senhor Presidente da República Impeçam
:tue isso ocorra em Goiás e em outros Estados da Federação. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Co;n"edo ~ palawa. M· mbre Sr.
Sena.cklr Teo1tôruo VUe·la.
O SR. TEOT()NIO VILELA- Sr. iP.11e~~d1enbe, Srs. s.eLnadones, minha ]JiL'IeSISnça
na ·trdbtma decoawe, pl1inclip&mente, de •cert.as i:nd;3Jgaçõe.s e d:nqule>baçõe.s 'Peglstraldas no me!Jo po~ítleo, ·algumaa justas e oom;pl1e•ensív·elis:, ou1mas ~nlbeimmente
descabidas. Por outro lado, tem que se notar também alguma falta de delineamento
esp~ifico do Go·vermo quMJJbo ·a setores qwe, embo!l'a enquadlra.diOIS na oontinuldade a,cLinindl.'l1matlva, serute-se ·que so~rerâ;o albern.ções no ll1eaj.ustame!Ilito eLe uma
nov·a polít!.ca gliOibal. Entre a •rupreensãio polí1Jlca e :a cautel•a .aJClmdnlJS•il'a.tdv·a, pootos •trep;id•:mtes no momento mas resultan t;e.s dJa oroentaçã,o do G<l'Ve!lllJO pa,~s·!lido,
é que preten<io sr.t.uar minhas observações, animado do desejo de contribuir
de .aJgum modo paJI•a o e5c1al'leclmento· de ve·lho•s problemas obscllll'IOS e pnob:emas
e!lliC~rge:ntes .com s:ignlflcrutlvo· vl!S1Uilllbre de ·c1arldade.
Sll. PllesidJen.te, houve· ·uma muiCiança ll1ad1c•al, •em 64, no· SILSibema politi.co-adn1st111a.Mvo bil'asl.Lellrl(J. Em ,clJez •ano~. e.ssa mud,amça, pelas .p.rofundas modificações
que 1n1Jroduziu na vidia de p.aJs, g;erou um pe:riodc histórico d•efin1do 510bll1ebudo
em to•rruJ• do b!nômio· Des•envolV'ime.n.to e se.g.ulJamça. O GoVletroiO crio.u, nesse decênio, uma admirável organização de trabalho, que deu ao Brasil a espantosa
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a.scel!lSão que nós, de tão 'hab!,tUJados à ro-tina de um cDescimlento ~reduzldo, chegamo,s a. penma:" em ver-dtadtekto mi1aflil"'e'. E o mundo lá fOtr.a, illiO iJ)rl.me.Lro lrustAlJnte,
também aceitou a nossa nova imagem, mas como uma fuglda visão de arranjos
extNmorma.1s. T,anJto· atSsw é que o famotSIO• futwrólogta Herma.n Kahn 1SoÓ modificou sua aná1is1e pessJ.rnl:sta soba:"e IliOs.so odetS!envo~virnento' quando· a mormalidtade
d'a ascensão e·OOtllôm!,ca ~~e flnnou no CCtrDer doo -anos, progrteiSISiva,me.n+le, assflgurando ao Brasil uma posição nítida e indiscutível de nação senhora dos controles
de oSIUta organ12laçãc. '11emos Ste1!1t1do o tapa•liulstO dto P•O•VO, ·oalO·IIOtStO te conf·La~nte, às
medidas que promov>em o nosso· d1esenvo•lvimento tem ttltmo seguro 'e •a•c.elePado.
E como p•ovo• também o ttemotS tS·auoodo de forma ge~aJ, em todas as optortunicliades.
. .
F1az ptal"\te., ent,De•ta.ntio, dte i!liOs>a •rtoopoooabilldade -re.preseruta.ti.va 13inall!Sar o
asptec.to politico dies~ta SU!l1J·De•e~nd1ente evoliuçã.o. EspaçacLamen•e, pama não ser
impoctuno, Vienho p-ro·cwrando illlSiinuá-lo desta tr~bltma, ma.s 'ago11a, ltiante do
apeLo do P·re,sldent.e Ged.s,el à i.rnagtruação criadora eLos ve~a~~ 11e~poo11Sávcls pe~a
organ.!:?Jaçã'o política, já .ste· dmpõe como ·deVier cívico peDtlne:rllie à fiaSJe ql.lle a.la1avesstamos. E 'amdJa mais ,s,e impõe qu,an::lo· já não são -cr~tJico.s a~"1wdos às ruossas
a;~.v~cliatdeS qllle mais s,anentam .a odebiLtclia.Cie ou ·dteS·impo.ntâncla àto.s poJ.ítioo,s ou
do Oongrte.StStO, mas ·CJL·ít!cos .mtemos, ou Stej.a, de·te~n•ores -de mandato politico.
Um ftenômet!liO e~ttl1anh•o no's ass~1ta. O GO·VIerno• GeitSte·l demOillStlna, nos ®eus p·rime-Lros pa~~~os. evdd.enttes sLnaios de uma melhor vaLorlzação dia lJd,eal democrállico
qUJe presdwu à fonna.ção do· !Mo-vimento- eLe 3l d·e· Ma.rc;~o de 64. Não 'V'amas c~tar
aqui os sintomas de uma selllSÍV€1 onten.taçã.o pelo f-at~taJe•cdmtelllt!O do .arnb~ente
politico. É clio conhoe,cimmllo• de :toàJoo que a. •a.proximaçál() entre Extlcutivo e Legisla.'dvo, nesses primeiros meses ·die g.o.v·e.rno, tem trazJldo uma exceJ:ente COI!l.triouição à oren((a doe .qUte o Oong1resso· Ste· f,or:ta1e•ce e com itSI~to .cria .cond·içétes de
coloc,ar-se à altnl.I1a dle SUtaS :p.r.ermgativ•as. Nãto seli!a .a.oonsetlháv•el e é oomp•l1ele!Ilsível que, no fim de uma legislatura, se animasse o Presidente Gelsel, antes de
confe,rlJr em pro,fundM~adte o paoomma ·politico. nacdonal, ,a promo.vea- iniclalti.vas
toef•Ctrm!sta.s dtat LegiJs,Laçã.o ~evo1ucwná.trdJa que oos pl'liv,a .eLa ·rruobllicliade desejada.
Sem dúvida •alguma, o ar é mais saudável e mais promissor. A grande imprensa
ou -to.cLa a impl'enJSta n;ackmal comunga oorm ,as es:p.e11an~as dos polítloo•s, e culidadosas anáfu1es já são fe1tas dierruoiWtmndo a lzDevers~bmdad'e' do pr·o·ce~o ora
cl,e.sen.catdeado. Pojs be·m, ·exrutamW~~te nes.te lrustante é ql.lle SUtrge.m {).elffitOi!lJS·tracôes •dte oes,a·1ent() pM.•~clias de dientno ·eLo CongreStStO quanto· à sua inlatividadie ou
sUJa lnope,rância diant.e dast decisões nacionais.
Nã.o é mi~s-ão mrunha e:nco,~aj;ar os àleseneor;a.j•aidiOG, e nem me julgo e·m condiçõ;es divinta,tórla;s dte p11ega,r uma nova v>el'cLaide, cuj.a face tarllncLa se 'encontra
embn.~Ç,~acli!l. mals nos -céus doe nosstas •CIOnvicçãtes l:.bteoo.is diO· que mesmo· no· 1:1&"raa- tsll1Da dta implerue·tráv,el conj.u.n·tll11a naci,cnal. Já ouvimos ,tanto ta ve.l1d~de glastar-se, sumir-se, e a palavra continuar falando, que é justo e pru-dente esperar,
como >e<Sitá acont.ecendo, ·que 'a V<erdlade .afloDe· sem os ornamentos do V1el1bo dea:"ramado.
Atrav~samos, Sr. Ptr·e~~d~ente·, um ·decênio· da R;evoluçiio. R~11l() que istSO
l'epl'El!"'en'ta um pe•ríodo his>tór,J.co em f,a,ce das mudanças que tra.nsformamam .a
rac•e so-c!aJ d10 País. Id·e·am3nt.e, es~.a p.e:riod1zação dtSV·e intdica1r wn se~rut!dto· de
vida ,ao homem. Dev.e Cta111acte,r!:?Jar-~1e, pr1ncipa1men.t,e·, pelta cau~,a ta ;que as mudanças servem: o homem. Mas o homem não nasceu, apenas, para engordar na
lt~•l'8•C·!ooalidt!lldte SIUínta ·eLe uma Stes.tta dmpteil'turbáv•el. Há ne1e um peilliS,ame!ll.to a
labejta.r. ·a ste ·e~eVIa.r, a s.e Otl1de!l]a,r e a pro.cLuziil' 1efe-itos. Não ISte me·:x~e irnputn•emen.te
num tabuleiro social, supondo-se que umas pedras podem andar livremente e
out.!'as não·. o -conhecime,nto p-}eno· dessa v•et!1d•adle te•Lemen,tar é o. que ptar•e•cte tDrunspir>ar .o,a Jnt,ençãto do GO·V•2'r·Ili0 Goed<:1el. Pols. ninguém ignora que aJS mudlamças
que .at.uam Ol"•dte•nadame,rut.e no· s.e·tor .econômioo-fin1aawe~ro, .t,ambém s1e iPtOOCieSSiatlll
à revelia e d.esordenadamente no setor culot.ural. Enquanto que para gerar uma
tonelada de p:odutos e•oonôm!.cos .nec.ess~tamos· mobilizatr t•O·d•D·' •a.s notssas •snergtas il11atn.I111a.'s .e· humanas. patl1a p.l'ad~zLr =-a t;c,n,8l-SJda d·e idéi,a,s basta um minuto de ~dlêncio e um ·rád~·O· .tl1a,nslts.tor. O h-omem está hoo•Je dln.n:be •eLo mundo
com .a mesma f,aciUd.rudte •Com .qu.e se olha dianbe ~eLo -e~p;elho. Não ihá ma~·s s.Js+ema
de go-VIetiDO· qute coilliS!ga subt11aLr 'ruo homem a sua seool·bilidrude univ~wsal. E a
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povo ignaro. A:ld está Por.tuga,l, há qua.s•e c!nqiilenta. •anos fo111a d•a. Hlst.órta Européia, e agora estoura aos olhos do mundo como uma jovem nação bulhenta e
imaglnioiSia, f1el1z e co.1o•r~cl:a, ·como s.e meio sécu1o dJe p,tlv.ações •dJa liberoade não
serv·lsse senão pal!'.a em11e~hec1er se•us ea.roa.soos ou el!miná-1o,s <do convívio com
um futlllro qu1e t.e.~ma.vam <Les.conhoece•r, e o ·COnhe.cenam, pob~eiS sobo11e·viv•entes da
Sleruectud!e, já <:QmO v~t!mas de s.ua própr1a ol:s;tinação.
A Revolução de 64 l!lã•o -ter1a. pa.ssado· de um goipe em bu.sca. ,dQ- podeQ- ..,e não
tivoes.se '!JI!'omiJvldo ·a:s mud!anç.as que já lhe ga111a.n11!im o reconhecimento nacional.
Mas o homem qu1e já pede tvalJiaJh:rur livll'.emelllte •e srube que o Govea.mo garan.te
essa Llbe•r<La.de •em todJa .a •amplitucLe de suas intci•a.tiva.s dle pr.odução, julg:a~se
com jmst!f·icado ânimo de exerce·r .essa m.esm:a ~bell1cia.de pno.tegi<La no âmbito
dos ·d!l1eHo.s do c!d,adão. Nfuo s.e diga e j'aJm!liis se ·cUsse q•ue o adian·tamento dlessa
reconqui:sta é um propósito, qwe •a.penas ·teve a diesventur•a, qumdo foi considoWaJàJa, d.e s.sl!' mal posta p•o·::- qwem 11el\po-nsáv·el. IÉ seu coLa.pso trans~tór1o. ddruL+e
eLe f,a,tJoiS e ~cuns•tân~•aiS •a.dv•ei!1SOS, .cornne poli' •conta. d1e uma preooução •que pode
ser e:lOageaJllldiamente !'e·S".tritiva, maiS nunca ·de1ibel'adamente engai!10S•a. De qualquer modo, esse colapso se reflete sobre a c•omunidade, em prejuízo do seu desenvolvimento harmônlco, ou seja, o equilíbrio entre o seu avanco social e sua evolução pwít~c·a, uma V•ez que ·ess.e•s dois compolll•entes •em intimá mh~tUil1a é qUie lhe
dão identidade de nação e caracterização de poviJ, em estado d.e ·organização
autônoma. O avanço social está à vista; e a progressão política continua obscura,
à$. esconsa.s, numa espera. fatigante ·e já para alguns desalentadora. Plan.t.ado na
espera é que o Congresso adquiriu uma Imagem desfigurada. E não fomos !nat.ivas por co•nta -p•róprta. No.s•s:o c•ond·ic!onam81nt.o à domlnânota do EJVe•cut.ivo não
tem sido uma fraqueza de espírito, mas uma espécie de acordo de cavalheiros,
em que lll!l1l. ·t!noha qu.a -ced•e•r oa.a outro em benefíc'o de ruma causa comum.. Não
teQ·.ta sentido •a odiminuiçã.o da:S faculcLacLes do Legisla-tivo ~e ess•a cessão .tivesse
o objetivo de amesquinhá-lo à medida em que seu funcionamento \'em perdendo
de !l'lep•SJl'CUISsão •ef·e.tiva j.un·to às .a.L'.as cLeclsõeiS do País. A -mtenção tena sido• ootra.
Como outra. também teria sido, é de se su:por, a reação do Congresso, pois, entre
aviltar-se ou extinguir-se necessariamente, só tinha um caminho: o de morrer
d1gna.mente. O •qu:e se i!lJo,ta é que f·altou aiO· EJVe·cutivo ,a, dev!:cLa Slensib!Ji&adle pua
manter abertamente essa "espécie d·e acordo", pois à medida em que fossem
oedJen.do as p•lie~sões, o diá1D!l':> •S•e irlia no.rma.!CzrunàJo,, cllll'lj)(lrifica:ndo-se !l10 pens:amento ll]aciOII!•al -ele qu.;, a vo·cação 1ibe•Dal é comum .a :todo:s: os b11asilelll'os. POli'
ouwo l!!ido, f.al'ou também ao C<Jn!l'resso um JJ•o•uco· mais d·a entendimento !n1e·rno
pa,11a melho~ •r.esgua:rdá-lo eLe certa.s •ex,piaçõe:s !nj.u:s·tif!cáv•e!:s.
T&á che!l'ado, .realmente, •a opo111tunlod•ade d.e uma r.eV'iiSáJIJ do p.rocedimen.to
po:.1t!.co bol'as.i1edl'o? Ore!o ·que S•itn, 'P'Dl'qu.e ·Cl'leb que o IElVec-utivo já dlemoost11a a
IlleCie.s~d:ade Longament.e .espll'l'ada doe- •um e•n:o.ntro ,a,JJ.e,nto- com o Liegislorutivo para
equa.clona:r o qua:dro !ns.tltucio•nal do P·ais. Ai> que P•:l•rece, •ei!lJtret:anto, ·a crise
não é exclusivamen•t.e política. É eminentemente cultural. Como a política se
insClll1e'Vle •elllJt!1e os capítulos -dJa cultura, ·e tJ!Inha, poli' mo·tivos óbv~o,s, que S•e•r enca•l'ada {!Om 10 11igor dos ímpe.to.s !'evoluc:onátlios, !l'l•ecessaor!ameiJJte ·11ecebeu trwtamento mai.~ restritivo - e nem sequer lhe coube de brinde um m-odesto MOBRAL.
Come.nt•a-se que o político é uma. crla,tml'\a l!lrl:ste, roas e:s•,a,r!a meono.s .tr!st.e o professor .UillJ!ve~s.Jtáll.'lio? Enfim, o cie:n.t!sta. o •eõltudtai!llte, o jomal!sta, o •es•Cll'!to~?
Noo \'amos en:tr•a~ em .ct.etalhoe:s, e s~m .te:nt,ar uma solução pana, .a vioLenta .rupf:lure
qwe se •abriu Ille~se eamp•:l, onde :r.e:almen.t.~ mais s1e· sttua. :a c•o•n•~nu!cLad1e h!s.tóro!ca
d·e um po.vo. Se o d:esajl.l.S·ts perdU·l1a., •l'lúgá-Lo à o•r-dJem d•a•s e:odsa1s q:u•e o tempo
naturalmente corrJg.e é julg.ar prioritário o pragmatismo de uma faixa etária
reduzidís.sdma, qu.e S•e .esforça po•r ignol'a;r o fu.tlllro, em detr1.mento· d:a malorl•a
esmagadom de um país de população essencialmente jovem. Tirar a nossa cultura
ào :S>eu •COnf~n.a:melllJto ·e -doo· s:eu .exíliiJ d.ef'en.siv•o, um •e o~utro p11ejudilclaJIS à grand;eza
do P•aís, é .taOCie·f•a, .taLv.ez, a ma.J.s difícil e d:e1imtda que des:afla o GiJVerl!lO.
Os ímp.e.tos lnJ.c',aJs doa•s ·!'evoluções nem s.empl'e S•e Cal!1aJCt:eroJzam em ~avor de
seu rnads n<Jobr.e f.cle•al, qua.se sempre utillzMn su~s p(}te:ndalidades oontra. os
Xatol!'e•s :acl.ve;osos à .n,fi.l'mação doe- sua sobe11alllia;, Lde•aliSllllO é ·algo •elás:tl!co que
suporta. •bempo •e sub•J•e.tiv.ações, ~enq•un.nto solJ.er.anla exige ação pronta e objeb!.va,
Elstór~•a
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-26sob pen·a, pe•lo menos, dle Setr iPO.Sta •em ·COnfronto des~~tante com seus COlllteSitadore.s. Até certo· ponto é natural que uma revolução procure consolidar sua
est~a.tég1a fí~L•C•a de dlomlnãnda in<:Oi!l.~ol'lastáve.l, poar.a só dle<p•o•is lan~wr-se à fo•rmação die SIUias .ldnha.s pi"O•gr.amátioas glob.ais. E fo~. por cer.to•, .ru com,p~1ensão
dieiSSe dorucontomaV'el proCJe&So qu~ oos Le·V•OU à p·enosa ca.ute~a. i!llem semp!l1e reB;p.eita.da., dJe supoii'úa~ oa !nqui•etude de servdlr no ~o1amento•, inclusive, 1da dlesCOillfia.nça.
O que se torna claro, Srs. Senadores, e urgente é que ou aceitamos a sugestão de crt!Ja.r ,aJ.guma oo·!sa, ou teremos 'abdicadC> da pl'el'ro.ga~t~.v:a ode coLaibotra:r
com o Governo num clima de confiança. Entretanto, tod.a criatividade carece
de lnc,en·ti vos. Um d•e1es, e pr.mcipoal .pam. dilllr prurotãd:a aos tvab:ailhlos, já O• temos
na pa;la;w.a; dJo Plre:Sidoente Ge1soe•:. F•a.l:tam ou1mos também impo!l'ta.ntes e la!disptmsá'VIedis. A sod~dad,e bl1as1Jieh'a, po·r mo.tLvo.s que •lllqui nãlO• cab1em, ooumuJou
reservas mentais bem compreensíveis quanto ao fenômeno político dominante
E eNadicá-las Jlão é problema .apenas dos politlc~o,s, mas dos pol:itdcos e dos
go'VIem,a.nte:s - desde que d[s,po.s,tos ·lliO· .esforço comum <Le ,cJ!rur r.e1a.kle 1a. uma 1Lderanç.a lnt;egma.da, ol'lesp.onsável igualmente pelo desenvolvimento sócd.o-e·COillômico
e pelo· dle~eill.vo.Jvimlento :po!Ltlco-cu1tUJr,a.L A sodedladoe ·é a b:enef.LcLáiclia da •boa.
condluta dJe wn gov:emo ou .a sacr.l.ficada no iillJSIUceSSiC> ode •uma. ~tão• o•fdc~al. A
lig~ação eo:11tre povo e ~ovemo só se f•az, e·f~.tiVirume~nte, ·atra.Viés die lldell13ill.ças
p<ilitioas; foll'a ·dils~o O· goiV'emo• dá orderu e o poro CUJna)l1e oi!'.dens. Não é esta a
forma ~de•al pa1r.a o povo bll'aJSHeiro, •e buscrur .a:queLa é o g>l.1:unde ill:npenrutl:VIQ d3.
hora. pt'lesentJe. O sooho die substi+.uir o .p.olitioo pe1o .técnico já O!IIUSOOl muiltos
pesa.clielo.s. A JWetens•a USllil'Jl.S.Ção nãlO passou de uma mf,ecunda experiência Se
as águas tendem :a. vo·1ta.r oo seu Lclto ].'leal, j·ustãUca.-\S.e •a pvecaução dJos estímulo.s
:!:)wra toma.r p:1enamente viável o camdillho !ll:atura.l das ág.wrus, ode ~lgum modo
ob-struído peLa Longa. pe•rmanéill.c~a da muru:liação.
O decênio vevoluckmã.r.io, :l)l1i:ncipalmente p::•rque já ,s,e car.a.cte,r!lza como
etapa. histórica, merece um balanço de &ua.s atividades gl<>ooi.s, não só, Sr. Pre-·
sic'Lente, J>llil'lll •e~aLta.r .as P•a.l1tes ;po&tdVia.s, mas também p.aii1a. OON·igLr •aque~as que
ftcwrum diefa.s,a.das da ef1Ciêncla. espe•11ada.. Quando !n.sistLmoiS em ;procLama.r que
os p1anejamentos 'CCOill.ômic.os: d1omtna.ram 1a.s p~eo.cupações oficiais illieSSes: últimos
d:ez OOJOs, não que~•emo.s illiSdmvar que isso ifosse tC>talmeil!te .e.rra;do, mas esclairle<:eT
que alguma coisa. mais deixou de ser feita.. O isoladamente privilegiado, que caracterl.oou o· .compruvtimento ec,onôm!co •em de>trimento dos .dJemaris, .geroru UJin. rp•rofundo d•es:equilíbrio ootl.'le a elogláv:e;, ascensãio do !lrodwto Nactonllil Bruto e .a
estacionária. posdçã~o de ou•o11as •exigêncla.s ·llÚ11iolnias do homem. Sabe-·se qu•e as
potenciaàldad,es humanas somwdas às po:tenci•aJ!d,ades naJtmlllis do P.aí:s il'e·sultam
em desenvolvimeill.to. Mas se .as po,tenc!a.licl!a;des hium:anas nãiC> sã.o, p01r srua wz,
a soma elas :re.a~d:llldies h:umrunas, o diCSilill.V01vLmento ,cleixa de se,r Ol."gâ.moo e ef1caz
pllll."a ser ocles,figUll"ado e tendencioso. Nenhum Ln:strumeilllto de deseill.volvlmento,
~eja intelectual, económico, religioso, social, político ou militar, pode tornar-se
i.ncliepeilldlente •e a;bsoliultista, sob pena. de prej udLcrur ,a. fi!IlJa•ltd•adoe •a qrwe se doelstilna.
E é eill.Siln.ame:n.tC> histórLoo que quando um Lnstrumento dJe •exp•lllnSão sobre:puJ a,
co•m foros hieil'árquicos, ·todlo.s os ou.tr·os s•omad.os, tende •a S•e ju:.g.rur Cloa:n ootegoria
de Wstltudção intocável. A Lnto~a.bU!:drudie oercadia .de pmvilégtos cr~a s•empore uma
vida. e esc•opoo rp.rópr.tos, di.s.tiillto·s dos outros se•tol.'les !Jnd!spemsáve·ts i!l.IO prog~resoo.
.Assim é que se ·to•mcliU, •en+['le nós, 1aLta.men.te ,pl'looritá.rLo· o .se.toa:- econômko-fmanceiro, que daí .prur.mu para. .a blfurcaçãlO doa V'aiclJa.de· •aS•Cien&onal obrufej•a.d~a, crud•a vez
mais pela privaticidade: o ensime.smamento e o endeusamento. Esses dois fatores,.
que mais pertencem ao domínio da abstração, sã•o, no entanto, os grandes responsáveis pela. previsão de 12% para ·a elevação d.a custo de vida em 1973, quando
chegou desastrosamente a cerca de 40%, transferindo-se para 1974 saldos negativos ainda imprevisíveis. 1!: de se crer que alguns impasses numa formulaçãC> mais.
nitida. da. po.ut~ca ecoill.ôm.~.co-Un.ancdr.a do •a:tual goVJeroo 11esulitaan dJe Clla.'tos
meUndres oospe~+.áv,ets no cont01ri111ar a ,J."ealidad•e nua, a;té 'então camuf1!liclJa. habilmente pelo "véu diáf•ano da fantasia".
Co·mo a lioclJe•r•anQa governa:mental de eil!Jtão tinha o seu ipotmto de 'apo[o, no
:Mi.ndstéQ-Jo da iF1az.mcla, é fácil concluir que se •a ,p•rópl'lia áre,a nã•O 'a.t!ill.giu 1ma.s
fma.Mdla.clies dentro das metas J.de,ai.s, muLto· meoos condições tena.m ,a;s outl'rus dJe
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S!l'. Pres~dle:rute, f•az paJl'lte, da. âmsdJa de 'aoe,rrtJ!lll', e o.s equivo·coo ooa:~nem ;p~ conta
da complexk!Jadie doo probLemas •!lloumuJJa.do·s •a.o longo do tempo e dai difícil
d1stlmçáo ei!l1Úl.1e o qu,e é maJs urgente e mei!l!os U['gente em 11egime UII'gentís.slmo
de ante-sala de pronto-socorro.
li: ponto pacifico que é presunção vital do Homem realizar suas potencialidades. A História regi.stra, entretanto, disputas intermináveis quanto à sua
finalidade última. Nesse sentido é que nos deve preocupar o demorado impasse
quanto ao surgimento de uma filosofia politfca para o perplexo organismo
social brasileiro. Palra certa a tania sobre a sociedade, que cresce sem os necessários ingredientes à competência de organizar-se poltlcamente. O organismo
social, como o organismo humano, sofre com a carência de vitamfuas indispensáveis ao seu equilíbrio real. Por outro lado, de tal forma devem ser interdelpententes os chamados instrumentos de expansão ou desenvolvimento, que
quando um Instrumento, digamos o económico, atinge um nível superior aos
demais, já é comum chamar-se a Isso, nas Ciências SociaiS, de influência morfológica. Também é sabido que o atraso de nível de um setor tende a reter o
desenvolvimento dos outros. A isso se chama de "retardamento cultural". Em
suma, a pretensão de primeiro organizar um setor para depois. outro, e depois
outro, e assim por diante, parte da premlsa falsa de que as necessidades sociais são superpostas, quando de fato são apenas Intimamente relacionadas
a ponto de uma não poder subir sem o auxílio da outra.
Que se fazer então, Sr. Presidente, da Politica, que é instrumento inseparável do desenvolvimento dos povos? "Deixar como está para ver como é que
fica", segundo Vargas, talvez não seja o mais aconselhável, depois de dez anos
de !Revolução. Já não é o tempo o que nos angustia, é a própria razão de ser
da Revolução o que nos preocupa. Toynbee, em pronunciamento recente, diz
que o Mundo Ocidental está desafiando .a catástrofe, quando fecha os olhos
aos graves problemas que saltam aos seus pés. Entre nós esse desaffo não é
irreparável, desde que sejamos suficientemente hábeis para contornar a tensão
da evolução, com humildade e Inteligência para colocar cada coisa no seu lugar.
Vamos abandonar, sr. Presidente, o famoso paradoxo de Zenon, em que argumentava que, "se a tartaruga começasse com uma dianteira, Aquiles nunca
poderia alcançá-la, embora corresse multo mais rápido". O pa1·adoxo de Zenon,
há quem assim o explique, "repousa no fato de que o espaço e o tempo através
dos quais os concorrentes correm são ambos contínuos, l,llas Zenon, tratando-os
como se fossem uma sucessão de intervalos, introduziu no raciocínio uma condição inverídica e desta suposição contrária ao fato (de que o tempo ou o
espaço existe como uma seqüêncla de intervalos) - tirou uma conclusão contrária ao fato (de que Aquiles nunca poderia alcançar a tartaruga)".
Por mais atrasado que esteja o estágio político Sr. Presidente, o drama não
está na sua propriedade ou impropriedade, mas no deixar partfr ou não partir
na corrida com a tartaruga ...
Conta-se, Sr. Presidente, que Pinheiro Machado perdera uma questão e, à
saída, viu uma pequena multidão adversária que o aguardava curiosa de sua
reação. Disse, então, para o motorista do seu carro, que atravessasse a praça
com a seguinte recomendação, em tom severo: "nem multo devagar que pareça
provocação e nem multo depressa que pareça covardia".
Conosco, a recomendação é inversa: nem tão depressa que pareça provocação
e nem devagar que pareça covardia. Pri'nclpalmente do medo de colaborar sem
antolhos, num modelo político que corresponda à vocação liberal do povo brasileiro e suas realidades humanas em todos os seus aspectos mais positivos ou
menos positivos. Não esquecer que vocação liberal nada tem a ver com a desenvoltura de inst.!ntos reprimidos ou concertos acadêmic·os sobre teor~as românti'cas que geralmente cercam e deformam, tornando circunstancial e emocional o liberalismo condutor dos Direitos do Homem. E nem imaginar que
as reálidades humanas do povo brasileiro se circunscrevem apenas à satisfação
pessoal de alguns senh<ores dotados, sem dúvida, de acendrado amor à Pátria,
mas tendo a Pátria no peito coma um órgão dependente de sua vontade e não
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direitos iguais,· embora com.. deveres maiores e menores.
A auSência de uma filosofia politica, além de arredar da atividade politica
a desejada e indispensável participação da juventude, gera ainda a indiferença
generalizada do povo pelo processo dominante, em que a supressão paulatina
de SU!IS prerrogativas de organizar-se politica.mente vai criando o hábito da
omissao, que redunda, em última análise, na falta de compromisso para com os
governantes. Forma-se, assim, um espantoso patriarcalismo politico, onde
os governantes reclamam que os governados tud.o pedem ao J:Oder e os ~over
nados, por sua v·ez, diz que só pedem, porque perderam a condição de não
pedir, que é a co-responsabllidade no !J)Oder através de seus delegados polit!cos,
escolhidos livremente. E como se isso ainda não bastasse, Sr. Presidente, há
quem pregue abertamente a queda da Federação por um regime Unitário. ~
o caso - que me perdoe o S·enado - de lembrar a tragicômica história do
pobre desgraçado que rua afora, numa cidadezinha do interior, ia sendo conduzido a p111u e chicote pela :policia. Uma velhinha, horrorizada com o espetáculo,
gritou, aflita, que era melho·r matar o infeliz do que submetê-lo a semelhante
desgraça. O preso, ensanguentado e exangue, consegue levantar a cabeça e
tranqü!l!zar a traumatizada senhora, dissuadindo-a do seu bem intencionado
apelo: Como vai, vai bem, minha velhinha ...
Nem nos convém Sr. Presidente, o desespero que gera v~olência e nem a
passividade concordante que 15'flra subserviência. Fundaidas esperanças nos asseguram um clima favorável ao desenvolvimento das idéias que consigam harmonizar-se dentro de um texto capaz de interpretar os encontros e desencontros
das necessidades nacionais. Há um ponto de convergência, soberanamente
respeitável, onde todos podemos-nos reunir, desarmad-os de preconceitos conjunturais e animados da decisão de atacar rproblemas específicos comuns, - que
é o desejo nacional de uma conceituação política estável. Conveniente seria
que a Oposiç:ão ac.eitasse, senão por outros motivos, ao menos como incontrastável etapa hiStórica da evolução do povo brasileiro, a Revolução de 64. Ninguém pode ficar espiando para trás, quand·o nossa segurança reside no futuro
Em seguida, Sr. Presidente. que os que dominem •a situação evitem cont.ribuições
graciosas, no sentido em que essa contribuição não nasce da c·riatividade, para
a qual apelou o Presidente da República, mas de conveniências subalternas,
evidentemente sem nenhuma originalidade. Já é comum a figura do palpiteiro
orientando correntes de opinião sobre o que venha ser regímen semidemocrático,
pouco democrático ou menos democrático, como se democracia pud·esse sofrer
esses fraclonamentos ditados, menos pelo desejo de servir a ela do que ao
servilismo a que estão condici·onados. A constatação constrangedora é que democracia passou à condição de simples sentimentalismo ideológico, que, à semelhança da região, para uma grande maioria, é uma uma tradição histórico
que um exercício de fé.
Entretanto, nota-se no povo o ressurgimento estuante de proclamação d"
fé. Quer em Deus, quer na democracia como regime ide·al de respeito ao Homem
Se não há condutores à altura e a tempo, perdem-se os frutos na massif~cação
subcu1t.ural dos menos d·otados à interpretação de Deus e da demo~racia. Nacl.a
há, portanto, que estranhar na deturpação grosseira das religiões clá&sicas .
dos clássicos princípios democráticos. Surgem os críticos superficiais e condenam as ál'V'Ores pelos parasitos, confundindo estes com aquelas. Em conseqüência avolumam-se os tratados antidemocráticos, inclusive com a intenção
paradoxal de ajudar a Democracia. Nesse estado de coisas não é fácil distinguir
a criatividade nascida da autenticidade devida aos textos originais, da mistificação originária do sincretismo ideológico feito à imagem e semelhança de
ajustes pessoais superpostos a uma das figuras democráticas vendidas no varejo
do mercado político das conveniências eventuais.
Já vencemos, sr. Presidente, a futurologia do pessimismo econômico, proclamada aos quatro ventos do mundo p·elo Prof.ess·or Herman Khan e sep
colegas e discilpulos americanos, - por que não vencer a futurologia nativa
do pessimismo político? Simplesmente porque ainda não se pensou nisso, em
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E por falar em setor econômico, vale a pena pedir ajuda ao Professor Mário
Henrique Simonsen, hoje Ministro da Fazenda, para alguns transes de nosso
emperramento, lendo em seu liVTo "Brasil 2002", o seguinte trecho:
"Uma das tendências mais arraigadas entre os economistas consiste
em formular teorias de longo prazo baseadas em evidências segmentãrias de curto prazo. A mesma tendência, aliãs, se verifica em outros
ramos da Ciência, mas, na Economia, a complexidade dos fenômenos
e a exigüidade do campo experimental preparam tremendas ciladas
pa_ra os futurólog<Js. Não são poucos os quadros conjunturais que na
mao doos analistas econômlcos passam a ser enquadrados em eloqüentec
molduras estruturais. A História tem sido suficientemente caprichosa
para ir quebrando uma a uma essas molduras, e, por isso mesmo, a
Economia já foi caricaturada como a Ciência d.as projeções ciclotímicas.''
Sr. Presidente e Srs, Senadores, creio que uma das péssimas colocações do
problema politico brasileiro está exatamente contida nesse detalhe crítico do
Professor Simonsen. Facilmente se tomam fatores conjunturais como premissas
amll:atórias de fatores estruturais. A Política é ciência. gêmea da Economia,
embora hoje esta assuma ares não de irmã, mas de prima rica, esquecendo
que sua legítima dominância depende exclusivamente do comando da prima
pobre.
A verdade arrepiante é que escasseiam os cientistas políticos, enquanto. que
OIS cientistas econômicos cada dia mais nos sui:preendem com suas ousadas e
bem sucedidas teorias, entre eles o notável Professor Mário Henrique Simonsen.
O culto do desenvolvimento é hoje qualquer coisa que excita a intelectualidade
jovem, o que nos leva a crer que a abstenção política não é um propósito
intelectual, apenas a faixa política tornou-se desinteressante. A falta de destaque social e de projeção mesmo ciclotímica, mas afirmativa, oriunda de desestimulas vários, entre eles a credibilidade oficial na legitimidade do exercício
da atividade politica, deve influir negativamente na renovação dos quadros políticos. Os tempos modernos, Sr. Presidente, por outro lado, não são propicias ao
sacrifício da meditação sofrida e confinada, quando os seus dias se vendem por
manchetes, anúncios luminosos, notoriedade, abraços e poder.
Re.primindo a nostalgia, que é doença inimiga do futuro, mas aceitando
a tradição, que é a segurança das mudanças em termos de continuidade histórica, ca;be ao Congresso, revelar-se hábil e útil na redescoberta de si mesmo,
diante do apelo do Presidente Ernesto Geisel. Pouco importa o que temos passado, importa sim, o que podemos fazer pelo Brasil nU:Jil Governo que busca
encon.ta-ar as raizes da nacionalidade, procurando-as onde realmente elas se
encontram.
Longe de mim, Sr. Presidente, criticar o Governo passado pelo que não fez
e gostaríamos que tivesse feito, ao menos para resguardar o impulso de suas
intenções iniciais, Realizou-se num setor difícil e importante, onde a imagem
do ex-Presidente Médici será sempre respeitada e aplaudida, Cada Governo,
entretanto, tem sua missão, e cada tarefa cumprida tem seu lugar na História
da Revolução. A presença do Governo Geisel se a·tribui, mais por destino do
lq111e por escolha - lembrando Kennedy - a missão politica de linstltJucionaliza·r
o Pais. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Franco Montara,
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, por iniciativa
do Sr. Ministro da Justiça, o Governo enviou ao Congresso Nacional Projeto de
Lei alterando a vigência do Código Penal de 1. 0 de julho de 1974 para 1,0 de
julho de 1975.
Como justificação da proposta o Governo declara que é "absolutamente necessário conceder nov-o prazo para a vigência do Código P·enal, uma vez que este,
por tantas Inovações, ebige um Código de Processo Penal adequado, para sua
plena exeqüibll!dade",
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realisticas, em julho de 1975".,
Na Câmara Federal, através de emenda, o Deputado José Alves propôs que
a data dessa vigência fosse fixada em 1.0 de julho de 1980. Diz S. Ex." na justificativa da emenda: "para evitar-se o triste espetáculo de novas mensagens
sobre esse assunto".
Para atender aos objetivos do Governo e evitar o risco de novos adiamentos que podem comprometer a seriedade do trabalho . legislativo, parece-nos
mais razoável estabelecer que o Código Penal entre em vigor juntamente com
o novo Código de Processo Penal.
É mais claro, mais objetivo e mais jurídico.
Essa solução foi defendida por Professores e Juízes especializados em matéria penal e, duas vezes, proposta por nó3 ao Projeto de Código Penal, através de emenda e, de outra feita, como projeto de lei que recebeu o n.0 116, de
1973.

Essa medida se justifica pelas próprias palavras dos .dois últimos Ministros
da Justiça.
Na Mensagem n. 0 100, de 13 de julho de 1970, enviada ao Congresso Nacional, então o MiniStro Alfredo Buzaid afirmava: "As inovações de estrutura e
de fundo, feitas pelos anteprojetos de Código de Processo Penal e de Código
das Execuções Penais, ambos em fase final de revisão, me levaram a determinar
!assem eles divulgados para o r·ecebimento de sugestões, antes de seu encaminhamento ao Congresso Nacional.
Com isso, diz S. Ex.", "iRetardar-se-á a elaboração legislativa desses Códigos: o Código de Processo Penal e o Código das Execuções Criminais - e
acrescenta, expressamente, S. Ex." - "cuja coincidência de entrada em vigor
com o Código Penal se faz necessária no interes.se da administração da justiça
criminal".
No mesmo sentido é a argumentação do atual Ministro Armando Falcão.
Diz S. Ex." "Há institutos novos no novo Código Penal que ficariam sem possibilidade de aplicação na falt'<l. de legislação adjetiva correspondente". E menciona S. Ex." os pontos de inovação que exigem um Código de Processo Penal,
ou uma Lei das Execuções Criminais, correspondente e em vigor, simultaneamente. Menciona ele o exame criminológico para declaração da periculosidade;
o reconhecimento do tratamento do criminoso habitual ou por tendência; as
novas espécies de suspensão condicional de pena; as normas de aplicação do
livramento condicional; a figura do criminoso habitual ou por tendência; a
instituição obrigatória do patronato ou serviço social penitenciário, para a observação cautelar e a proteção da liberdade; o novo sistema de medidas de segurança; os estabelecimentos penais abertos e a prisão-albergue. E menciona
outros institutos que exigem, para a sua aplicação, um novo Código de Processo Penal que, segundo ele, incluirá as disposições relativas às execuções
penais.
A titulo de analogia, é oportuno lembrar que o Código Penal Militar e o
Código de Processo Penal Militar entraram em vigor, também, conjuntamente.
Finalmente, é preciso recordar, como matéria de fato, que o novo Código
·Penal, baixado por decreto-lei, de iniciativa ·e promulgação pelo Executivo,
em 21 de outubro de 1969, teve a sua vigência sucessivamente adiada para 1.0
de agosto de 1970 e para cllversas da~ d·e 197·1, 1972, 1973, 1.0 de janeiro de
1974 e 1,0 de julho de 1974. E, agora, um novo pedido. É a sétima solicitação de
adiamento.
Chegamos à conta do mentiroso. Sete vezes adiado o Código, antes de entrar em vigor. Esse Código, baixsado por decreto-lei, sem audiência do Congresso, portanto, já foi duas vezes modificado, antes de entrar em vigor.
Não vamos incidir em nova leviandade.
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-31A proposta do Executivo é justificada. Impõe-se a modificação. Mas não
vamos repetir o que se fez até agora, adiando para 1.0 de julho de 1975.
Diz o Ministro: "Há bases razoáveis para isso". Mas bases razoáveis também havia para os sete adiamentos anteriores.
Mais jurídico, mais objetivo, mais claro, será estabelecer na lei: "O Código
Penal entrará em vigor com o novo Código de Processo Penal".
·
lil a proposta dos Magistrados. É a proposta dos Professores de Direito. Foi
a proposta feita pela Oposição, rejeitada uma vez, mas esperamos _que, agora,
com a reiteração dessas razões, através de emenda que encaminharemos à
Mesa, quando entrar em discussão, através de emenda que encaminharemos à
çã.o do Executivo, que é justificada, dê a sua contribuição, aperfeiçoando a medida, com a substituição da data fixa por uma data flexível, por uma data relativa, relacionada com o fato de que ela depende.
É o Governo quem diz: "0 Código Penal depende do Código de Processo
Penal, a vigência deste depende da vigência daquele". Vamos dizer isto na Lei.
Não há impedimento algum, pelo contrário, é a formg. clara e objetlva de atender-se a esta ponderação do Executivo.
Neste sentido, Sr. Presidente, aguardamos a entrada do Projeto, para recebimento de emendas, quando encaminharemos à Mesa a emenda.
O Sr. Helvídio Nunes - v. Ex.a permite um a;parte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o aparte de V. Ex.a
O Sr. Helvídio Nunes - Talvez o meu aparte não leve contribuição ao discurso de V. Ex. a ...
O SR. FRANCO MONTORO - Certamente, trará alguma contribuição.
O Sr. Helvídio Nunes - . . . mas estou na obrigação de dá-lo. Está acontecendo, em relação ao Código Penal, exatamente o contrário daquilo que se
verificou em relação ao Código de Processo Civil, que pôde entrar em vigor
com o Código Civil de 1917. Mas o Código Penal não poderá entrar em vigor
sem que antes seja aprovado o Código de Processo Penal. Assim, entendo que
a proposição de V. Ex.a é inteiramente justificável. Não se deve estabelecer nova
data de vigência do Código Penal antes que o de Processo Penal entre, definitivamente, em vigor.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a magnífica contribuição de V.
Ex.a, lembrando, muito bem, que o Código de Processo Civil pôde entrar em
vigor porque o Código Civil já existia. Mas, não será possível que entre em
vigor o Código Penal sem que haja o Código de Processo, que é o meio de execução, de aplicação daquelas normas fixadas no Código Penal. É o Direito subs't.antivo e é o Direito adjetivo. Ficará vigente uma série de normas que não
podem ser aplicadas por deficiência do Código de Processo. Obrigaremos os
Juízes a estabelecerem, praticamente, normas. Vamos obrigá-los a se transformarem em Poder Legislativo para suprir a deficiência do Congresso. Esta razão,
aliás, é expressamente mencionada na Exposição de Motivos do Ministro Armando Falcão, como foi mencionada na Exposição de Motivo.s do Ministro
Alfredo Buzaid. Vamos tirar dessas premiSsas a conclusão necessária: estabelecer, claramente, que o Código Penal entrará em vigor juntamente com o Código de Processo Penal.
Não ficaremos amarrados a uma data e sujeitos a novos adiamentos que
são quase desmoralizadores, como disse na sua justificação de emenda o nobre Deputado José Alves. São sete ~diamentos da mesma lei, por um mês,
por seis meses, por um ano, e sempre adiamentos que não foram objetivos,
porque tiveram de ser modificados em época posterior.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a p·ermite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO- Com prazer.
O Sr. Virgílio Távora - Vê V. Ex,o. com o caso vertente, o empenho que o
Governo põe em acertar. Recolhemos a opinião dada aqui pelo nobre Represen-
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vista, parecem concluir pela procedência da argumentação apresentada, a Maioria acolherá a idéia - como tantas outras - se julgada justa e correta.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de v. Ex.", e dou meu
testemunho de que, principalmente por iniciativa do nobre Senador Virgílio
Távora, tem-se encontrado solução para inúmeros projetes que seriam sumariamente rejeitados, não houvesse a boa vontade para o exame objetivo daquilo que representa uma contribuição concreta para o aperfeiçoamento da
nossa legislação.
Esperamos, com a nossa convicção, agora robustecida pela opinião de dois
ilustres representantes da ARENA, Senadores Helvídio Nunes e Virgílio Távora,
que a emenda, após os estudos e o crivo da crítica que receber, será finalmente
aJ)rovada, para que tenhamos uma única lei que estabeleca, essa vigência, sem
necessidade de novos adiamentos, se ocorrerem - o que é provável - fatos
que justifiquem nova dilação.
Eram estas considerações que gostaria de fazer, agradecendo a contribuição dos Srs. Senadores que me honraram com seus apartes. (Muito bem!)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Wilson Gonçalves - Domício Gondim - Teotônio Vilela - Leandro Maciel - Antônio Fernandes - João Calmon Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - José Augusto - Orlando
Zancaner - Benedtto Ferreil'a - A'Cciol Filho - Celso Ramos - Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Sobre a mesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERLMENTO N.0 91, DE 1974
Requeremo3 urgéncia, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n.0 18, de 1974, que estabelece normas sobre a realização de eleições em 1974, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Este requerimento será votado após
a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1.0-Secretárlo.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N.O 59, DE 1974
Dispõe sobre a divulgação de crime pela Imprensa, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - A edição de livros, panfletos ou fascículos que divulguem crime
só será permitida para fins didáticos, científicos ou culturais, autorizada pelo
Serviço de Censura Federal.
Art, 2.o - Revogam-se as disposiçõe3 em contrário.
Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Urge sustar o ímpeto daqueles que e~loram o crime, fazendo baixo e vil
sensacionalismo das paixões desenfreadas do sexo livre e d·espudorado, dos atos
vandálicos de terror, onde a cllactna de inocentes vitimas é a tônica predominante, onde a libido é sacudida e pervertida, buscando persuadir os incautos,
os fracos, os pobres de cultura, e têm como alvo a juventude.
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-33Não é :preciso citar :publicações que se denigrem por suas pró:prias manchetes e literatura marron e pululam nas bancas de jornais, sob os braços combalidos de pequenos e inocentes jornaleiros e, mesmo, nas livrarias mais desavisadas.
EJcemplo da proliferação de tais divulgações é o que nos dá, surpreendentemente e para estupefação nossa, uma conceituada editora, lançando a "Enciclopédia do crime", em fascículos semanaiS.
Tais fascículos têm imenso :poder de :penetração popular, e, :pelo consenso,
:podemos inferir que, ao invês de atingirem a elevação ético-sociai. e cultural a
que se dizem predestinados, impregnam de maldade e devaneios sórdidos, qual
veneno vil e traiçoeiro, a alma cristã de nosso povo.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1974. - Vasconcelos Tirres.
(As Comissões de _constituição e Justiça e de Educação e Cultura.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -O projeto será :publicado e remetido

à.s Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N.0 92, DE 1974
Senhor Presidente:
Requeiro, na forma regimental, a transcrição nos Anais do Senado do editorial intitulado "Decisão Histórica", publicado no Jornal do Brasil, em 4 de
junho de 1974.
Sala da.<! Sessões, 4 de junho de 1974. -Vasconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com o art. 234, § 1.0 , do
Regimento Interno, o requerimento será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Findo o :período destinado ao Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em segundo turno, do Projeto 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 "estabelece normas :para a concessão de assistência judiciária ao.s necessitados".
Em discussão, em segundo turno, o :projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
O projeto é dado como definitivamente aprovado, nos termos do art. 316
do Regimento Interno.
O projeto irá à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o :projeto aprovado:
Reda.ção do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto
de Lei do Senado n.0 109, de 1973, que acrescenta parágrafo ao a.rt. 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

•
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Art. 2.o _: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.. 3.0 . - Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 2:
·Discussão, em turno único, do Proj,eto de Lei do Senado n.0 36, de
1~7.4-DF, 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, tendo
0
PARECERES, sob n. ' 186 a 188, de 1Íl74, das Comissões:
·~ de Constituição e Justiça, p.ela constitucionalidade e jurid!c!dade;
- do Distrito Federal, favorável; e
- de Finanças, favorável.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a diScussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
.Aprovado ..
O projeto .irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 36, DE 1974-DF

Autoriza o Governador do Distrito Federal a abrir à Secretaria de
Saúde o crédito especial de Cr$ 350.000,00, para o fim que especifica.
o Senado Federal decreta:
· Art. 1.o - Fica o Governador do Distrito Federal autorizado a abrir à Secretaria de Saúde o crédito especial de Cr$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta
mil cruzeiros) na següinte dotação orçamentária:
!Cr$ 1,00
4.0.0.0- Despesas de Capital
4.3.0.0- Transferências de Capital
4. 3 .1. o - Amortização ...................................... .
350.000,00
· · Art. 2.0 - Os recursos necessários à execução desta Lei decorrerão de anulação parcial, em igual valor, da dotação orçamentária con>ignada no vigente
orçamen~o à Secretaria do Governo, a saber:
3. o. o. o - Despesas Correntes

Cr$ 1,00

3.2.0.0 -Transferências Correntes
3.2.6.0 - Re~erva de Contingência
350.000,00
0
Art. 3. - O valor do pres·ente crédito integrará a Atividade SES/2. 037 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde e será deduzido da Atividade SEG/2.006 - Manutenção das Atividades da Secretaria do Governo, constantes da Lei n.0 5. 978, de 12 de dezembro de 1973.
Art. 4.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em con trárlo .
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Dia, val-se passar à votação do Requerimento n.o 91, lido no Expediente, de
urgência para o Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n.O 18,
de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência da deliberação do Plenário, pa.ssa-se à apreciação da
matéria.
Discussão, em turno único, do Substitutivo da Câmara ao Projeto
de Lei do Senado n.0 18, de 1974, que estabelece normas sobre a realização de eleições em 1974, e dá outras providências (dependendo de
parecer da comissão de Constituição e Justiça).
Solicito ao nobre Sr. Senador Italivlo Coelho o parecer da Camisão de
Constituição e Justiça.
o SR. ITALtVIO COELHO (Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto em exame visa a "regular as eleições para Governador e VlceGovemador e para o Senado Federal, Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas, a se realizarem no corrente ano", alterando dispositivos da Lei n.0 5.581,
:le 26 de maio de 1970, ao fixar prazos para as reuniões dos Diretórios Estaduais
:IUe escolherão os candidatos, além de estabelecer normas adjetivas quanto ao
registro.
A principal Inovação do projeto consiste em assegurar vagas, nas chapas, aos
atuals Deputados Federais e Estaduais, mantida a permissão para o registro do
triplo de candidatos, em relação ao número de cadeiras a preencher, nas elel~ões proporcionais.
Procura, ainda, estabelecer o prazo dentro do qual se realizarão as Conven>ões, em harmonia com aqueles previstos para o pedido de registro e a tra.mita>ão do processo nos Tribunais Regionais e no Tribunal Superior Eleitoral. No
mais, conservam-se, para o próximo, as normas vigentes por ocasião do último
pleito.
A proposição, aprovada pelo Senado, mereceu Substitutivo da Câmara dos
Deputados, contendo, além de emendas de redação, as seguintes alterações:
a) supressão da exigência de reconhecimento de firma na autorização do
~andldato (art. 3.0 , Item IV);
bl explicitação do prazo de doze meses de filiação partidária, evitada a remissão à Lei n.o 5. 782, de 6 de junho de 1972 (art. s.o, item l:V);
c) redução do triplo para o dobro dos lugares a preencher, no que tange
~ Inscrição de candldatos (art. 8. 0 ) ;
d) acréscimo de parágrafo ao art. 8.0 , para assegurar aos candidatos que
pleiteiem a reeleição o mesmo número que lhes foi adjudicado no pleLto anterior (§ 3.0 ) ;
e) a faculdade, conferida ao candidato, de registrar-se sem o prenome, com
:> nome parlamentar ou com o nome abreviado, desde que não se esta;beleçam
:lúvldas quanto à sua Identidade (art. 10 do Substitutivo);
f) a participação dos candidatos na programação politica de Emissoras de
e:stado vizinho, quando não houver canal emissor de televisão em seu próprio
estado (art. 13 do Substitutivo);
g) a asseguração, aos servidores públicos, quando candidatos, à percepção
ia remuneração de direito, como se no exercício das suas ocupações habituais,
no prazo entre o registro da candidatura e o dia seguinte ao da eleição (art. 14
:lo Substitutivo;
h) a alteração do art. 174 da Lei n.0 4. 737, de 15 de julho de 1965, para que
sejam carimbados e rubricados os votos em branco e nulos, depois da apuração
(art. 15 do Substitutivo);
o

o
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apuradas só se proceda sessenta dias após o trânsito em julgado da diplomação de todos os candidatos eleitos (art. 16 do Substitutivo);
j) a alteração do item I do art. 133 da mesma Lei (modificado pelo art. 6.0
:Ia Lei n. 0 5. 784, de 14 de junho de 1972), tornando dispensável, a juízo do TR.'E,
e ad referendum do 'DSE, o envio da relação dos eleitores da Sleção ao Presidente
:le cada Mesa receptora (art. 17 do Substitutivo).
A simples enumeração das alterações propostas revela, desde logo, que· o
Substitutivo da Câmara preencheu algumas lacunas da proposição substituenda,
ampliando-lhe o alcance, ao alterar dispositivos da legislação em vigor, infensos
à agilização do processo eleitornl, retirando-lhes certa rigidez burocrática e emprestando-lhes maior dinamismo.
As de2: providências, agrupadas no Substitutivo em exame, a;perfeiçoaram o
Projeto do Senado, sem contrariar nenhum dos seus objetivos, e, ao mesmo tempo,
melhororou-se o aspecto da técnica legislativa, sem prejuízo da conformação à
sistemática eleitoral.
Assim, somos pela aprovação do Substitutivo da Câmara, por jurídico, constitucional, de mérito inquestionável e obediente à boa técnica legislativa.
O SR.. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Parecer da Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade e juridicidade da matéria, e
é favorável quanto ao mérito.
Completada a instrução da matéria, vai-se passar à sua apreciação.
Em discussão o substitutivo.
O Sr. Nelson Carneiro - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Tem a palavra o nobre Sr. Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. P.resid·ente, quando esse Projeto transitou
pelo Senado Federal, tive oportunidade, como outros Colegas da Minoria, de
apresentar várias emendas que mereceram, aqui, largo debate. Nenhuma delas
logrou aprovação, mas eram tão Legítimas, tão cla·ras, tão favoráveis ao interesse público, que foram os próprios Companheí·ros, e ilustres Companheiros da
Aliança Renovadora Nacional que, na Câmara dos Deputados, atenderam a essas
reclamações e se somaram à Minoria para torná-las vitoriosas.
Este regis·tro deve-s.e fazer, Sr. Presidente, principalmente recordando a ação
que teve, na oportunidade, o ilustre Líder da Maioria no Senado, Senador Petrõnio
Pol'tella. ll: um ato d·e justiça que deve ser exaltado.
Pena, Sr. Presidente, que não haja sido aprovada uma emenda da Minoria
e que lhe ass•egurava, naqueles Estados onde o quociente eleitoral não houvesse
sido preenchido por todos os candidatos eleitos, o direito de ·ter escolhido o seu
representante P·ela metade do quociente; era a rep1.1esentação da Minoria, que
foi sempre uma tradição da República, dos bons republicanos.
Lembro-me - e ainda há pouco reli isso num livro d·e. Afonso Arinos _
de que Rodrigues Alves fazia questão de ass.egurar à Minoria no Estado de
São Paulo, mesmo no regime de a·tas falsas, em todos os distritos, a repres·entação parlamentar. E sei, Sr. Presidente, pelo que conheço da vida do meu
saudoso chefe José Joaquim Seabra, que ele assim procedeu, de tal forma que o
congresso Nacional, mesmo no tempo das atas falsas, pMe ter, ao lado dos
Representantes da Situação, os Representantes da Oposição, como o foram
Otávio Mangabeira, João Mangabeira, Miguel Calmon, P:edro Lago e Simões
Filho, que foram S·empre eleitos pelos distritos eleitorais da Bahia de então.
Era a representação da Minoria.
Infelizmente, ·essa emenda não passou; passaram outras, graças à colaboração da ARENA, através de seus líderes, notadamente da int·ervenção do Lider
Petrônio Portella, a quem presto, neste momento, a d·evida homenagem. Mas
i)
~édulas
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seja acolhida pela Maioria.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Continua a discussão.
O Sr. Virgílio Távora - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Vlrgillo Távora.
·
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, timbramos sempre em não
deixar passar ensejo para que fique constando dos Anais da Casa afirmativa
quanto ao espírito que norteia a ARENA, máxime a sua Direção Nacional, na
apreciação de problemas, principalmente aqueles de natureza política.
Não existe inflex~bilidacl:e. de atitudes; ao contrário, o projeto que hoje aqui
temos em votação términa bem demonstra o desejo de receber aquelas colaborações que, dentro do contexto político, achamos conven~ente e possível fazer.
Não é a primeira, nem a segunda vez que a ARENA, rece·bendo idéias, transformadas seja em projeto, seja em emendas, dos nobres Representantes da
Oposição, estuda-as e, seja nesta Casa, seja quando de sua tramitação na outra,
forceja em que algumas delas sejam aproveitadas.
que algumas delas sejam aproveitadas.
O nobre Líder Nelson Cam·eiro prestou uma homenagem à Maioria e, principalmente, ao Líder Petrônio Portella que no Congr·esso atuou como Presidente
da Agremiação que tão bem dirige.
O que hoje aqui temos, como conclusão de votação, é um modelo de cooperação entre Minoria e Maioria, sem intransigências. mas ao mesmo tempo sem
se afastar o Partido do Governo daqueles pontos básicos que considera, esses
sim, !l!bsolutamente não passíveis de modificações. (Muito bem!).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Continua a discussão.
O Sr. Vasconcelos Torres - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr. senador Vasconcelos Torres.
O Sr. Vasconcelos Torres - Sr. Presidente, estamos assistindo àquilo que o
americano chama, e que na linguagem bras!Ieira já es•tá adotado: um happy end
um final feliz, mas que não me lmped•e de relembrar a Iniciativa, tomada por
mim, derrotada unanimemente pelo Plenário desta Casa e, posteriormente, reapresentada e unanimemente aprovada e que dizia respeito ao chamado "terço"
de candidaJtos para cada vaga a Deputado Estadual e a Deputado Federal. 1!:
de contradições políticas Sr. Presidente, que vivemos. Diria o brilhante Líder
Virgílio Távora: de compreensões. Mas, já um velho parlamentar vai anotando
tudo isso, que passa a ser delicioso, passa a ser muito importante - e esse é
o folclore político propriamente dito. Os ânimos se acirram, aqui se gasta papel,
se gasta tinta, se gasta fita magnética, se toma tempo, a proposição é fundamentada de todas as maneiras possíveis, e depois, por um acordo, ou quem
sabe se palavra hispânica caberia melhor, por um arreglo, tudo s·e resolve bem!
Mas, no Instante em que se vai votar a matéria, des·ejo tornar bem patente
que a ·eliminação do triplo impede - e essa foi a doutrina aprovada pela Maioria
da qual tenho orgulho de pertencer - o surgimento de candidatos novos, ou
seja, da tão proclamada renovação política.
.
Ah, Sr. Presidente! Ainda hoje ouvimos um discurso belo - tenho a impressão de que faria Inveja a Platão - do Senador Teotônio VUela. Eu me
senti, assim, no jardim de Academus, no dia de hoje. Como é bonito tudo isso!
Mas, como se esboroa toda a fantasia, diantJe da realidade da votação do proj•eto que, daqui a pouco, será feita, inclusive com o meu apoio, mas com a
ressalva de que o recuo, em relação ao triplo de candidatos, não fará. com que
possamos dar um passo à f·rente, na renovação política brasileira.

•
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apesar de velho Senador - se terei tempo de contar algumas das coisas que
tenho presenciado na minha longa vida parlamen·tar. Mas um flllto que me tem
impressionado é que o detentor de mandato se agaNa de todas as maneira a
ele, apesar da Revolução, com a Revolução e princ~palmente com a RevoLução,
à qual pertenço, não desde a primeira hora, Sr. Presidente - não sou hipócrita,
porque não sou homem do muro, :eu não estava, evidentemente, presente, eu
não participava daquela engenharia do caos; as minhas posições foram tomadas
aqui. Allâs, há pouco tempo o nobre Senador Daniel Krieger, como também o
ilustre Senador Ney Braga, atual Ministro da Educação, relembravam o discurso
que eu fiz, mas o fato é que não conspirei, então, esse titulo de conapirador,
hoje vejo um número excessivo deles. Sr. Presidente, eu não. Eu aceitei; não
fui um adesista, a verdade é •esta, mas compreendi e hoje vibro com o que a
·
Revolução está fazendo em beneficio do Pais.
Mas, também, deve ser dito que a Revolução, no primetro momento, via
assim com uma eerta ldlossincracia os politlcos, a politica, mas hoje, aprovando
o Substitutivo da Câmara isto é, rejeitando o que o Senado !~!provou, está caminhando violentamente para o chamado profissionalismo político. São Deputados Estaduais que não querem que outros sejam candidatos, como também
Deputados Federais.
Apresentei a proposição, Sr. Presidente, rej•eitada anteriormente, mas que
depois, aqui, foi saudada ·em prosa e verso. Foi um navio emban1ielrado em arco,
m·as sua prõa bateu de frente no dique da Câmara dos Deputados e fez água, e
agora tudo aquilo que nós defendíamos nós mesmos estamos negando. O nobre
Senador Nelson carneiro está fel1z, porque viu a sua Idéia vitoriosa. O antigo
Ministro da Viação, Senador Virgílio Távora, que cuidava dos portos, rios, canais
e navios, Sr. Presidente, agora também, a;celtando, já em nome da Maioria, e
cujo ponto de vista tenho de adotar mas o faço a restrição que desejo expor.
Quanto à contradição, Sr. Presidente, não é assim que se vai renovar a
vida política brasileira. Serão os mesmos candidatos a Deputados Estaduais,
os mesmos Federais. Aqueles que poderfam vir no outro terço e a nossa querida ARENA tem feito cursos de educação política - têm procurado mobH!zar
a mulher e a juventude. Mas como, se não há lugar para ninguém?
Lamento. Vou votar, e se tivesse que dar uma palavra de congratulação,
esta não seria ao meu Líder, mas ao Senador Nelson Carneiro, ocupando, eventualmente, a Liderança do MDB, com essa paciência evangélica com que luta
pelo divórcio há longo tempo. Com relação ao triplo, ·este velo mais depressa;
o divórcio talvez não venha tão cedo, mas será sempre a bandeira do nosso
prezado e querido Colega do Movimento Democrático Brasileiro.
O Sr. Nelson carneiro - Permite V. Ex.a um aparte? (Aissentimento do
orador.) - Quanto ao problema do divórcio, V. Ex.a está sendo extremamente
pessimista. Ele está muito mais perto do que V. Ex.a pensa.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Pois não! V. Ex.a. tem um calendário
todo especial. v. Ex.a não conta o tempo. Sou seu velho Colega, de tantos
anos, e vejo que V. Ex.a espera hã multo tempo, mas esse do triplo vei'o mais
rápido; o divórcio talvez venha nesse curto prazo de tempo.
Mas, quanto à questão do triplo, que V. Ex.a combateu aqui, hoje é o MDB
que está vitorioso. Eu, autor Inicial da Idéia, e o Senador José Lindoso que a
reapresentou, com que cara, Sr. Presl<lente - permita - assim falar o que
estou sentindo com que cara podemos apresentar-nos se def.endemos aqui que
o triplo era a renovação política? Que o Estado tal ou qual não tinha condições
para apresentar o terço - mas o problema não era de apresentar o terço e sim de
permitir que, talvez, diminuindo o coeficiente eleitoral, jovens pudessem ingressar na minha querida Aliança Renovadora Nacional ou, então, no Parti'do
da Oposição. É assim mesmo, Sr. Presidente. É por Isso que o congresso Nacional, às vezes, como nesse passo - ele que é tão grande e nobre - não se
afirma.
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votar; a palavra foi dita. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É por
Isso que vou votar com o nobre Senador Virgílio Távora, com a ressalva de
que lamento que o triplo não fosse, hoje, consagrado em benefício da renovação politica brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Continua a discussão. (Pausa.)
Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Nos termos do art. 322 -do Regimento Interno, o Substitutivo da Câmara ao·
Projeto de Lei do Senado é consid-erado série de emendas, e deve ser _votado
separadamente, a menos que seja aprovado requerimento para votação em
globo.
.
Com esse objetivo, fof enviado à Mesa requerimento que vai se{-lldo pelo·
Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
N.0 93, de 1974
Nos termos do .art. 322 do Regimento Interno, requeiro votação em globo
do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n.0 18.
de 1974, que .estabelece normas sobre a realização de· eleições em 1974, e dá
.
outras providencias.
.
Sala das Sessões, 4 de junho de 1974. - Petrônio. Portella.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com a deliberação do' .
Plenário, vai-se ,passar à votação em globo do Substitutivo.
Em votação o Substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) .
Está aprovado.
Aprovado o Substitutivo, a matéria vai à Comissão de Redação. (Pausa.)
· Sobre a mesa, a redação final oferecida ao Projeto de Lei do Senado n.0
18/74, em regime de urgência, que será lida pelo Sr. 1.0 -Secretárlo. _
É lido o seguinte:
PARECER
N. 0 231, de 1974
Da Comissão de RedaA;ão, apresentando a redaA;ão final do Projeto•'
de Lei do Senado n.o 18, de 1974.
.
Relator: Sr. José Lindoso
A ComiSsão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n. 0 18,
de 1974, que estabelece normas sobre a real!zação de eleições em 1974, e · dá
outras providências.
Sala das Comissões, 4 de junho de 1974. - Carlos Lindemberg, Presidente ·
- José Lindoso, Relator - Cattete Pinheiro.
_

.

ANEXO AO PARECER
N.o 231, DE 1974
.

Redação final do Projeto de Lei do Senado n.0 18, de 1974, que esta-.
belece normas sobre a realização de eleições em 1974, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os Dlretórlos Regionais dos Partidos Políticos reunir-se-ão, até 15 ·
de julho de 1974, para escolher seus candidatos a Governador e Vice-Governador

-4úde. Estado que concorrerão às eleições a que se refere a .Emenda Constitucional
n.o 2, de 9 de maio de 1972.
§ 1.o Realizada a escolha, o Delegado do Partido apresent.arâ, ao Tribunal
Regional Eleitoral, dentro de 2 (dois) dias, uma cópia da ata da reunião, devidamente autenticada.
§ 2.0 Protocolado o recebimento da ata, o Presidente do Tribunal fará publicar, no prazo de 2 (dois) dias, no órgão Oficial do Estado, para conhecimento
dos interessados, edital de que constem o nome e a qualificação dos candidatos
a Governador e Vice-Governador.

3.0 A argüição de inelegibilidade será processada perante a Justiça Eleitoral, na forma prevlst.a na Lei de :rneleglbilldades para a Impugnação de registro
de candidato.
§

Art. 2.0 Se a Justiça Eleitoral considerar Inelegível qualquer dos candidatos

a Governador ou Vice-Governador de Estado, ou se ocorrer morte ou impedimento insuperável de qualquer deles, a Comissão Executiva Regional do Partido
dar-lhe-á substituto, no prezo de 2 (dois) dias.

Parágrafo único. Escolhido novo candidato, proceder-se-á, em seguida, na
conformidade do que prescrevem os §§ 1.0 , 2.o e 3.0 do artigo anterior, ressalvado
o disposto no art. 4.0 desta lei.
Art. 3. O registro de candidatos às eleições de 3 de outubro de 1974, parà
Governador e Vice-Governador de Estado, será requerido até as 18 horas do dia
30 de agosto, perante a Mesa da respectiva Assembléia Legislativa, e Instruído
com:

I - cópia autêntic-a da ata da reunião do Dlretór!o Regional que houver
. feito a escolha dos candidatos, a qual deverá ser conferida com 0 original, na
Secretaria do Tribunal Regl<lnal Eleitoral;
II - autorização do registro, dada, por escrito, pelo candidato;
III - ceJJtãdão do Tribunal Regional Eleitoral de que o registrando está no
gozo d<ls direitos políticos e de que tem domicilio eleitoral no Estado nos 2 (dois)
anos imediatamente anteriores à eleição;
'
IV - prova de que o candidato, na data da eleição completará, no mínimo,
12 (doze) meses de filiação partidária na circunscrição em que vai concorrer;
V - eülclaração de bens, de que constem a orig-em e as mutações patrimoniais;
VI - certidão do Tribunal Regional Eleitoral de que a escolha do candidato,
pelo Diretór!o Regional, não f<Oi Impugnada ou de que foi julgada improcedente
a impugnação.
·
Art. 4.0 Em caso de morte ou impedimento lnsuperáyel, as exigências constantes dos !tens I a V do artigo anterior, em relação ao candidato lndlc·ado em
substituição, serão satisfeitas nos 10 (dez) dias seguintes à data da eleição,
dispensada a do item VI.
Parágrafo único. Nos casos referidos neste artigo, qualquer argüição de nulidade ou de ineleglbllidade poderá ser apresentada até 1·5 (quinze) dias após
a eleição, na forma da legislação em vigor, devendo o julgamento obedecer ao
disposto na Lei d.e Ineleglbll!dades para a impugnação de registro de candida:.tos.
Art. s.o Ocorrendo, após a eleição para os cargos de G<lv•ernador e ViceG<lvernador, a declaração de inelegibllldade de candidato eleito, reallzar-se-á
nova eleição até 10 (dez) dias após a publicação ou Intimação da d·ecisão transitada em julgado.
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O número d.e Deputados, por Estado, à Câmara dos Deputados e
às Assembléias Legislativas será declarado pelo Tribunal Superior Eleitoral, na
forma prev!stla 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 proclamado na audiência a que se refere o a11t.. 68 do Código Eleitoral
e até 20 (vinte) dias depois de sua realização, observ-ados os arts. 39, §§ 2.o e 3.o,
e 13, § 6. 0 , da Constituição Federal.
Art. 8.0 Nas eleições para a Câmara dos Deputados e para as Assembléias
Legislativas, cada Partido pod.erá registrar candidatos em número que não exceda
ao dobro dos existentes na legislatura em curso, considerados candidatos natos
nos respectivos Partidos os atuais Deputados Federais e Estaduais.
§ 1.° Feita a declaraçã.o a que se refere o art. 7.0 , se o número de vagas
para a legislatura seguinte for superior ao da legislatura em curso, os Partidos
que não houverem registrado cand!d.atos em número igual ao de vagas a preencher poderão completá-lo, requerendo o registro de novos c•andidaoos, no prazo
de 5 (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 anterior, os novos candidatos serão escolhidos pela Comissão Executiva Regional do Partld.o, convocada com >inte e quatro horas de antecedência.
§ 3.0 Aos atuais Deputados Federais e Estaduais, candidatos natos à reeleição, fica assegurado o direito de concorrerem com o mesmo número da eleição
anterior.
Art. 9.0 A escolha de candidatos às eleições de 15 de novembro de 1974
para o Senado Federal, para a Câmara d<Js Deputados e para as Assembléias
Legislativas será feita pelas Convenções dos Partidos no período de 15 de julho
a 31 de agosto.
· Parágrafo único. Na hipótese de desligamento, renúncia ou morte de delegado, e não havendo suplent.e, proced.er-se-á conf<Jrme dispõe o art. 40, § 3.0 ,
da Lei n.o 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos).
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
dúvidas quanto à sua identldad.e.
Art. 11. Os requerimentos de registro de candidatos ao Senado Federal, à
Câmara dOS Deputados e às Assembléias Legislativas serão protocolados no Tribunal Regional Eleitoral, até as 18 horas d<J dia 6 de setembro de 1974.
§ 1.0 Negado o registro d.e candida;t.o 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 5 ·(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 EJ.eitor•al, até 30 d.e setembr':l;
II - pelo Tribunal Superior Eleitoral, até 15 de outubro.
Art. 12. o prazo para Interposição de recurso ex:!J:aordlnário contra a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, para o Supremo Tribunal Federal, será de
3 (três) dias.
Parágrafo único. o recurso extraordinário s·erá processado na forma prevista nos arts. 278 e 279 do Código Eleitoral.
Art. 13. No Estado em que não houver canal d·e televisão, mas simples
recepção de programas produzidos por Emissoras localizadas em Estad.o vizinho,
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Código Eleitoral.
Art. 14. Ao servidor público, sob regime estatutário ou não, dos órgãos
ou entidades da administração direba ou lndlreta da União, d.os Estados e dos
Municípios, inclusive os empregados das empresas concessionárias de serviço público, fica assegurado o direito à percepção da remuneração, como se em exercício d·e suas ocupações habituais estiyesse, durante o lapso de tempo que mediar
entre o registro da cancl.idatura perante à Justiça Eleitoral e o dia seguinte
ao da eleição, mediante simples requerimento de licença para a promoção de
sua campanha elei:toral.
Art. 15. Os §§ 1.0 e 2. 0 do art. 174 da Lei n.o 4. 737, de 15 de julho de 1965,
alterada pela Lei n. 0 4.961, de 4 de maio de 1966, passam a vigorar com a segUinte redação, renumerando-se os dispositivos dos atuais §§ 2.o e 3.0 para
3.0 e 4. 0 :
Art. 174.
§ 1.0 Após fazer a cl.eclaração 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."
• •••••••••••••• o ••• o ••••••••••• o ••••••••

' ••••••• ' ••• o •••• o •••

Art. 16. O art. 185 da Lei n. 0 4. 737, de 1·5 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 publicação de edibal de convocação, as cédulas serão retiradas das urnas e imediatamente incineradas, na presença do Juiz Eleitoral e em ato público, vedado a qualquer pessoa, inclusive ao Juiz, o seu
exame na ocasião da incineração."
Art. 17. O inciso I do art. 133 da Lei n. 0 4. 737, de 15 de julho de 1965,
alterado pelo art. 6. 0 da Lei n. 0 5. 784, de 14 de junho 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
fundamentada e aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral."
.~rt. 18. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de 30 (trinta) dias, contados
da publicação desta lei, baixará as necessárias'instruções para sua fiel execução.

Art. 19. Esta lei 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 desejar f·azer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final queiram permanecer sentad.os. (Pausa.)
Está aprovada.
O projeto vai à &anção.
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S. Ex.a não está presente.
Concedo a palana ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BA.'PTISTA - ST. Presidente, Srs. Senadores, no último
dia 2·2, esteve na Câmara do.s Deputados o Ministro do Interior, Dr. Maurício
Rangel Reis, que lá fez mna longa e brilhante expl'anação sobre problemas do
Vale do São Francisco. Conforme saliente! desta: Tribuna em o•cas!ão ante·ríor,
a criação da COVA[,E ·enfatizou a disposição em que está. eminente Presidente
Ernesto Gelsel de impulsionar e acelerar ao máximo o desenvolvimento dSiqu·ela
vasta e riquissima região, há. tantos anos objeto de especiais cuidad<Os por
pa:rte da União.
IA vinda do Ministro Rangel Reis à Câmara dos Deputados, para abordar
questões do São Francisco na Comissão específica existente naquela casa, me
proporcionou ocasião para fazer duas indagações a S. Ex." sobre problemas de
relevante interesse para o !Estado de SeJ.1gipe.
Infelizmente, mo•tlvo de força maior me Impediu de comparecer à reunião,
pam formular ao !<lustre Ministro Rangel Reis as indagações que desejava: fazerlhe. Esta a razão pela qual, no dia 23 de maio - quando toda a Imprensa
publicou amplo noticiário sobre a: fala do Ministro na Câmara dos Deputados
- dirigi a S. Ex." ofício, através do nobr·e Deputado Rogério Rêgo, Presidente
da Co·missão da Bacia do São Francisco.
Desta maneira, quis sa·ber do Ministro Rangel Reis sobre o prosseguimento
acelerado d·as obras do projeto de irrigação da v·á.rzea: de Propriá. - o tão
conhecido e importante Pro•Jeto rtl:úba.---JPropriá. - bem como sobre a ameaça
de extinção da Agência do Banco do Nordeste ·existente no Município sergipano
de Gararu, que multo preocupa o povo daquela cida:de.
E, assim. obtive do Ministro Rlange! Reis a afirmativa de que "a implantação
do projeto Itiúba;..-P·ropriá. não sofrerá. qualquer solução de continuidade até
sua conclusão fina1" e que quanto à Agência: de Gararu, está. S. Ex.a aguardando
Informações que solicitou à Dlreção Gel'al do Banco, para decisão fina:!.
Dada a. importância dos dois ass.untos pata o meu Estado, Sr. Presidente,
Incorporo a este meu pronunciamento textos dos o·fíclos que dirigi ao nobre
Deputado Rogério Rêgo e a:o Ministro Rangel Reis, este último acompanhado
das pergullltas que deveria ter feito ao Ministro do Interior, se motivo de força
maior não me afastasse da Câmara dos Deputados, quando Já. se encontrava
S. Ex." para um debate democrático e altamente positivo pal'la o Pais e, sobretudo,
para a vasta Região do Vale do São Francisco. To·rno, finalmente, parte integrante deste meu pronunciamento o texto da correspondência que troquei
com S. Ex.", da qual constam os esclarecimentos sollclta:dos e aquele que o
Ministro do Interior me encaminhou, numa atitude que é preciso louvBl' pois
reve1adora do estreito e proveitoso entendimento entre Executivo ·e Legislativo,
do qual muitos benefícios serão co'hidos pelo BrasH e pelo atual G<lverno·.
(Muito bem! Palmas.)

o

Documentos a que se refere o Sr. Lourival Baptista em seu discurso
!Brasília, 23 ode maio de 1974.
Excelentíssimo Senhor
Deputado Rogério !R.êgo
DD. Presidente da Comissão ·da Bada do São FJ.1anclsco
Oâmli.J)a dos Deputados·
Brasilla - DF
Senhor Pxesl:denrte,
Felicitando-o pelo êxito da reunião que promoveu na comissão que superiormente dirige, para que fos.se ouvido o Senhor Ministro do Interior, Dr. Mauricio
Rangel Reis, venho soUcltar-lhe o obséquio de encaminhar a Sua Excelência a
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de força maior, não pude prestar na devida oportunidade.
AproV'eito a oportunidade para apresentar ao operoso Presidente e caro
amigo as minhas cordiais sauda:ções. - Lourival Baptista, Senador.
B~asílla, 23 de maio de 1974.
Ex:celentissimo Senhor
Ministro !Mauricio IR.ange'l Reis
Ministério do Interior
Brasilia - DF
Senhor Ministro,
C'om os meus atenciosos cumprimentos, venho apresentar a Vossa Excelência minhas escus•as pelo fato de ontem não ter podido pa:rtlcipar dos debates
que se s.eguiram à brilhante exposição que Vossa Excelência produziu perante
a Comissão da Bacia do São F1ranc!sco, da Câmara dos Deputados.
Compromisso inarredável exigiu que não pudesse estar presente no momento
em ql.l'e o Presidente druqueie órgão, o nobre Deputa:d•o Rogério 'Rêgo, conc·edeume a palavra para d·irigir-lhe dois pedidos de esclarecimento. Esta clrcunstãnc!a totalmente alheia à minha vontad·e, traz-me à sua pre.soença para, cumprimentando-o ma:is uma vez peio êxito e oportunidade de seu depoimento,
su·bmeter-lhe as duas indagações que anexo à presente.
Grato pela atenção que me dispensar, reitero m-eus protestos de alta estima
e distinta consideração. - Lourival Baptista, Senador.
Senhor ·Ministro
Representante que sou do Estado de Sergipe, no Sena:do F1edera:l, acredito
do meu dever manter-me informado dos assuntos que são de relevante interesse
para o meu Estado. É com este objetivo que peço permissão para di·rigir a Voss•a
Exc·elência a'•gumas indagações.
P'RliMIEIRA.- A SUVMJE assinou convênio com o meu Estado pa:ra aplicação
de mais seis milhões ·e duzentos mil cruzeiros nas obras do projeto de irrigação
da várzea de Propriá, com recursos oriundos da SIUVMJE. Trata-se do projeto
Itiúba-Propriá. de grande significação para Sergipe e Alagoas, com o objetivo
de desenvolver o Baixo São Francisco. Tem a finalidade de de.fender as várzeas
ali existentes das enchent-es do São Francisc•o, bem como dotá-las de um sistema
de irrigação e drenagem que permita a agricultura durante todo. o ano. O
sistema constitui, ainda, parte da defesa: ãa área após a conco1usão da barragem
de Sobradinho, que regularizará o Rio São Francisco, provocando vazão superior
à atual, no período de estiagem, e inundando as várzeas, caso estas não sejam
protegidas.
'I1ra:ta-se, pol1tanto, de projeto de indiscutível importâncL!II e prior~dade.
É o que demonstrou estudo realizado por missão de que participaram a FAO,
o Banco Mundlal, o B'!RD, no exame dos efeitos da barragem de Sobrad!nho.
Eis por que, Senhor Ministro, indago de Vossa Excelência se •as obr.as relativas
ao Projeto Itiúb~ropriá terão prosseguimento até sua conclusão, ou mesmo
se serão intensllf!cadas com a criação da C'OVALE - como, acredito, seria
desejável.
SEGUNDA - Há dias, dirigi a Vossa El'lc·elência telegrama, transmitindo
a.pelo que me foi feito para que seja mantida a: Agência do Banco do Nordeste
existente na Cidade de Gararu, no Estado d·e Sergipe.
Noticias de que seria transferida para outra localldade inquietaram - e
inqu!et!tlll - o Pre.feito e toda a populaçã•o daquele Municrpio sergipano. E
esta inqui-etação é procedente e justa, dai o telegrama que envie! a Vossa
Excelência, visando à info.rmação segura a respeito, Nele me manifestei, ainda,
pela manutenção da Agência em Gararu, que muito seria prejudicada se sua
mudança se conc•retlzasse.
Brasil!a, 2:! de maio de 1974. - Lourival BajptiSta.

-45Aviso n.O 1.224
30 de maio de 1974.
A Sua Excelência o Senhor
Senador Lourlval Baptista
Senooo Federal
Nesta
Senhor Senador,
Tenho a honra de acusar o recebimento da carta de 23 de maio corrente,
em que Vossa Excelência apresenta pedido de esc·arecim~mtos sobre problemas
de interesse do Estado de Sergipe, afetos ao Ministério do Interior.
Sobre a matéria:, apraz-me illiformar a vossa Excelência que a impla.ntação
do Projeto Itiúba-Propriá não sofrerá qualquer solução de continuidade até
sua conclllSão final e, no que se refere à manutenção da .A~gência do BNB de
Gararu, estou aguardando informações da Dlreção Geral do Ba.nco, à qual
submeti o seu telegrama, para transmitir-lhe o que for decidido a respeito .
.Aiproveito o ensejo para apresentar a Vossa Exc·elência expressões de estima
e consideração. - Maurício Rangel Reis.
O SR. PIWSIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Emival Caiado.
O SR. EMIVAL CAIADO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, sempre f·ui daqueles
que se ~M1aiil impreiSsLol!lJM" :Pelo flageLo da do•ença óe Ohagas em DJOSOO Pa.ís
e, ainda 1110jte, me •a/•emordzo com •a penetração e a e~o diesse l?il12onde mal
nas regiões maJs ddstantes do 'IIernrt;ór:lo Nacimrul.
Hlec0111dlo-me, Sr. PTes!.c:tente, .que dle cel1ta f.eita, como Deputado Fedeil1al, eu
querla. que ~~e CJOI!lJSegm·isse •a mistma do ,r,eméddo óe prevenção CJOntm a ma.lie~ta.
oom •a.qwe1e de prevenção oontna .a do•e111ça de Chagas, no bonrif•amel!lJto das propr1eda.des ~. notrudl!lmente. E colllStarbava, surp.l'eendddo, ,a, d.mpoiSsibi'Lidiadle dle
um só ~rubaJbo,, um só ~·ervlço, .no s•en1Jic1o dJe se tmp·~ddir a pro.pa.gação de·ss•es
grandes flatgeolos nacionais.
De oub1.1a fte~ba, Sr. P.r,esid•en•,e, pugnei •ttambém, alnd:a iDep•uta.dio Fe•dieral, em
prol de um cinturão de defesa na região norte do meu Estado, •a fim de impedir
que o bal'beiro, em transpondo o sul goiano, penetr.asse na Região Amazônica,
ondie os coquedl1ais e, os ~ra.nchos ·de sapé p•ropic~;a~r~am o •de.<:1env.o~vinllento, em
proporções terrí'Veis, do mal chrugáslco na Região Amazônica brasileil'a.
Com a Belém-Brasília e outras rodovias de penetraçao, o barbeiro - transmissor da terrível doença - transportado nas mudanças, vem atingindo aquelas
regiões, até então imunes ao seu desenvolvimento.
Sempne empelnhaod!G n•e.sta luta, s•emlpll'le ~e·c,~amando diOtações orçamentárias
e vevbas macs ·ef~ca2les .pa~ru o combate à do•enç:a dte ChagaiS, recebolla. a. comodihslta
infooma.ção de q'Uie o P•l'Ob1ema ·dlessa do•enc;m, no Bvasil, é mais um problema soda!;
o que não dteiXJa doe, ~mcetl':l1all" pal'te da ve•:'ld•ade, mas1 oqwe atãJo, s•ecia motivo poM"a
que o GoVICrn•o F1ecia"~rul •e o•s ·Esta•dua!.s cruza,ssem os bvaços dLante· •dJo te•nrível
flagelo, que reputo muito mais grave, para o Bl'asil, do que o próprio câncer,
É por •es~1e motivo, Sr. Breslldoente, ·qUJe, ~endio os j Gnn~s de hoJe, constatei,
com •a.1egl1La, ·a •alv:ooa~relil.1a, no•ticl:a de ·que ·deno•diado·s cientl.sbas, pesqU!isadores
naclonlllis, os .Sil'IS. Plrof•eoSSores Albe1r,.o Brurbosa· Plnt•o •e· Luís Gonzaga F1emandes,
proc'lll1rur>am o •em!.nente MiM•br.o• da. Saúd•e, Dr. P.ruul.o dle Almedcia Machirudio, ~a
1eV~aZ-lhie ,a, il.nformação..de que, fina.:mente, depoLs. d1e •antas e •anos die pesqmsta.s,
inllcl.a<Las P•M'·tie.U:l.arme[llte em 19·59, foi consegwlcLo· o• s•D•ro eqü:l!lo •Cai]>M: de· cumr
a P•all1a~[to.se d•e Chagas.
O fa.to, Sr, PreSILdtent•e, .a meu v·er, consotitul .prura o Bva.sil .uma ~die no,tícia,
porque soablemos que, se em São P:ruulo, tido· ·Clamo o· ma.!s •desenvolvido E&ta,c!Jo da
Federação brasileira, há municípios onde a incidência da doença .atinge 90%
da popwação, o .que não· d~remos de O•tttros Esbados onde .essa incidência arbinge
quase 100% •doa popuiação, ce·l:f•MlJClo. jov.ens vidas, destr.ui·ndo ·a prod.ução e trazendo •a .tri·s!tez;a •aos la.11es bol'asllteiros?
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COillheei. .povoa.dos que· ,dJesapa;re.oeDam em •diec•O•Drênc1a <Lo. "mal 1cbe· Oh·ag;as". Há
mundcípdos oilld1e 'a popul:ação, quase na su.a .to,t~d,a;cbe, s,o,fre 1a "d101ença <Le Chagas". Assim, considero um dos principais deve·res do Governo brasileiro atacar e
resolver essa situação. Se agora temos condições de cura, acho que é o instante
die o 8en...l-),c1r p,re:SiLciJe,nt;e· da Rlepúb:ica e o 8[1, Mln11>bUO• d•':l. Sa,Údie' cal'lem pm!Jorioode
to•cia esplecú.al,a;o. •C•omha·te· à "do•e!llça de >Chagas", ,p.ods .e:~t.a é pall'la o Bl1a;stlll1Jlrlto
pior, mtütas vezes p~or. do que o ·próprio câncer.
Desejo eo!llgl1!!J+.uJJa;r-me, po1!1tarn.to, com os· de!ll,t1s.1Jas e, com o' Sr. Milmsllro· da.
Saúde pela convocação die nm SIÍ.IllJlÓS~o pa;11a •tl'la;ç.ar os prurâme.1ll10is da }Jil'IOdução
do ooro q~ cull':a; O· m!lJl, s'eguncbo· .as 1nf,o,rmações dos jornrus. 'I1emo um rewrte
do ~ornai de Brasília, no1t1c!andio J.ong1amente •9J ma;térl:a.
·Sr. P['\eslidente, desejo. 'aboirdrur outro .as.sru:nto, já que .temos p11oblema de
tempo para se f·alar no Senado. Desejo trazer ao conhecimento da Casa os recla-:
mos ·que me têm dimgido as popwaçõe,s dil'ltetrio~anas do Es.tadio· de Goiás, J:JJo· Slentkio die pedlir ·a tnte1rve!llÇão· do S•r. 1\rml~tm d,a; Agr~cu1tu!l'.a, e .~alVIez do PIII~dente
da Repúbl!i·ca •e· do Sr. Mdn[stro •da FazendJa;, ,pa.ra a 1ibe-mção •das V'€1rbas do
PESAC à redle .Pancár~a. Vlerbas es1S1as destmadas à a;g~cu11Jull'la. O Plnes~c!Jente do
Brunco GMtl'lal, S.r. P•a.u·o P.e111e~~a Lir.a, nã;o J:i.bero.u, em tempo hábil, oess•a;s Vle.rba;s.,
Sabemos que, nas regiões interioranas do Brasil, grande parte da agricultura,
da lavoura., é feita n,a bll;!Sie do machado, da foice e dia 1eru!i!llda e que '!!JS rol}a.das
dia;s ·mrutas, as dle['rubaodas, :s1e f,az;em iilO mês· dle ma:W. É ,a, épo•Cla, por:lla!llto, em que
o lawador iPfCCU~a o:s1 Banw•s em bUJSca die financi:amen·to pa.na ,a;s ISU!lls il10·ças e
ge11ailimlel!llte são p,eqUJeno1s J,aVIl1adores, .aqueLes que· nãJo, dispõem d1e Lavo.~a mecam!i.2ladia, Ide ,a,J:1ados, di e t11a•m1es.
QumdJo se f,ailia, no Bl1!1;1S•!J., ~em ammento da pol1o•dução, d1e um 1ad0, vê-se, de
outro, o ~e:s~ente do· B'anco Central segur.all' Vlerbas dies•tlinadia;s ,j,ustameil111:e à
produção agrícola, não as liberando, verbas estas destinadas aos roceiros do
interior goiano, mato-grossense e dos Estados subdesenvolvidos. Verifica-se assim, .a ruecessid,adie de S•e- s•o.l1citaa.- às1 ;a;utot1idM1e.s. f•e.c!Jelrais provtdênc~as, a nm
de que e.s:ses LaVIl1aJàJo,res não continuem .s1em os fin•mda;men1los ·que têm p:ei·te,ado
se~u1dameill1le aos Bancos, inc:liuslve os das r.eg:ões circ:u!llv!zlnhas de Bll'lasília,
finamciamen.•o paora .a sua roc·inha, .aquele ·di!llhet11o imprescl!ndíVIel que irá representai!' •a f,a,r.1Jull'la, ·a produção dio qlróximo a!llO. Já pemd•emos o mês de maio.
Solicito, .portanto, •a libel'lação deiS151as Vlfrrbas, ·a fim de qUie, me~S~mC .awasado,
mesmo fo1r.a de ,tempo, o,s, 'a~r~cultol!'les oq'\lJe cult:Iv•am .a terl'la 1111a bll;!Se dia fo~ce e
do me:cha;do, dia 1avou11a de toco, tellllh.am ICl ~·eu f!.niancd,a:me•nto paJl1a assepar
no prox!mo 1a:no, >alguma ·CO[sa pa11a •a subsistênci:O: p•ró,pria ,e da f•am.ilila, d.iminumdo, ·talmbem, o ·custo· de yj,d,a pa;r.a as poopu1açoes consumtdOil'las.
LEJ11a: o que :tinha ,a ·dize.r, Sr. Pre.sM·ente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mílton Cabral) - Concedo a palavra ao nobre senhor
Senador Virgillo Távora.

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Pl'les!dein/'e, Srs. Se,nadol1es: dern.tro die um
notLciáno po:·í.~co• •tão. l!'ic.o, c•omo •aquele que, OOIS ú1timos ddias, <tem eiilJchido· .rus
folhas de oo~sos prúnc!pa~ jcrna;is, pass.ou q·uoas·e •dies,a,p·e·l1C,abJda d•ec:isão do· mad.s
alto in;teres:s'e ipal'la o fruturo ·dio País, toma.d•a pelo .a:tu1al oo.VIell'llliO e a;tl!ll,ente oo
nosso .dJe•:•e•nvo·:Wmienio. n1ucJ,e:aor. A vin.t1e •e TlOVIe dcJ. mê1s. próximo :p!I;IS,sado, •aprovando Expoo&çoo de Mo•tiV'O.s doo· Sr. Ministro SM!\'e'aki Ueok!, doas •:M!.nas e E.nergia, Sua
Exceloocla o S•enho1r PIDes~cben:te da R.epúbl!Lc:a, - 1a decisão do ·chefe· na hora
opo11tU1!1Ja - baseada; .em ·es,tudos cooto,s, fez com .que· ,•dv,eSISe Juga;11, ,c!Jerutro da;que1a
área que já compor.tav.a, ,a, prlme!111a usi!ll,a nuc1e·a'r bl'lasibe.Lra, a 1alo•cação de mais
uma o1ut!1a, das. ma~oor,e.s d:o· Hieom!,sfé·rio, c•oom capa;c:Qd•a.dle die qua.s1e o ·dObro dia em
coons1Jl1ul}ãio ·e .t11a.~endo, pela feilcidad,e 'em que .se houve o· Pais IIllaJ e.sc:oJh•a do lo•cal
da primeira, uma redução de três a quatro anos, correspondente àquele lapso de
tempo ne•Ciessfurio pa;r.a o.s .e,~1JuàJos 'e P·aJl'a .o Le.vantame!llt,o· que os 6rgã;os lnternaclon,a!s ex!g~em quando doa msta~ação dle uma gramdoe termonuc1ealr,
Assim, rej.ubilia-s,e o .e,sopírL1Jo ,[J,e todos .a,queJ,es ·que son!ham ·com o Br.a.si!.J
en.t11a.ndo com pM.so ·Celr,'•o •e ode·c•ldMo no. s'enda atômica. E mru!s justa s.e lllOS
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qrue forma, 'a. iJlcr:~me:Lriru U~lllia de An&'l1a dos ReiiS, ils1to, é, á~a !Jeve •e .Uil'lâmdo llevemente •ena:dquecldo,,
Uma. queiStão tão controvea\S1a como· esta, da. 1ad1oção da ld.n!ha dte cr:eatores,
vem soel!1do iWruta.da pelo .a,1:illJa.l Gov.erno, s~em. sensa,Ciioi!lla.lismos, sem procUJl1a de
discu&Sões es+;é:reis, tbaooado •apenas em e~~!Jud•os lncontestáVJe·is e desap!llixoiltaidos,
em lon&'a elluoobcr:ação ·clie rtécnictos bl13Si:ediros· da. nov.el Companb.La Bl1asilie!Jl1a de
Tecnolog!~ Nuc1eacr:, de modo a .t11azer, s•enão· 1a vea-dlail•e, p1elo menos 1a,quilo que
mats se a:prox:Lma da, vendaiLe no tte~l1l1eno,, ai: nós que pacr:timos •COm :uma tdleft~&'etJn
g11antie neste seto[1, já em 1982 te111emos m~.ta.la,da a maior potêntl1a elétrtca.,
~ada. nucLetrul'mente [)ta. Amé[1Lca Latina- 1.800 M.W ou 1.800.000 KW, ou seja,
só em lta.o,mru ·1lell1emos, àqUJela época, ma.is en~ergLa dle que ho·jte dispõe tooo o
N0111dleste.
Ao fazer este breve relato, nós, que nesta Casa ta.nto defendemos - e não
de hoje - 1a soliução qrute se ms afiguraVla mais certta., qua:l seja, ta.qUJeJta. adio1tada
po·r mads de 80% 1dle todos. oo. Pais;es qUJe procuram, !IlJa. gu~mção tetrmoi!l1Ue1erur, uma
sa~da p!1111ru os se,us .probLemas de ~ecr:gia, só podemos, oongJmtuLaiildo-mo.s com o
GO\"e·l1n0, que :temos a ho,nna de aqJOlar, .fa2íer vo.tos pa,ra. que, em toono dessa
solução, em toll1Th0 1dJesse canUIIlho encontra.clio, se reúna. •a inte~ectual!tdJa.de brasiltelira e que assdm .tenhamos, n•a ~a.qUJisição d1a ·tecnologJLa nuclerur, o mesmo· empe!lJho •que 1a &'eração prusstada: nossos pa.is coloca:11am, qua.n.clo da. ClOilliquiiSta. dlestta
nossa. p1róprla. ,+,eC!IlJOlogla., :na cooo'bruçáJo, 1dle brur~a.gens doestin3Jdas à ger:ação de
ene111g!ta hidcr:elétnCla.. E, :neste momJento, Sr:. PJ1e3Ldei!llte, srs. Sen!lldores;, podemos
enoontnrur, l!lJa 'lileclsãJo toma,da., nas poovldên~I!IIS oemanBJdas ·dJo mBiis ,alto ~r
da Rtepúbl!ioa., pa111a •que do pap'e~ se pa,ss.as:re à prática, um •eXIemplo Vlivo, um
exemplo frdsanrtle do Bl1asl~ gnmde, do Br:asll de 1974. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESDmNTE (Milton Cabral) -Concedo a palavra ao nobre Sr. Seaador José Lindoso.
O SR. JOS:É LINDOSO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, pela manhã,
:lesatou-se o caso da sucessão do Governador do Estado do Amazonas, pois o
Senhor Presidente General Ernesto Geisel, acolheu a sugestão do nome do Miaistro Henoch Reis, apresentada pelo Presidente Petrônio Portella, como solução
alta para as competições que se feriam nesse duro terreno. Foi uma solução que
veio ao encontro das nossas maiores aspirações. E a Bancada Federal do Amazonas na sua unanimidade, ao comparecer à sala do Presidente Portella
para tomar conhecimento da solução, acordou com a mesma, consciente de que
b.avia sido superado um impasse e se abriu novo capítulo para o nossa mstória.
Sabe o Senado que o meu nome esteve em cogi:ações para a sucessão, embora nunca tenha batido às portas de ninguém para ser candidato em eleições
indiretas e nunca tenha admitido fisiologia. ·consenti, bem como o companheiro,
Senador Flávio Britto, que nossos nomeo fossem relacioilados no processo sucessório, ao lado do nome de Paulo Nery.
Na guerra do submundo a que não se deve marear a alegria desta comunicação ao relembrar o grotesco de personalidades secundárias, queremos prestar
a nossa homenagem ao eminente conterrâneo, Ministro Henoch IReis. Não temos,
politicas quaisquer responsabilidade na escolha. e se não transigimos e nem negociamos para conseguir a nossa, queremos, na. confrontação da assertiva, dizer
que ele é um homem livre para agir.
Sentimo-nos felizes. Nem o Senador Flávio Brito, nem eu, nem o Dr. Paulo
Nery, nome respeita.bilíssimo na nossa comunidade, lutávamos por soluções pessoais. Queriamos que se desse ao Amazonas o direito de ser dirigido por um glebário, homem nascido lá, ou que tivesse familia, património, fosse integrado à
terra e à gente. A luta. era no sentido de valorizar homens da nossa comunidade, que haviam sido marginalizados.
E Henoch Reis, nascido em Manacapuru, nas barrancas do Solimões, Professor Primário, Prefeito Municipal de sua. terra natal nos idos de 1943, Professor
de Economia Política da Faculdade de Direito, Professor concursado de Direito
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-48Constitucional, Juiz Trabalhista, Ministro do Tribunal Federal de Recursos, indicado no GoV"erno Castelló Branco, sal, do remanso do trabalho de um Tribunal
Superior, para atender a um imperativo de interesse político, para servir à República servindo ao seu Estado natal.
O Sr. Flávio Britto - V. Ex." concede-me um aparte?
O SR. JOSÉ LINDOSO - Honro-me com o aparte de V. Ex."
O Sr. Flávio Britto - Não poderia, nobre Senador José Lindoso, deixar de
inserir no texto do discurso de V. Ex." meu testemunho pessoal do desprendimento e alto espíri:o público com que sempre se conduziu o eminente Colega
durante todo o desenrolar do processo político de escolha do candidato ao Governo de nosso Estado, o qual, graças ao Altíssimo, chega hoj•e a um epílogo feliz. Feliz, digo eu, porque tenho certeza, o Governo de Henoch Reis, por suas qualidades
tão bem descritas por V. Ex.", representará para o E>tado do Amazonas mais um
passo à frente no processo vertiginoso de desenvolvimento desencadeado pela
Revolução em toda a Amazônia, assim como, no campo político, um traço de
união a somar às forças vivas de nosso Estado, aparando possíveis arestas que
tenham ficado no jogo democrático de que acabamos de participar, imbuídos
todos do propósito de dar, cada um de si, o melhor em favor de nossa terra.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Agradeço suas palavras. Elas refletem o apreço de
V. Ex." a es~e eminente conterrâneo, modesto e sábio, que honra a nossa terra.
Prossigo a comunicação.
Ao seu lado formaremos nós, que lhe conhecemos a beleza do caráter e a
formosa cultura, pois fomos Professores de nossa quase centenária Faculdade
de Direito, ali, quando não existia nem luz, nem água, e timbrávamos em manter a presença do Brasil naquel~ paragens e, assim, sofremos nas lides universitárias, quando não apareciam os miríficos salvadores dos dias bonançosos.
Prossigo, Sr. Presidente, os trabalhadores conhecem em Henoch Reis o sentido
profundo da justiça social, que marca a atuação do futuro Governador; os empresários sabem que el.e tem capacidade de ouvir até pela sua formação profissional, mas ouve para decidir com consciência e acerto. Conhece os que têm bravura cívica e os que têm fel nos corações com a mesma intranqüiUdade com que
identifica as grandes árvores, bordejando às margens do rio e os répteis que se
escondem nos tapumes e ·nos cerrados; o interio11ano sabe que tem um irmão
caboclo como timoneiro, pleno de sensibilidade para os seus problemas. Vai encontrar dificuldades, mas ninguém se engane. Não .se afobará, certamente, acostumado às estórias fantástioas, contadas à luz mortiça das lamparinas; saberá
•sorrir e irá à frente, pois, a sua meta é a de ajudar o Presidente Geisel na sua
missão revolucionária. A.s lideranças, como Paulo Nery, Flávio Britto e nós, que
detivemos a maior votação eleitoral para o Senado no último pleito, Vinícius
Câmara e os Deputados Estaduais José Belo Ferreira, Mário Hadad, Léa Antony, Alvaro Maranhão, Adall Vasconcelos, Fernando Castro, Jair Cavalcante,
João Basco e Washington Stephano, os dirigentes partidários, que hoje comparecem ao Gabinete do Presidente, os diretorianos, todo3 estarão com ele; como
não lhe poderão negar apoio por justiça e por disciplina partidária, os que no
estrito cumprimento das obrigações com a Revolução estão episodicamente como
mandantes do Estado e que ao abrirem luta contra os líd·eres políticos são moralmente, também, responsáveis pelo pleito.
O Amazonas não ergue muralhas aos seus compatrícios de outras terras,
já disse Alvaro Maia, há cinqü enta anos, mas, quer ter o direito de autodirlg:!rse. Este era o fato de maior resistência para se ganhar eleição pela ARENA, no
nosso Estado.
O futuro Governador Henoch Reis, forte como juiz, tranqüilo como filósofo,
conhecendo a sua grei, está de coração aberto para todos, acima de grupos e
subgrupos e deseja responder à confiança do Presidente Geis·el, representando
para os políticos esse denominador comum das aspirações nossas - um amazonense para o Amazonas.
Vamos saudá-lo com alegria antes que lhe chovam o ódio das frustrações, a
safra das cartas anónimas, o vilipêndio à sua família, antes que cheguem os
1
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cada um na medida de suas possib111dades, sabendo que terá de remar contra a
correnteza; com mú.sculos rijos, sagacidade e determinação, serão vencidos Q.3
estirões.
Esta é a nossa palavra de ordem. Nada de ressentimentos. Queremos a vitória limpa, engrandecida com o compromisso de solidariedad.e ao Brasil no
acatamento da escolha superior e com a responsabilidade de ajudar a engrand-ecer o Pais.
E.sta era a palavra que desejava dizer neste instante, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (1\'Iilton Cabral) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Osires Teixeira.
O SR. OSIRES TEIXEmA - Tão-somente para um esclar·ecimento, sr. Presidente e Srs. Senadores.
Por contraditório que possa parecer, ficamos felizes ao ouvir o eminente e
aguerrido Senador Nelson Carneiro. É que S. Ex.a, ao secundar uma notícia inveridica de O Globo, afirma, alta e peremptoriamente, que confia no Presidente
Geisel e confia .no Ministro da Justiça.
Com relação aos receios de S. Ex.a., eu pediria, neste momento, que S. Ex.a,
da mesma forma que confia no Presidente Geisel, da mesma maneira altaneira
com que disse, alto e bom som, acreditar no Ministro da Justiça, deveria depositar, ainda que um pouco, a sua confiança na lisura e na seriedade do Governo
e da ARENA no Estado de Goiás. A notícia de que S. Ex.a se aproveitou para
dar ênfase e torná-la retumbante é resultado de informações colhidas e destorcidas no momento da redação. O que existe, Sr. S·enador Nel.~on Carneiro, no
Centro Administrativo do Estado de Goiás é, sim, uma érea reservada pelo Governo do Estado de Goiás à Aliança Renovadora Nacional, com o objetivo de
fazer mais e mais eleitores para aumentar - tenho a certeza mais ainda - a diferença em que tem sempre primado a ARENA sobre o Movimento Democrático
Brasileiro, no meu Estado. V. Ex.a não irá conseguir nada através de atitudes
dessa maneira; V. Ex.a nada irá conseguir, através de aproveitar-se de notícias
desse jaez, criando condições para que o seu candidato a Senador da República
no meu Estado venha a conseguir os votos suficientes para a ·.ma eleição!
O Sr. Nelson Carneiro -v. Ex.n dá licença para um aparte?
O SR. OSIRES TEIXEIRA- Com muita honra, eminente Senador.
O Sr. Nelson Carneiro - Vali-me - e é esta a única informação que pode
ter um Senador da Oposição - de um órgão da maior respeitabilidade, com
uma notícia provenien ~e de Goiânia. Se a notícia está errada, faço votos para
que não se concretize o que aí se anuncia. Agora, V. Ex." disse uma coL:a muito
mais grave: é que o Governo, realmente, destinou uma parte do Centro Administrativo do Estado de Goiás, para que a ARENA fizesse o alistamento e!eitoral.
Queria perguntar a V. Ex.": o Estado destinou, também uma parte do Centro
Administrativo para que o MDB fizesse o aliStamento eleitoral?
O SR. OSIRES TEIXEmA - v. Ex.n está fazendo um sofiSma.
O Sr. Nelson Carneiro - Não. V. Ex." acabou de dizer isso.
O SR. OSIIIRES TEIXEmA - v. Ex.a. sabe perfeitamente que quem faz eleitores é o Tribunal Regional Eleitoral e que a Aliança Renovadora Nacional do
meu Estado, ciente e consciente de suas responsabilidades, ciente e consciente
de que é preciso fazer mais e mais eleitores neste Pais, ciente e consciente de
que só a participação integral do povo. brasileiro no processo político é capaz de
dar maiores resultados, está colaborando com o Tribunal Regional Elei.oral, incentivando os seus Diretórios Estaduais, incentivando seus Diretórios Municipais, pedindo aos seus chefes políticos que enviem os seus homens, que divulguem
a campanha do Governo, que divulguem a campanha do Partido, no sentido de
que o Tribunal Regional Eleitoral, que os Juízes .Eleitorais. façam mais eleitores.
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a ausência do povo nas eleições, a ausência do homem do povo no processo eleitoral, quando o Governo, quando um Partido como a ARENA do meu Estado
pretende aumen:ar o ó:·eu eleitorado, vem, através da palavra de um dos seus
mais eminentes representantes, tentar torcer a v.erdade, tentar f.azer uso do
jogo de palavras, para confundir a Intenção da explicação que pretendemos
trazer ...
O Sr. Nelson Carneiro - Permite-me V. Ex." outro aparte?
O SR. OSIRES TEIXEIRA - Com prazer.
O Sr. Nelson Carneiro - Não há dúvida que V. Ex.• declarou que numa
parte do Centro Administrativo do Estado de Goiás, a ARENA colabora com o
Gov·erno, lá ...
O SR. OS IRES TEIXEIRA - Numa campanha, visando ...
O Sr. Nelson Carneiro - Correto.
(Trocam-se apartes simultâneos.)
O SR. OSIRES TEIXEIRA - . . . ARENA fazer a diferença. Ela está fazendo
a publicidade, a campanha para as novas eleições, no que está laborando pe·rfeltamente dentro da lei e legitimamente.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.• deu o a.parte ou não deu?
O SR. OSIRES TEIXEIRA - Pois não.
O Sr. Nelson Carneiro - Se V. Ex.• d·eu o aparte, faça-me a fineza de ouvir
até o final. V. Ex.• acabou de dizer que o Governo c·edeu à ARENA, para fazer
o alistamento eleitoral, através de uma grande campanha, umas seções no
Centro Administrativo do Estado; declara que não cedeu a mesma, uma parte
do prédio oficial, a.o Movimento Democrático Brasileiro. Acredito que a campanha é meritória.
O SR. OSIRES TEIXEIRA - Não declarei, não. Se o Movimento Democrático Brasileiro solicitar o mesmo ao Governo do Estado, tenho a certeza de
que ele dará. É que o Movimento Democrático Brasileiro de Goiás não tem
interesse em que o povo venha a se alistar, porque cada vez que se fazem mais
elelçõ·es em Goiás, maior e mais retumbante é a vitória da ARENA naquele
Estado! Talvez seja por isso!
O Sr. Nelson Carneiro - Não. Eu direi a V. Ex.• que há duas diferenças:
a primeira é que o normal s·eria que a ARENA se reunisse na sua própria sede
para faz.er a campanha dela, e o MDB também, na sua própria sede. O Governo:
se quer o alistamento eleitoral maior, devia franquear para todos e não apenas
para a ARENA, como V. Ex.• está dizendo. Agora, a derrota do MDB em Goiás,
V. Ex." s•abe qual foi. V. Ex.as são beneficiários dos atas institucionais, das cassações dos direitos políticos. V. Ex.• sabe que Goiás foi o Estado mais atingido
pelas cassações Injustas. V. Ex.• sa,be que o líder n!lltural do MD!B, em Goiás, é
o impoluto Sr. Pedro Ludovico, que tev.e cassado, surpreendentemente, o seu
mandato. V. Ex.• conhece o que aconteceu com o Senador João Abraão; o que
aconteceu ·com o Senador Juscelino Kubltschek. conhece o que aconteceu com
vários Deputados F'ederals na Legislatura passada. Quantos foram cass!lidos da
ARENA? A última hora, V. Ex.• se lembra da brutal cassação dos direitos políticos do Prefei•to de Goiânia, que fazia uma administração modelar. Com isso,
recorda que houve até um momento em que a força federal não quis cumpri!"
a decisão, e foi preciso que o Governo Federal ma,ndasse para lá uma autoridade
superior para que s.e cumprisse essa decisão. E, por fim, V. Ex." se· lembra que,
ainda há pouco, o Governo inte·rveio no Município de Anápolis. P'ara quê? Para
fazer Interventor o atual candidato a Governador do Estado. Portanto, V. Ex.•
v·eja que é muito fácil ganhar assim, qualquer eleição! ll: muito fácil ganhar
uma eleição quando .se tem todos os instrumentos na mão, quando se tem o
Governo para se·rvlr a si mesmo, como tem acontecido em Goiás, e como aconteceu por duas vezes, no Rlo Grande do Sul, v. Ex.• não pode recordar os
resultados eleitorais de Goiás s·em fazer justiça a esse fato, ao fato' de que o
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têm stdo os ates insttucionais do Governo F1ederal!
O SR. OSIRES TEIXEIRA - Sr. Presidente, após ouvir, não o aparte, reivindicado e recLamado, do eminente Senador iN•elson Carneiro, mas o seu discurso
paralelo, passo a Desponder.
Intei~amente destituídas de sentido as afirmações de S. Ex.a.. Q povo do
meu Estado é bastante altaneiro, bastante corajoso e bastante c31paz, para votar
de acordo com sua consciência. Não seria a cassação desse ou daquele cidadão
que faria com que. . . (Trocam-se apartes simultâneos.)
. O SR. OS·IRES TEIXEIRA - Nâo C<Jncedi apavtes a V. Ex.as. Respeitem meu
discurso, como respeito os de v. Ex.•s!
Sr. Preside·nte, dizia que o povo do meu Estado é suficientemente altaneiro
para votar de acordo com a sua consciência, com o· s·eu pensamento voltado para
a . grandeza e para o futuro do Estado.
V. Ex.a, Senador Nels•on cameiro, citou o fato da cassação do cidadão
Dr. Pedro Ludovie<J 'Deixeira, dizendo que essa cassação se converteu numa
violência. Se essa violência rtivess.e atingido a consciência do povo do meu
Estado, se essa violência, dfta por V. Ex.a, foss·e aquela capaz de fazer vibrar os
sentimentos de justiça da minha gente, o filho do Dr. Pedro Ludovico, candidato
a Senador da República no pleito passado, num pleito livre, em que se manifestou
o povo do meu Estado, teria, por certo, sido eleito, para que, daqui, de uma das
cadeiras desta Casa, pudesse defender os in tere-ss·es de Goiás, pudesse defender
os interesses do Movimento Demo-crático Brasileiro.
Foi o ·alto sentido de grandeza do povo do meu Estado - foi o alto sentido
de consciência do meu Estado, foi o sentido de responsabilidade da minha. gente
que f·ez com que, ·embora. filho do cassado, com o mesmo nome - Pedro Ludovico
Teixeira Júnior - tivesse uma fragorosa derrota, fragorosa de·rrota essa não
provocada, não através de atos instituci·onais, mas pela livre e consciente manifestação do povo do meu Estado!
E o povo, perfeitamente consciente da importância da Aliança Renovadora
Nacional no processo de desenvolvimento do Estado, se alinha ao lado dos seus
candidllitos, e os eleg·e aos postos es·taduais, federais, e ao Senado. Por isso, não
receio dizer que o candidato ao Senado pela Aliança Renovadora Nacional, o
Sr. Manoel dos Reis ·e Silva, será eleito, C<Jm larga maioria, sobre qualquer
candidato que o Movimento Democrático B~as!leiro venha a. usar.
Li nos jornais que o eminente P.resid·ente do Movimento Democrático Bras!leiro, Deputado Ulysses Guimarães, declarou que Iria usar em vários Estados,
Inclusive em Goiás, nom-es ligados a grandes figuras do seu Partido, vítimas de
ates institucionais, por certo com o objetivo de buscar eleição através da conclamação emotiva. do povo.
Em Goiás, esse processo já foi usado na el-eição de 1970, C<Jm Pedro Ludovico
Teixeira Júnior, e não d·eu resultado. Por isso, fiz questão de vir a esta Tribuna
para. repor uma verdade.
o que é o interesse do Governo de Goiás no •aumento do número de
eleitores; o que há é o interesse da Aliança Renovadora Nacional no aume·nto
do número de eleitores.
v. Ex.n pode ser o portador desta proposta: se o Movimento Democrático
Brasileiro quiser colaborar com o aumento do número de el-eitores em Goiás,
se o MDB quiser colaborar ef·etivamente com o aumento da participação do
povo no processo ele}toral, e não somente nas tribunas e nos comícios - e S. EX.'\
o nobre Senador Nelson Carneiro, pode s•er o portado·r, se o desejar, faça contato com o Governo do Estado de Goiás. Tenho a cer>teza de que o mesmo
espaço físico, entregue à Al!ança Renovadora Naciona~ para essa legítima campanha t!llmbém será entregue ao Movimento Democratico Brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. P:residente. (Muito bem!)
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Senador Vasconcelos Torres.

Concedo a palavra ao nobre Sr.

O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. Presidente, Srs. Senadores durante
dois dias, no sul do Estado do Rio de· Janeiro, participei das comemorações da
data consagrada ao Divino Espírito Santo: duas belas festas folclóricas nos
Municípios de Ang.ra dos Reis e Parati.
Habitualmente, na época em que estas solenidades se realizam, presente
estou, atentando para o fato de que a defesa do nosso folclore, mais do que
nunca, c!llrece de se.r feita.
Com o avanço do progresso e da tecnologia, se não houver estímulo governamental para que essas manifestações popul!llres ocorram, temo que elas venham
a desaparecer em futuro não muito remoto.
Desejo relembrar a atuação eficiente do então Ministro Jarbas Passarinho
que retornou ao •Senado. Quando Ministro da Educação, e f·abuloso Minlstró
<La Educação ·e Cultura das Unidades Federadas, e ele próprio chamou a atenção
para o fato de que o folclore dev.e ser preservado.
Em Angra dos &eis, sob os auspícios do Prefeito, Almirante Jair Toscana
de Bri•to, assistimos a tudo aqullo que se relaciona com essa festividade tradicional brasileira. Com o apoio da Prefeitura, que não pôde ser grande, porque
ela não dispõe de r·ecursos amplos, programa foi •elaborado, obedecendo, rigorosamente, à tradição. Toda a comunidade a·ngrense participou do evento, l'lelembrando aquilo que, no Brasil colontal, consistia em, poruto marcantJe no chamado
Domingo de Penteco&te: o Imperador do Divino, com o seu séquito, a sua coroa
de prata, o cetra, o cort·ejo, os promo·tores das missas, a exibição de ranchos
folclóricos, as danças típicas, remanescen1ies ainda, porque um grupo de abnegados procura transmitir à juv.entude aquilo que constitui um ·espetâculo de
beleza na vida cultural do País.
Depois, no dia s·eguint·e, em Pa:rati, que até bem pouco tempo era assim
uma espécie de ilha cultural, hoje jâ atingida por duas rodovias, na ãa-ea fluminense e também na área paulista, mas que ainda revive, com nitidez espeta;cular, todas as festividades do Divino Espírito Santo, ·este ano a cargo daquele
personagem que, na vida municipal, é muito importante para os que cultuam o
Divino Espírito Santo, e que é o festeiro, o Vereador Vicen1Je de Paula Cruz, que
se houve inteiramente a contento e correspondendo às expectativas daqu•eles
que lhe deram essa atribuição, que significa muito mais do que um mandato
político, porque num dia d·e festa do Divino Espírito Santo, em Parati, toda a
população pode ir à casa do festeiro comer e beber rigorosamente de graça.
Essa festividade, em P'arati, não só este ano, como no ano passado, contou
com a participação de um conjunto folclórico da vizinha Cidade de Cunha, no
Estado de São Paulo, apresentando a famosa congada, popularmente chamada
"Marrapaiâ", constl-tuind·o-se de cantol'es, violeiros e dançarinos, que prestam
homenagens, como no famoso conto francês, não ·à Nossa Senhora, mas ao Divino
Espírito Sa·nto, oferecendo suas danças e seus cãnticos.
Houve uma coincidência muito agradável para mim e para eles. Este ano,
estiveram presentes às festivida;des de Angra dos Reis e de Parati, os três Senadores pelo Estado do Rio: o eminente Senador Ernãnl do Amaral Peixoto, a quem
a re.gião tanto deve e que foi homena;geado, como de costume; o Senador Paulo
Torres, Presidente do Congresso Nacional, que em sua passagem pelo Governo do
E~tado teve oportunidade de estabelecer a ligação pioneira entre Angra dos Reis e
Parati, que era feita, até então, penosamente, por via maJritima; além do
orador que lhes fala.
Registro este fato, não como reportagem parlamentar, mas chamando a
atenção das ntossas autoridades responsáveis, no Ministél.1io da Educação e
Cultura, pela preservação do folclore, encarec·end,o que não deixem essas tradições fenecerem: que apóiem, que filmem, que gravem, que documentem e,
principalmente, que estimulem o que, Sr. Pl'lesidente, se constitui num espetáculo de beleza sem par, desde a maviosidade da música até a dança e principal-
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para o turismo, aquilo que, realmente, se· pode constituir num atrativo vivo, sem
as fals~dades de manifestações que não se embutem no contexto da l'ealidade
soeial brasl!eira.
hora em que estamos com as vistas voltadas para o turismo, aquilo que, realmente, se pode constituir num atrativo vivo, sem as falsidades de manifestações
que não se embutem no contexto da realidade social brasileira.
·
O Sr. Osires Teixeira - V. Ex.at me permite um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES - Com prazer, Senador Osires Teixeira.
O Sr. Osires Teixeira - Quero, ·eminente S:enador, fazer coro com o aJl)elo
que V. Ex.a faz às autoridades constituídas em defesa do folclore no hinterland
brasileiro. Vindo a esta Casa de um Estado onde o folclore é dos mais ricos,
com a presença das cavalhadas, das congadas, da dança das pastorinhas, dos
inúmeros folclores da velha Pirenópolis, da grandiosa Cidade de Goiás, de
Paraúna e de tantas outras. Tenho presenciado, com tristeza, o fenecimento
dessas grandes tradições, à falta de um incentivo governamental e da presença
efetlva do Ministério da Educação e Cultura. A V. Ex.a assiste inteira razão, e
eu não queria deixar passar a oportunidade de fazer coro com V. Ex.a nesta
justa e válida reivindicação. Muito obrigado a V. Ex.a
O SR. VASCONCELOS TORRES - Sinto-me profundamente desvanecido
com a intervenção de V. Ex.a, porque, se falo relativamente ao meu Estado,
particularmente a essas duas áreas do Sul, do extremo Sul. Angra dos Reis é
Parati, não tenho outro propósito, senão, chamar a atenção, principalmente,
do setor cultural do Ministério da Educação e Cultura para o estímulo a essas
atividades rigorosamente populares.
Relativamente à participação do conjunto folclórico do Município paulista
de Cunha, que aliás há dois anos se faz presente em Parati, há um detalhe a
acrescentar: é que eles saem de caminhão um dia antes, e na época fria do
ano. Não encontram um·a acomodação própria e a alimentação é irregular.
Mas a disciplina é tanta, meu prezado aparteante, Senador Osires Te!X:eira,
chega a ser tamanha a noção de responsabilidade - quase militar - que vou
contar a V. Ex.a, provocado pelo seu aparte, um episódio a q,ue assisti, ano
passado, em frente à Igreda dos Remédios, na tradicional Cidade de Parati.
Todos rigorosamente vestidos a caráter, com seus uniformes brancos, com seus
chocalhos presos aos pés, o conjunto musical composto de violas, de acordeões,
de pandeiros e outros instrumentos de percussão, e com os bastões, que são
manejados com uma precisão cronométrica impressionante; no meio de adultos,
também figuram crianças.
No ano passado, tive a oportunidade de ver um garotinho - não teria
mais de dez anos - ser ferido no nariz no jogo do ·bastão e, embora sangrando
!libundantemente, apesar de garoto, não interrompeu a exibição. Sengrando,
continuou a trabalhar e só depois de terminada a exibição é que puxou do
lenço para enxugar o sangue que lhe corria do nariz. A única manifestação
que eu vi, talvez das mais belas do povo, fel uma salv·a de palmas estrepitosa.
Essa foi uma comunicação das mais impressionantes que tenho visto. O garoto
continuou o trabalho, cl!emonstmndo o que V. Ex.a talvez tenha. desejado delinear no seu aparte: a responsabilidade, o apego à tradição, que não pode
realmente desaparecer e que está a exigir estímulo oficial.
Tive oportunidade de observar vários estudantes paulistas e cariocas empunhando gravadores, mas fazendo um trabalho particular de pesquisa. Ocorre
que, se não houver um apoio oficial, evidentemente não se poderá fazer nada.
O que não se admite é que se faça um trabalho artificial, como em alguns
centros de tradições gaúchas. Não podemos mais exibir o falso gaúcho para o
turista, que vai a ranchos folclóricos, nos centros de querências e de tradições
e que vestem calça Iee e botas de borracha, ou então, às macumbas cariocas,
para o turista americano, e que não têm nada de autêntico. Nestes casos que
estou citando, precisa haver estímulo para que, dentro da autenticidade, possa

-54o povo vibrar, como os Senadores Amaral Peixoto, Pa;ulo Torres e eu tivemos
oportunidade de assistir nos dois Municípios que mencionei há. pouco, Angra
dos Reis e Parati.
.
.
.
.
O desenvolvimento econômico é muito importante, Sr. Presidente, e não se
pode, de manaira alguma, deixá-lo sem carát·er prioritário, mas tudo pode
ser feito no sentido da preservação desses folks - a palavra folclore é de
origem estrangeira: folk - povo - dessas manifestações folclóricas, quer direr,
eminentementes populares, que são as nossas tradições, que os nossos avós·, os
nossos antepassa;dos praticaram e qua os nossos filhos e os nossos netos terão
de praticar, caso sejam estimulados, porque a cultura, de fato, nesse· setor,
no meti modo de entender- e aprendi mulLO com Oliveira Viana -, é a própria
tradição nacional.
·
·
O Sr. Amaral Peixoto - Permite V. Ex.a um aparte? (Assentimento do
orador.) - Sr. Senador Vasconcelos Torres, desejo associar-me ao pronunciamento de V. Ex.a e dizer também da enorme satisfação que tive de, a;o seu
lado e do Senador Paulo Torres, assistir a essas comemorações em Paratl e
Angra dos Reis.
Na verdade, essas tradições vão desaparecendo, mas, felizmente, os dois
Prefeitos, Almirante Toscana, em Angra dos Reis, e o Sr. Lacerda, em Parati,
estão cultivando-as e renovando-as, inclusive filmando as cenas e gravando
as músicas, prestando, assim, um grande serviço à nossa cultura popular. Recordo-me de que, há anos, em outros pontos do Estado, havia festas semelhantes,
hoje praticamente extintas, porque as pessoas que as organizavam já desapareceram e a tradição .se perdeu. V. Ex." faz bi!m em abordar o assunto. Quero
lembrar que existia, no Estado do Rio, uma Comissão de auxílio ao folclore.
Não sei se ela ainda existe. Ela assinou até um contrato com o Departamento
Cultural do Ministério das Relações Exteriores, há mais de vinte anos, para
estimular e organizar essas festas, sobretudo para manter as tradições, no
sentido de que as novas gerações conhecessem a;quilo que fizeram os nossos
antepassados. Congratulo-me pois com v; Ex.a, que teve a satisfação de, ao
meu lado, assistir àquelas duas festas encantadoras, e daqui, da tribuna do
Senado, esttimula os demais Prefeitos e o Governo Estadual para que ajudem
a esses centros, a exemplo do que faz, com tanto empenho, o Estado do Rio
Grande do Sul.
O S.R. VASCONCELOS TORRES - É verdade o que V. Ex.a. diz, e devo
acrescentar que existe, atualmente, um setor folclórico no Estado do Rio, mas
desassistido de verbas, ao contrário do que ocorreu na sua proficua adminis.
tração.
Lá estav·ã; por examplo; o jorn.alista Pimentel e a diretora do Grupo, mas
tenho a impressão de que desembolsando da própria pscúnia, para recolherem
elementos de pesquisas, para que o Estado do Rio se projete nesta área tão
interessante da cultura nacional.
V. Ex.a falou que, no nosso Estado, essas tradições vão desa,parecendo,
.mesmo em Angra dos Reis . e Parati, as danças antigas, como a xiba, a dança
dos velhos, ou, em Campos, a mana chlca, e as cavalhadas de Santo Amaro, no
Munlcipio de Campos, que ainda existem, V. Ex.a a tantas delas teve oportunidade de assistir, como em Santo Amaro, ao lado do seu leal amigo, que recordo
aqui, o Capitão Manuel Gonçalves, cujo nome ainda é lembrado. Mas essas
exibições de cavalaria, com os quadros dos mouros e cristãos peleando, durante
um tempo, em que toda a assistência vibra e se emociona, também vão caindo
um pouco.
Não falo, Sr. Presidente, por saudosismo ou pieguice, porque seria de uma
estultícia a toda prova, mas a vida nacional está aí, tudo caro, p.ela hora da
morte, e se ess.es homans, essas mulheres e crimtças, que s·e v<'.stem a caráter,
coin roupas tiplcas, não tiverem auxilio do Gov.erno do Estado, ou das Prefeituras - e eu aqui, quando relato o fato, estou deprecando o apoio federal, a
exemplo do que fez o meu eminente colega, Senador Osir·2s Teixeira -·-. se não
existir essa concorrência da fatores que permitam um apelamento a essas tradi-
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Europa, na Asia, na América do Sul, nos Estados Unidos existe uma tradição
vaque!ra e rural, também com essas manifestações de festas. Existe tudo isso.
Por que não vamos olhar, por este nosso Brasil, dando apoio a essas entidades
que ainda teimam - a palavra e.stá c·erta - em cultuar essas tradições?
Este relatório serve de pretexto para solicitar o amparo das nossas autoridades. federais, que eu desejava convidar para as próximas festividades folclór!ea.s ·do sul do Estado, ou do norte, para que, depois, as relatassem,· principalmente, nas Faculdades de Educação e Cultura. Não há lição mais atraente,
inclusin todos os cantos se referem a cet·erm!nado.s fatos da vida histórica
nacional. Fica o ~~;pelo, Sr. Presidente.
Antes de descer da tribuna, embora seja um assunto completamente difereinte daquele de que tratei inicialmente, queria dar conta de t~r apresentado
um projeto, que dispõe sobre a divulgação de crimes pela Imprensa e dá outras
providências.
Justifique! essa proposição. já lida: hoje, na base de que "urge sustar o
ímpeto da-queles que exp:oram o crime, fazendo baixo e vi'l sensacional!smo das
paixões desenfreadas, do sexo livr•e e despudorado, dos ates vandálicos de terror,
onde a chacina de inocentes vítimas é a. tónica pr~dominante, onde a libido é
sacudida ·e pervertida, buscando persuadir os incautos, os fracos, os pobres de
eultural, têm como alvo a juventuje".
Alongo-me na justificação, mas o que me inspirou a apresentar o projeto
foi ver, pelas bancas, uma enciclopédia do crime sendo vendida, sem discriminação a qua·lquer um, inclusive crianças. Não sou contra, por•que a ed!tors. que
está pr:movendo a divulgação é das mais categ-orizadas, não do Brasil, m~s
do mundo, conceituadíssima, cem obras e fascículos nas martérias de· ciência,
tecnologia e cultura, com revis-tas de padrão internacional, cu~ a diretoria, no
meu mod-o de entend·~r. tem c'larividência espeta:cu·.ar. Entretanto, vendo essa
publlc!ade, a divulgação desse fascículo, creio que, ao contrário de ilustrar, poderá
envenenar a mocidade. E parece que esti pro·;ado, Sr. Presidente, que é pela
divulgação - .e a televisão, se não me engano, tem grande culpa nisso - de
crimes que surg3 a emulação, que surge o estímulo. Acho que isso se poderá sanar
por intermédio de lei, não com a proibição, mas com o controle das edições,
através das livrarias especializadas, e chegando, principalmente, à área que
talvez a editora deseja mais atingir, a mocidade quz freqü·enta as Faculdades
de Direito.
Quanto a este projeto, espero que passe nesse ma:r d·e inconstitucionalidade
em que tenho navegado, Sr. Pl'esidente. Quero ver se pelo meno.s este atraca
em bene.ficio da mocidade do Brasil; se ·este "barco" que ·estou agora apresentando, bem revestido no "casco" e com um "motor" moral a impulsioná-lo, virá
merecer a atenção dos prezados colegas nas comissões por onde transitará, ou
seja:; a CoOmissão de Constituição e Ju:stiça ·e a de Educação e Cultura.
Sem mais. Sr. Presidente, agradeço a atenção com que fui ouvido pelos me,us
prezados colegas. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Não havendo mais oradores inscritos,
vou encerrar a sessão.
·
Antes de fazê-lo, convoco os Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária,
a realizar-se hoje às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações Ext·eriores,
sobre a M~nsagem n. 0 182, de 1974 (n.o 243/74, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da Repúb'!ca submete oo S·enad'o a esco-lha do nome do Sr. Everaldo
Dayr·ell de Lima, Mini.stro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Reino de Marrocos.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a sessão às 17 horas e 30 minutos.)

8'4,a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 4 de junho de 1974
(Extraordinária)
PRESID:íi:NCIA DO SR. PAULO TORRES
ÀS

1•8 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

Adalberto Sena- Geraldo Mesquita- Flávio Britto- José Lindoso
José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Rena~o
Franco - Alexandre Costa - CJ.odomir 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
ode 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 Jo·bim - Nelson Carn·eiro - Gustavo Capanema - José Augusto Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco
Montoro - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Emival Caiado Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi
- Accioly Filho- Mattos Leão -Otávio Cesário- Antôni·O Carlos Celso Ramos - Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guido Mondin Tarso Outra.
O SR. PRESIHENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 6•5 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta: a
sessão.
Não há expediente a ser lido.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do parecer ci'a Comissão de Relações
Exteriores, sobre a Mensagem n.0 182. de 1974 <n.o 243/74, na origem),
pe•la qual o Senhor Pl'esidente da República submete ao Senado a
escolha: do nome d·o Sr. Evera'do Dayrell de Lima, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira d·e Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto ao Reino d·e Marrocos.
·A matéria constante da pauta da Ordem do Dia:, nos termos da. alínea h
do art. 405 do Regimento Interno, dev .l ser apreciada em se·ssão secreta. Solicito
aos Srs. f·uncionários as nec·essárias providências a fim de qu·e seja respeitado o
dispositiv·o !'egimental.
(A sessão transforma-se em secreta às 18 horas e 40.minutos e.volta
a ser pública às 18 horas e 45 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Está esgotada
da Ordem do !Dia.
Nada mais havendo a tl'atar, vou encerrar a sessão,
Senadores que o Congresso Nacional está convocado para
zar-se hoje, às 19 horas, da.stinada à leitura de mensagem

a nmtéria constante
lembrando aos Srs.
uma sessão a realipresidencial.

-57Designo para a Sessão Ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

'Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 18, de .197.4, de
autoria da Comissão Diretora, que dá nova: redação ao art. 3&3 do -Regimento
Interno do Senado Federa'!, aprovado pela Resolução n.O 9·3, de 1970, tend:o
PARECER, sob n. 0 218, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlcldade. ·
2

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 prop<Jrção esta~belecida
no a:rt. 132 da, Consolidação das Leis do Trabalho, reconhecendo ao trabalhador
o direito .a férias de trinta dias, e dá outras providências, tendo
PARIEOERES, sob n.os 94 e 95, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável.
3

Discussão, em primeLro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade,
nos termos do a:rt. 2917 do Regimento Interno) do Proj'eto de Lei do Senado
n.0 29, de 1974, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que elimina a
exigência do prazo de carência para concessão de benefícios por incapacidade
para o traba~ho aos segurados obrigatórios e para concessão de pensão aos seus
dependentes, tendo
PARIEC!ElR, sob n. 0 1!15, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalid!llde.
Está encerra~da: a Se.ssão.
: (Encerra"-se a sessão às

1~

horas e 50 minutos.!

.

.

'

'

'

.

'

85.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da· 7.a Legislatura,
em 5 de junho de 1974
PRE~ID!NCIA
.-. .. . .
'

~·

DOS SR,S. PAULO
TORRES E GERALDO MESQUITA
.
..

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

José Lindoso - Cattete Pinheiro - .Jarbas Passarinho
Rimaro
Franco - Alexandre Costa - Clodomir Mllet - José Sa.rney - Fausto
Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvícl.io Nunes - Virgílio Távora
- Waldemar Alcântara - Dinarte Mariz - Luís de Barros - Milton
Cabral - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Wilson Campos - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Lourival Baptista - Antônio Fernandes
- Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende
-Amaral Peixoto- Paulo Torres- Benjamim Farah- Danron Jobim
- Nelson Carneiro - Carvalho Pinto - Franc·o Montoro - Emival
Caiado - Os!res Teixeira - Fernando Corrêa - It·a!ívio Goelho - Saldanha Derzi- Accioly Filho - Mattos Leão- Otávio Cesário- Antônio Carlos - Celso Ramos -- Guida Mondin - Tarso Outra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o compaIecimento de 45 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.
O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
É

lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFíCIO
DO SR. PRIMEIRO-SECRIETMUO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
N.0 161/74, de 4 de junho de 1974, comunicando a sanção e enviando autógrafo do Projeto de Lei do Senado n.o 47/72 (n.o 1.111/73, na Câmara d·os Deputados), que denomina de Ponte Marcelino Machado e. pont.e sobre o Canal dos
Mosquitos, na BR-135, em São Luis, Estado do Matanhão (Projet.o que se transformou na Lei n. 0 6. 051, de 30 de maio de 1974).
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo 1los seguintes projeros:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 56, de 1974
(N.• 1.434-C/73, na Casa de origem)

Dispõe sobre a freqüência de Vereadores às aulas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° Ficam Isentos da obrigatoriedade de freqüência às aulas, nos dias
de sessões da Câmara Municipal a que pertençam, os estudantes que exerçam o
mandato de Veread.or.
Parágrafo único. o abono de faltas devido na forma doeste ar.tJgo só será
obrigatório diante de comunicação escrita feita pela Câmara Municipal.

-59Art. 2.0 A Isenção de que trata o art. 1.0 só atinglr:í. o Vereador que não
ultrapassar os seguintes limites de faltas, computando-se, inclusive, para efeito
dos perc:entuais abaixo discriminados,· as faltas abonadas na forma do art. 1·.0 :
I - 50% das aulas, para fins d.e prestação de exames em ta época;
II - 75% das aulas, p•ara efeito de prestação de provas em 2.a época.
Art. 3.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçã·o. revogadas
a.s disposições em contrário.
(A Comissão de Educação e Cultura.. !

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 57, de 1974
(N,• 1.858-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, dos Quadros Permanentes das Secretarias dos
Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Aos níveis de classificação dos cargos de provimento em com1ssao,
integrantes do Grupo-Direção ·e Assessoramento Superiores, dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, estruturados nos
term':ls da Lei n ° 5 .ê45, de lO de dezembro de 1970, correspondem os seguintes
vr.lores de vencimentos:
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRE-DAS-4
TRE-DAS-3
TRE-DAS-2
TRE-DAS-1

.

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o'o o o o o o o o o o o o o o o'o o o o o' o o o o o

.

7.880,00
7.480,00
6.930,00
6.390,00

A.:t. 2.0 As diárias de que trata a Lei n. 0 ~.019, d.e 20 de c:'ezembro de 1961,
e respectivas absorções e as gratificações de representação e niv·el 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.
Parágrafo único. A partir da vigência dos atos individuais que incluírem
os ocupan,t.es dos cargos reclassificados ou transformados, nos .cargos que interrram o Grupo d.e que trata a present·e lei, cessará, para os mesmos ocupantes,
o pagamento das vantagens especificadas neste artigo, bem como de Qutras que,
:l. qualquer título, venham percebendo, ressalvados apenas o salário-família e a
gratif.lcação adicional por tempo de serviço.
Art. 3.0 Os v.encimentos fixados no •art. 1. 0 vigorarão a partir da vigência
clus atos de inclusão de cargos no novo Grupo.
Art. 4. 0 Os val()res estabelecidos no art.. 1.0 não se aplicam aos funcionários
que. por força do art. 60 da L·ei n. 0 3. 780, de 12 de julho de 1960, estejam ou
venham a ser agregad()S com enquadramento oem símbolos d·e cargos a serem
reclassificados em decorrência da implantaçã'J do Grupo-Direção e Assessoramente Superi-ores, nem aos que se tenham aposentado com as vantag.en.s dos
referidos cargos e de funções gratificadas a serem transformadas em cargos
em comissão.

-60Parágrafo único. Os funcionários agregados na forma do art. 60, da Lei
n.o· 3.780, de 12 de julho de 1960, serão incluídos em cargos d·e provimento efetivo de atribuições correlatas com as do cargo em comissão ou da função gratlficad.a .·em razã·o de que tiver ocorrido a agregação.
Art. 5.0 O exercício dos cargos em comissão do Grupo de que trata esta
lel é incompatível com a percepção de gratificação por serviços extraordinários
e de representação de gabinete.
Art. 6. 0 O provimento dos cargos integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, Código TRE-DAS-100, far-se-á por atos dos Presidentes
dos Tribunais Regionais Eleitorais, devendo recair em pesEoas que satisfaçam
os requisitos legais e regulamentares e possuam a qualificação específica da
área r.elativa à direção •OU ao assessoramento e experiência exigida para o respectivo exercício, de acordo com o que dispuserem os re·gulamentos dos Tribull ais.
Art. 7.° Ficam transformados, reclassificados e criados, nos Quadros Perrriimentes doaS Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, os cargos especificados nas tabelas anexas.
1.0 O provimento dos cargos criados pela presente lei fica condicionado
à existência de recursos orçamentários próprios.
§

§ 2. 0 O provimento dos demais cargos em comissão, constantes das tabelas
anex-as, ressalvados os que estejam ocupados por titulares em comissão, fica condicionad.o à vacância dos correspondentes cargos efetivos, transformados ou
reclassificados.

§ 3.0 Os rut.uais ocupa,ntes dos cargos efetivos a que se ref.ere o parágrafo
anterior perceberão •OS vencimentos fixados nesta lei para os correspondente.;
cargos em comissão, ficando por eles absorvidas as diárias de que trata a Lei
n. 0 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e a gratificação de representação.
·-·

-

.

.

4. 0 A gratiiicação adicional por tempo de serviço dos ocupantes de cargos
efetivos mencionadf.ls neste artigo será calculada na forma do disposto no art.
10 da Lei n. 0 4. 345, de 26 ode junho de 1964.
§

;\rt. 8. 0 O regim·e de trabalho dos ocup·antes dos cargos de que trata esta
lei será de, no mínimo, quarenta horas semanais, com integral e exclusiva dedi·
cação ao desempenho das funções que lhes são inerentes.
Art. 9.0 É vedada a contratação de serviços, a qualquer titulo .e sob qualquer
forma, com pesso-as físicas ou jurídicas, bem como a utilização de colaborad.ores
eventuais retribuídos mediante recibo, para o desempenho de atividades inerentes
ao~ cargos lntegrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores.
· Art. 111. As d·espesas decorrentes da aplicação desta lei .serã·o atendidas pelos
recursos orçamentários próprios dos Tribunais Regi·onais Eleitorais, bem como
por outros recursos a esse fim destinados, na forma da legislação pertinente.
Art. 11. O Tribunal Superior Eleitoral baixará as instruções necessárias, a
serem observadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais, P'ara o cumprimento da
presente lei.
Art. 12. Esta J.ei entl·ará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS
GRú""'PO-DffiEÇAO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES
CóDIGO: TRE-DAS-100
Anexo I N.0 -de
Cargos
1
3

16
1

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
SITUAÇÃO ANTERIOR
Símbolo
Denominação
Diret.or-Geral
Diretor de Divisão
Diretor de Servrço

PJ
PJ-O
PJ-1

Auditor Fiscal

PJ-1

1

N. de
Cargos

16

SITUAÇÃO ANTERIOR
Símbolo

Denominação

PJ

10

Diretor de Serviço

PJ-1

Di'retor de PlanejamentQ
Subsecretário do Tribunal
Auditor Fiscal

PJ-1
PJ-1
PJ-O

N.0 de
Cargos

PJ-O

.

-

--

---

SITUAÇÃO NOVA
Código
Denominação

2
1
6
5

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
.ru>sessor

TRE-DAS-101.4
TRE-DAS-101. 3
TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1

1

Auditor

TRE-DAS-102 .1

-

16

--

-

.

Diretor-Geral
Diretor de Divisão

-

---

Tribunal Regional Eleitoral de 1\linas Gerais

1
2

1
1
1

'1\RE-DAS-101.4
TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

--

0

Diretor-Geral
Diretor de Secret-aria
Diretor de Subsecretaria
Assessor
Auditor

6
5
1

-

Código

Denominação

3

21

Anexo II -

SITUAÇÃO NOVA

N. 0 de
Cargos

16

---

- -

---

--

--

---

-------

Anexo III N.0 de
Cargos

Trib,unal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
SITUAÇÃO ANTERIOR
Símbolo
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de Seção
Auditor Fiscal

1
2

6
1

N.0 de
Cargos

PJ-O
PJ-1
PJ-3
PJ-1

1
2

6
1
3

-

-

10

13

SITUAÇAO NOVA
Código
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de secretaria
Diretor de Subsecretaria
Audi'tor
Assessor

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101. 2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

- -

Anexo IV -· Tribunal Regional Eleitoral dó Paraná
N. 0 de
Cargos

SITUAÇÃO ANTERIOR
Símbolo
Denominação

N. 0 de
Cargos

SITUAÇÃO NOVA
Código
Denominação

•

1
2
6

Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de Seção

PJ-O
PJ-1
PJ-3

1
2
6

1
3

9
- -

13

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101. 2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102 .1
TRE-DAS-102.1

Anexo V -

Tribunal Regional Eleitoral d'a. Babia
SITUAÇãO ANTERIOR

N.0 de
Cargos
1

2
6
1

N. 0 de
Cargos

Símbolo
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de Seção
Auditor Fiscal

PJ-O
PJ-1
PJ-3
PJ-1

6

1
3

-

10

13

Código

Denominação
TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101. 2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

1
2

-

SITUAÇAO NOVA

o

Anexo VI -. Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara
N. 0 de
Cargos
1
3
5

SITUAÇÃO ANTERJOR

1

Denominação

l

Símbolo

Diretor-Geral
Diretor de Divisão
Di'retor de Serviço

j

N. 0 de
Cargos
1

PJ
PJ-O
P!-1

6

1
3

13

9
- -

. 'I ' •

~

Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Secr_etaria
Diretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

2

-

SITUAÇÃO NOVA

---

--

----

---

-

l

Código
•·.

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

Anexo VII -

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de .Janeiro
SITUAÇÃO ANTERIOR

N. 0 de
Cargos

I

Símbolo

Denominação

1
2

Diretor-Geral
Diretor
de Servico
'
.
Chefe de Seçao

--

6

N.0 de
Cargos
1
2
6
3
1

PJ-O
PJ-1
PJ-3

-

SITUAÇAO NOVA
Código
Denomina~ão

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Assessor
Auditor

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102 .1
TRE-DAS-102i1

13

9

Anexo Vill N.0 de
Cargos
'

1
2
4

1

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
SITUAÇÃO ANTERIOR
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de Seção
Auditor Fiscal

I

Símbolo

N. 0 de
Cargos

PJ-O
PJ-1

1
2
6
1
3

PJ-3
PJ-1

-

-

Código
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

-

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102. i
TRE-DAS-102.1
'-

13

8
-

SITUAÇÃO NOVA

--------

-

Tribunal Beglonal Eleitoral do Ceará

Anexo IX -

SITUAÇÃO ANTERIOR

N.0 ~de
Cargos

Símbolo
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de Seção

1
2
6

N.0 de
Cargos

-

-

~-

-

-

-

--

8

~

a'!

''

Dlretor-Geral
Diretor de Secretaria
Dfretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101. 2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102 .1

----

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
SITUAÇÃO ANTERIOR

Símbolo
Denominação
Dlretor-Geral
Dlretor de Serviço
Chefe de Seção
Auditor Fiscal

N.0 de
Ca.rgos

PJ-O
PJ-1
PJ-3

1
2

6

P.T-1

1

3

-

Código

Denominação

13

Anexo X -

-

SITUAÇAO NOVA

-

1
2
4
1

1
2
6
1
3

PJ-O
PJ-1
PJ-3

-9
-

N.o de
Cargos

-13

SITUAÇAO NOVA

Código

Denominação
Diretor-Geral
Diretor de secretaria
Diretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

I

'IIRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

I

I'

Anexo, XI N.0 de
Cargos
1
2

Tribúnal Regional Eleitoral

de ·Goiás

SITUAÇÃO ANTERIOR
Símbolo
Denominação
Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

I

N.0 de
Cargos

PJ-1
PJ-4

-

1
2
1
2

SITUAÇÃO NOVA
Código
· :· . .Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Auditor
Assessor

TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

6
--

N.0 de
Cargos
1
2

-

3

·,

-

3

Anexo XII -

--

--

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba

- SITUAÇAO ANTERIOR
Símbolo
Denominação
Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

N.0 de
Cargos

PJ-1
PJ-4

1
2
1
2

6

SITUAÇAO NOVA
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Auditor
Assessor

Código

TRE-DAS-101. 2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102 .1

-

-----

Anexo Xlli -

Trib,unal Regional Eleitoral do Pará
SITUAÇÃO ANTERIOR

N. 0 de
Cargos

Denominação
Dlretor de Secretaria
Chefe de Seção

PJ-1
PJ-4

1
2
1
2

-

-

Anexo XIV N. 0 de
Cargos
1
2

--

-------

---

-

--

- -

- - - -

SITUAÇÃO ANTERIOR
Símbolo
Denominação
Diretor de Secretaria
Chefe .de Seção

N.0 de
Cargos

PJ-1
PJ-4

1
2

-

-

6

3
- -

0

r

~I

TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102 .1

-

---

-

-

Tribnnal Regional Eleitoral do Maranhão

1
2

I 'I

Diretor-Geral
Dlretor de Secretaria
Auditor
Assessor

Código

6

3

Iiii

Denominação

-

-

I

SITUAÇAO NOVA

N.0 de
Cargos

Símbolo

1
2

-------

SITUAÇAO NOVA
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Auditor
Assessor

Código

TRE-DA.S-101.2
TRE-DA.S-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102 .1

Anexo XV N.O de
Cargos
1
2

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
SITUAÇÃO ANTERIOR
Denomin~ão

Dlretor de Secretaria
Chefe de Seção

Símbolo

N.0 de
Cargos

PJ-1
PJ-4

1

2
1

2

-

SITUAÇÃO NOVA
Códir;o
Denominação

Di'retox:-Geral
Diretor de Secretaria
Auditor
Assessor

TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102 .1

6

3

Anexo XVI N.O de
Cargos
1
2

3

-

6

Tribunal Regional meitoral do !Rio Grande do Norte
SITUAÇÃO ANTERIOR
Denomin~ão

Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

Símbolo

PJ-1
PJ-4

N.0 de
Cargos
1
2
1
2

SITUAÇAO NOVA

Código

Denominação

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Auditor
Assessor

TRE-DAS-101.2
'rRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102 .1
TRE-DAS-102 .1

Anexo XVII -

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

N.O de

SITUAÇÃO ANTERIOR

Cargos

Denominação

N.0 de
Cargos

Símbolo

1
2

PJ-1
PJ-4

Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

1
2
1
2

I

SITUAÇAO NOVA

Código

Denominação

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Auditor
Assessor

TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102 .1
TRE-DAS-102 .1

-

-

6

3

- - · -

xvm -

Anexo

N.0 de
Cargos

Símbolo
Denominação
Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

1
2

PJ-:-_1
PJ-4

'

1
2
1
2

-

r r 'PI'I'•~.,..

·

-

-

3

-

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
SITUAÇÃO ANTERIOR

N.0 de
Cargos

--

..

- -'

. -~

..

. .--

---·

I

6

SITUAÇÃO NOVA
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Auditor
Assessor

Código

TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102 .1

Anexo XIX N.0 de
Cargos
1

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
SITUAÇAO ANTERIOR
Denominação
Diretor de Secretaria

Símbolo

PJ-1

N.0 de
Cargos
1

SITUAÇAO NOVA

Código

Denominação
~-DJUS-101.1

Dlretor

-

1

Anexo XX N.0 de
Cargos
1
2

1

Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
SITUAÇAO ANTERIOR
Símbolo
Denominação
Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

N.0 de
Cargos

PJ-1
PJ-4

1

-

-

3

1

SITUAÇAO NOVA

Código

Denominação
Diretor

~-DJUS-101.1

Anexo XXI -

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonu

SITUAÇÃO ANTERIOR

N.0 de

Símbolo

Cargos

Denominação
Diretor de Secretaria

1

N.0 de
CargOs
1

PJ-1

-

SITUAÇAO NOVA

Código
Denominação
Diretor

TRE-DAS-101.1

1

1

Anexo XXII N.0 de
Cargos

SITUAÇãO ANTERIOR
Símbolo

Denominação
Diretor de Secretaria
Diretor de Serviço
Chefe de Seção

1
1

3

.

N.0 de
Cargos

1

PJ
PJ-1
·pJ-5
·.

5

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal.

2

SITUAÇAO NOVA
Código

Denominação

TRE-DAB-101.3

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria

TRE-DAS-101.1

3
'

~

F•

·r·""

-72Mi1!2N'SAOEM N.0 126, iDE 1974
Excelentf.s.slmos Senhores Membros do Congresso Nacional:

Nos termos do arl. 51 da COnstituição, tenho a honra de submeter .à. elevada
deliberação de Vossas Excelêncioo. acompanhado de Oficio do Senhor MinistroPresidente do Tribunal Superior Eleitoral, o anexo proj.eto de lei que '\fixa os
valores dos niveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, dos Quadros Permanentes das Secretadas dos Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras providências.
Brasflla, 2 de abril de 1974. - Ernesto Gillsel.

0Froi0 N.o 1J1'7/714-PR-0, DE 13 DE MARÇO DE 1974, DO 'l1RIIBUIN:AL SUPIEJRIIOR
EimJlTQIR;A[,

A Sua. Excelência o Excelentíssimo Senhor Genera;l-de-Exército Emílio Garrastazu IMédici,
ID1gnf.s.s1mo Presidente da República.

IEltcelentf.s.simo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação de vossa EXcelência,
em conformidade com o disposto nos a.rts. 56 e 115, inciso H, da constituição,
o a.nteprojeto de lei fixando os v~lores dos níveis de vencimentos do GrupoD!reção e Assessoramento Strperiores, dos Quadros Permanentes das Secretarias
dos Tribunais Regionais Eleitorais, aprovado em Sessão de 6 de março corrente.
'Na. el81boração do anteprojeto foram observadas a:s dil'etrlzes de que trata
a. Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de ·1970 e atendidas as exigências constantes
dos arts. 98 e 108, § 1.0 , da Constituição e da Lei Complemenrtar n. 0 '10, de 6
de maio de 19711.
O custeio do anteprojeto deverá ser atendido pelos recursos a esse fim
destinllldos, sendo ab.sorvidals, .pelos novos va~ores de yencimentos, todas as
vantagens e .retribuições percebidas, a qualquer tituQo, pelos ocUIPantes dos
ca;rgos a. serem transformadOs ou reclasMica:dos, ressaàvados, apenas, o sa!áriofa.mi11a e .a. grat!fic~ão ad!cional por tempo de serviço.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de
meu mais elev~o apreço. - Carlos Thompson Flores, Pr.esidente.
(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)

PARECER
PA!RiECIEJR; N.O 232, DE 1974
Da Comissão de IRedação, apresentando a !redação final do projeto de !Lei do Senado n.o 36, de 1974-DF.
Relator: Sr. José :Augusto

A COmissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n.0 36,
de 1974-DF, que autoriza o Gov·ernador do Distrito Federal a abrir à Secretaria
de Sa:úde o crédito espeeial de Cr$ 3150.000,00 para o flm que especifica.
Sa'•a das Comissões, 5 de junho de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente Danton Jobim - Cattete Pinheiro.
José AUJ:'USto, Relator -

-73AO PARECER. 232, 'DE •1974
Redaçãjo final do \Projeto de iLei d() Senado 111.0 36, :de 1974-DF, que
autoriza lo Governador do Distrito Federal a abrir à ,Secretaria de Saúde
o crédito especial de Cr$ 350.000,00 para o fim :que especifica.
~O

O Senado Federal ·decreta:

I i

.I
!

i!
:i

Art. 1.0 Fica o Governador do Distrito Federal autorizado a abrir .à Secretaria de Saúde o crédito especial de Cr$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil
cruzeiros) na seguinte dotação orçamentária:
Cr$ '1,00
4. O. O. o - Despesas de ca.Jpltal
4.3.0 ..()- Transferências de capital
4.3.11.0 - Amortização
3!50. 000,00
0
Art. 2. Os recursos necessários à ·ex·ecução desta lei decorrerão de anulação parcial, em igual valor, da dotação orçamentária consignada no vigente
orçamento à Se·cretarla do Governo, a: sa·ber:
Cr$ 1,00
3.0.0.0- Despesas co-rrentes
3. 2. O. O - Tra:nsrferências correntes
3.2.6.0- !Reserva de contingência
3•50.000,00
Art. 3.0

O .valor do presente crédito integrará a ·Atividade SES/2 ..037 !Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde, e será deduzido da Atividade
SEG/2.006 - Ma:nutenção d·as Atividades da Secretaria do Gov.erno, constantes
da Lei n.0 5.9·78, de 12 de dezembro de 1973.
Art. 4.0 - Esta lei entra em vigor na data d•e sua publicação, revogadas a:s
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Do Expediente lido, consta o Projeto
de Lei da Câmara n.0 57, de 1974, de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que fixa os valores dos níveis de v·encimentos do Grupo-Direção e .A:ssessoraramento Superiores dos Quadros Permanentes das Secretaria:.s dos Tribunais
Regionais Eleitorais, e dá outras providências.
Nos termos da alínea b do inciso II do art. 142 do Regimento Interno, a
matéria receberá emendas, na primeira Comissão a que. foi distribuída, pelo
pra:zo de 5 Sessões Ordinárias.
'Sobre a Mesa, re•querimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
ll: lido e deferido o seguinte

REQUERI1MENTO N.0 94, DE 1974
Com fundamento no texto constitucional e nas disposições regimentais
pertinentes e tendo em vista estar em tramitação o Projeto de Lei do Senado
n. 0 29, de 1974, requeremos sejam solicitadas ao Ministério do Traba:Iho e Previdência Social, por intermédio do Gabinete Civil da Presidência da Re·pública,
as seguintes informações:
a) nos ú1.timos cinco anos, qual foi o número e o V'!lilor das restituições
de que trata o § 3.o do a:rt. 64 da Lei Orgânica da Previdência Social;
b)· qual a pr.evisão, para oes próximos cinco anos, do número e era valor
das restituições de que trata o item anterior;
c) quais os saldos apr·esentados pelo JJNPS nos úl·timos cinco anos e os
previstos para o próximo qülnqüênlo.
Justificação
A finallda·d•e do presente requerimento de Informações é a obtenção de
esclarecimentos destinados a rastrear o Projeto de Lei do S·enado que eHmina

.- 74a exigência do prazo de carência para concessão de beneficias por incapacidade
para o trabl'tlho aos segurad'os obrigatórios d·o INPS e para concessão de pensão
aos S·eus dependentes.
··
Sala das Sessões, 5 de junho de 1974. - Franco Montoro.
O SR. PRESlD·ENTE (Paulo Torres) - Serão solicitadas as inform~ões
req ueric!oas.
Concedo a palavra ao nobr·e Senador Amara:! Peixoto, como Lí:der.
O SR. A.MA:RAL PEIXOTO (Como líder.) - S·r. P1rooide:nbe, Srs. s,eruadores,
não ·es.1Jamos, 'rund,a, ex:a;min,alndO· .a f,undo -a Memsag~em n. 0 271/74, qUJe submete à
con.sidle~ração •do Co•ng11esso· N>aci>onal a~1 tlepvo}eto· c11e ~ei oom:p.Wementla~r dispondo
oob~e •a criação, de E.s,ta,dJas e T·e•mitó!"!.os 'P•ela Uinlãio, e, já •em obediê.nota •às IliOva.s
ruarma.s, pvevê, d•e•Sdle lO·g!O·, ·a fusão .eLas Es11Jados do ruo dle Ja[]!edJro 'e da Gwmllibara.
Pessoalmente, tendo aversão à solugão apresentada. Nã.o me convenci das
~antagen.s que .para um •e ·outvo E.s.tado etE>s.a pr:o.j>et;a.da .fusã.o p·o~sa p.rop.o,r:ciooar.
Não conhiec•emo•3 os •est.udos qUie foram fe•i;1:os, mas ·a•dmito ·que s1e fossem bem
feitos com vagar, sendo o assunto amplamente debatido, antes mesmo de ser
subme•tido •a;o, Cocrtg:l1e•l•So· N:aciloa:Kll, pocliea:~a pm.po•rclona.r r.escu1badois benéficos,
oobretrdo a 1ong~o PlrRZO, Ac~edito que, in1.c::almenbe, t;eriamos um periodo de
dlficuJdJad,es P·~a as d·uas UUJ~d·ades da F\edJe,r.ação, mas ilsso depms poderia ser
oompens•ll!dO por um .&e•s,envolvimento das d.Uia;s regiõ-e,s.
Durante os trabalhos na Comissã·o Mista e no Plenário do congresso iremos
debater todos os aspectos positivos e negativos, tenta:ndo minodzar ou anular
os últimos. A pressa em apr<o·var o Projeto -tal c·oma está já se faz sentir. Não
me parece portanto, que possamos esperar grandes resultados do nosso trabalho.
Não entrarei, agora, no problema constitucional. vou somente ler parte da nota:,
disbribuid.a est.a manhã, p•e·b Pl'e;sid•ent.9 do· Movlment.o· Demo·cráltioo- BrlrusdJieiro,
Deputado UQysses Guimarães, que diz, entre outras coisas, o seguinte:
" ... P.o.r Lei Compl•ementar são· •elim~nados diods E.súll!dios. Emlendia à Const~tuição supl'es.siva d•a ·Fiede!~açãJo, .não po.dJe s•equer s1er ~re.cebida, vai de
p1ano .p.a11a •a ce,s.ta de papéis, m·diena o .rur:tigo 47, § 2.0 , da Oambru de 1969.
Contudo, norma de hierarquia menor, mero pro.jeto-de-Jel, é consLderado
juridicamente apto para atingir a estrutura da Federação em dois Estadias, SIUpmmincLo-lhes a .arutonomia, •a ,p.rete~to dle comp1eme1IIIbar ·te~to
col!liS•tituci•onal."
Não me p.a111ec•e, •também, que baj.a na Lei CompJieme.ntaJr qUilli!qUJe'r ,p1!1eocl.llp.ação em esclarec·er, complementar qua'.quer dispositivo constitucional. Parece-nos
que, d~1Side O• 'ar,'".. 1.0 , do· pro•j•e;to, a Constituição é des~resp;eirtJad-a. 'I1ail.Viez p~a; f,a;cdlitar ou por 01utro mo·tiV·O· que desconhecemos, proc\ll'ou-s•e f,aze,r por Le1 Complementar o que deveria ser feito por Emenda Constitucional.
Quer<o chamar a atenção dos Srs. Senadores par.a: o seguinte: Isto que hoje
a.ca.ntec•e ·C•om o.s. Estados .eLa Gu:an,ab3Jr.a -e do Rio de J•ll!ne~l1o· 1pod1e s•e·r arnamhã
uma •aiDJe•aç•a à •autonomLa d•e outl'os E,s.tados da Federação.
O Sr. Vasconcelos Torres - P.e.rmite V. •Ex."' •um apar.te?
O SR. AMARAL PEIXOTO - Gom muito ,pra:rer.
O Sr. Vasconcelos Torres - Oom o .l1espe·f,to, c·om .a amizade e ·prdmc1pa:lrnente
com a admiração ·que tenho par V. Ex."', peço-lhe, data vênl.a, em primeiro lugar,
manid:estar a estranheza pela nota emitida: pelo brilhante Deputado Ulysses Gulma.rfues, qu•e li nos jmm:a:is.. Lo·uvo, rue(l•t•e pas~·O•, •a .acuidade :po.litioa dle V. Ex.a,
que não a leu toda, citou apenas um tre·cho positivo, omitindo os outros, em que
principalmente o jurista Rui Bal'bosa era citado, V. Ex."' sabe, objetlvo como é,
que o grand'e bnia:no adotava a democracia como ficção. Hoje quem se der ao
traba•lho de pesquisa poderá citar Rui Ba11bosa a favor ou contra qualquer tese.
Esse briLhant.e poJíUco foi um homem con1Jr<a.dlitórlo a tal ponto que é poosível
bwscar-s,e n1os s•eus e·sc~·Lt.as - li'l"l101S, discurs•os a11o· P.a;riame:111to •e nos seus amtig10s
para a Imprensa - qualquer te.s·e que justifique ou que contrarie esta ou aquela:

-75teoria. Assim, entendo que V. Ex.a foi prudente quando citou apenas a parte
em que, constitucionalmente - no modo de ver do Presidente 'do :MDB - a fusão
não dJeV1erla s.er feQ1Ja p.oa.- Letl. Oomp1ementar. Mas, meu .ca[1o S·enadOir - a quem
não posso regatear os aplausos da: estima e· da gratidão, porque ingressei n:J.
politlc.a ple1as mã.oiS dle V. Ex.a, e isso ~1empa.1e ·timbro 1em ·d·ec1all1aJr - ho·j•e• o· IIlOSSO
ponto d·e vtl.sta :politico é dif·erente. Aliás há uma fras·e de Rui no sentido de que
oo <hliScípulos, ·à.s .'\'1e21es, •Conwa~am oo mestreiS.
~

Me,smo• V. Ex.a, ·ainda hlo·je, cita Rud Barbosa.
O 'Sr. Vasconcelos Torres -Como Ulysses Guimarães citou Rui Barbosa também. Serve, de a:cordo com .qua:Joquer l:déia, para se apoiar nele, muito embora
tenha: sido ele o mais brilhante, é o mais contra;cHtór!o dos politicas brasileiros.
Mas quando V. Ex.a. f·al1a na Constl:tuiçã,o - não SOiU ConstituciiOIIJJalislia, •e V. Ex.a
f,az j.us,ti~a ,a; mim. eu sei, ·cLe·~·dle .quaillldo ·tomei postl.çãJo f•avorá~el à ,fusã,o., com
a mudança da Capital -, quanto à Constituição, parece-me que este é um assunto a ser dis•cutl:do polemicamente, porque os juristas do porte de Carlos MedeLroo da Silva, Prado Ke1ly e outros entendiam que, po·r lei complementar, essa
reunião de Estados poderia: ser feita. E outra coisa, Senador .Amaral Peixoto,
V1aiiiiOS f•alall' •aqui, d1e 0011açãio a covaçãio, •dJe peito• a;blell'to·. de Coomt~tmiçã,o •. Só há
um poder que dirige e com o qual estamos nós da Maioria, principalmente afins, e que tem •essa ·crupactd•a;~e con&tituiJnt,e. Não· pod•emoo ficar !IlJO· •a.c.acLemicismo j.ur1dioo. A v:evdadJe é ·a s1eguint•e: náJo ·temos, n•o· BmasU, 'lima 1ll"adição de
autonomia dos Estados. V. Ex.a. me perdoe este aparte um tanto longo, mas é
preciso que se diga ainda algo sobre este assunto. Sabe quem é o pioneiro da
fUISão? Sabe quem? V. Ex.a. Porque, qu.ando V. Ex.a. f·od die.sQgnrudiO Iin1Jerv:eml1loll' no
Estado do Rio die J•aneiro, enco1n.t1.1ou uma área empobrecl:d,a, ·cruótl:ca, s'em [lesp•eLta;
a:s declisõles 'J)Oiít!cas do Es.tado odo· Rio ode Jra.Il!eiro .e~am rtoma~as .no Jóqruei Clube
oo Rio de J;a~eiro. E V. Ex.a re•a,giu ·c~mtra iss•o; passou a •convens•rur ~:obre os
problemas do Estado do Rio de Janeiro no Palácio do Ingá. Não havia nada;
seu orçamento era inf·erior ao de qualquer município brasileira. Então, V. Ex.a.,
com seu prestígio, com sua dignidade, com sua ·elevada moral. levou para o Estado
do Rio de Janeiro a Usina de Volta Redonda. Igualmente, faria com que a Companhia Nacional de Alcalis se instalasse em Cabo Frio, e a Fábrica Nacional de
MiortJores, em Duqn.11e d;e Canas. HO·j•e, •a. f,usãJo, s•e. f,az poo~que o,s odo~s EStaldoS· têm
ooru:Hções e [ll:qule2J9.1S, E foi justamente V. Ex.a. qu1em de!Dagrou es.ta rlqrueza na
be•rra fluminens•e, ao colllllirár!o• dia que diz o Pro~e.sso[" Eugênio Goddn - que,
para mim, é um tecnocrata ultrapassado, um reacionário, que é citado, aqui,
apeaJJas Illa CJOnVJe•Il!iênol•a maiS, ~·em]}re, c~>mbattdo prtncip.a:lmen·te pelo ·:MDB, ·porque foi contra Brasília, contra a Transamazônica. V. Ex.a criou condições para
qrue os dloil.s iES.tlatdio•s s1e [IS.ua:üss.em - oom1> vãJo· S•e re.umr - •e é por isto• qn11e, com
respeito, dig:o qu1e1 o p~1orne1ro da fiUISão· é V. Ex.a. Sãi1> duas .tlque2las que Sle• vão
constituir num pólo de desenvolvimeto econômico para o Brasil, onde vai se
acabar uma hegemonia - não diria uma pretensa hegemonia mas uma hege:non!a d1e ,f,art;o - •eLe um Est•ado •a quem qu1eoo mtrlto· bem ma1s que •Coman~a •a :politica
nadO!nal na áJrea d:a •economlia. Descu]JJ•e-me, Ex.a., pe1a ·eJctie,nsão do •aparte.
O SR. AM&RAL PEIXOTO - Agradeço o •apa,rte de V. Ex.a. •e preclso iL1espondê-lo.
Em primeiro lugar, V. Ex.a não tem de me agradecer por tê-lo iniciado na
vida ~poUtica; se o fiz, !foi poelo•s :s1eniS mérütos pesso•als, po[" •aq.ue.la •a~taçã.o, •aquel:a
vibração qn.~,e vi no• jovem .e.stu~ante .que me fOQ daJdo o pl'azeQ" .~e einoamilnhar
na vida política - como multas outros que, ainda, estão atuando no Estado do
Rio de Janeiro e outros que já desaparec·eram, como Roberto Silveira. V. Ex.a
pelos ~1eus mérLtos, ,a,te .d•epods. de rte•r-s'e ·afas.tado d1e mim, coiJitinuou •a sua v:ida
públlc•a ·e, J.toj1e, ooup.a, .!lJo. meu lado, com graincLe prazer e gr.w~e honm p1a.ra
mim, uma c•adeLva d1e representant•e· do E.stado àlo• Rio a:JJO Sena;do Fled1eval. Elst•a
é •a dleclamção !ndcJ.al que quecla f,azell'.
A outra é quanto ao que V. •Ex.a disse, que sou pioneiro da idéia da fusão,
P•O["qUJe dle!Eie'llVIO·lvi oQ E:;.t.a.d·O· do. ruo. Mas, .paQ"a d•es·envo1ver o Es.tadO· <Lo· rruo não
foi ;p·r•e•cd,~o foa2ler 0::1. fusão: s•ep?no.ad.amen.t•e el•e l!l•e od•e,s•e,nvo•lv·e•u. E n~..a fm~a.m só n.s
três indústrias, a que V. Ex.n se referiu, que eu tive a oportunidade de levar
O SR.

PEIXOTO -

.

"

- 76para o nos~o Est:~>do, mas"· cen·tetnas de outras. com o meu .tJJabaJho, cha.nw.ruLo
responsâveis à sede do Governo, em Niterói, dando isenção de impostos, facllitando até crédito para compra dos terrenos e fazendo, como em Petrópolls, no
V•ale do P•ara.íba., Nit•e•rói e São Gonç.a1o. que cnlllliiierooa's indúsbmas aM <e instalassem. Infelizmente, algumas, depois, por falta de amparo do governo estadual,
mudia:I:am-·se pan:a São· P.awa· e par1a .a Gua:nabrura. Mas, nãJo f·oi p11edoo a fusão
para mudar a economia do Estado do Rio de Janeiro, para amparar a indústria
do açúcar que estava completamente abandonada e outras providências que
V. Ex. 11 bem oonhe·C•e, porque rtra11:>alhou ruo meu 1rudo, 'e V. Ex.11 , hoje, é •Uiln ihomem
que percorre o Estado do Rio de ponta a ponta e pode encontrar as marcas da
mdnha •arowação g·O·ve,mame~ntal.
O Sr. Vasconcelos Torres - Exatamente.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Iisoo tud10 fo·i ,f,eito, Sr. Senador, sem necessidade
de •f·USOO.
O Sr. Vasconcelos Torres,__ Porque, Senador Amaral ·Peixoto, naquela época
a Oaipltal do· Bn!l1Sil1amda el"a •a: cida.de do· Rio de Jaillleiro, e •nlem •de leve SIUipúnhamoo que sema ,efe:tlvruda a .wa.nsf,erêncla da Oapita:l; V. Ex. 11 ·q111e teve um aux!Jda.r
digno ao seu lado - e neste instante cito o seu nome como uma homenagem ao
seu talenrtlo: o Ge.n.e.ra:l Hélio de Mac•edo So•rures e Sll\1a - V. iEx.11, ·CIO•mo• lidier
poliillioo qUJe •e11a, que alinda é •e s1erá sempaJe. no ·Estado do Rio, .te\1e .a opootumdiade
de, na Constituinte, com os seus liderados, entre os quais eu me incluía, de propor
uma d·isposdçoo -oom.st!tuclo·nal na Oarta Uumitne•nse dletemld.naillldiO qoo, quam.diO da
transferência da Capital, o Estado do Rio reivindicaria a volta ao seu território
do laillltigo m.urucip~o nelllrtro d'esmembrado em 1834. De.vo dà2er .a V. Ex. 11 que,
embora o Movimento Democrático Brasileiro tenha tomado uma posição hostil,
c01nbrálria à 111eunião dos dois Estados, pell"Illlita-me que· 1eu V·eooa ,insis,blr d.ceclara.ndo que V. Ex. 11 ·criou •as ·condiçõ•es pa~a ,que ·essa~ f·usálo· se esta.bcelece:sse. Se
fosse o Estado do Rio o cemitério ecológico de que fala o Professor Eugênio
Gudin, jamais o Presidente Ernesto Geisel pretendia fazer com que a Guanaball'la 1aTca:s.s'e com o ônus pesado de um De•boque, e devo• di:i!ler 'a V. Ex.a qUil, oo
dods Estados sâlo· iguail:s, têm oondlçõe.s ;p~a. 'lllesrta ou naqu1ela. áJJ.1e,a., se unlll1em e
llle ap•resentrurem à F1e•de11açã,o como um pólo dle desenvo•lvimento 'eooillômico.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Ma1s V. Ex.a •estâ-se cprecipLtando ·um pouco
quaJndo diecla.ra. que. ~ou .ra,dlca.lmente .oontl.1a 'ai 'f.UJSálo. O qu•e ~u dilsse é que· :tii!lha
oerta a.v•el"SáJo, .ta.h1ez ,a.té poli' uma. questãJo .slentimentaJ. É illlartUil'laJl. Um homem
que fez todo uma vida pública num Estado tem certo constrangimento ao ver
esse Estado desapwec•e•r. Sou contma é quanto •aJO modo •Como está sendo f,ed<ta a
fusão, modo precipitado, sem estudos. Se estudos estão aparecendo agora, foram
detemtin·a.dos pela F1ede,l1açã;o d.as lndústll"irus da Gumaba.va, 1entlda.c!Je 1n1Jeressruda
na .f.UJSOO. QU!a:illldiO· eu .dlecla,rei Ls.to aqui, s.em citall" o :nome do ~gã,o, ho<uVIe \IIIIlj
certo constrangimento e até a Imprensa indagou-me se .poderia citar quem tinha
feii1Jo o CUJS,teio· dies~·es 'estudos. Ag1oll".a, vi.toriosa a idé1a, é •a própma. Flede111açã,o que
se gaba. dle· .tell" ordenado e te,r pago a eJOecuçã,o desse.s estudoo.
O Sr. Vasconcelos Torres- V. Ex. 11 me concede um último aparte?
O SR. AMARAL PEIXOTO - O aparte de V. 'Ex.a é sempre bem-vindo.
bem-vmdo.
O Sr. Vasconcelos Torres - Senador Amaral Peixoto, quero dizer a V. Ex.a
que nã,o será col'reto da minha parte e também não será parlamentar estar
interrompendo V. Ex. 11 E, aqui, o elogio se repete. Se hâ um Senador estimado,
conceituado, de elevada moral, que com os s&Viços prestados ao Brasil se impôs
não apenas no Estado do !Rio e Guanabara, é justamente V. Ex.11 E não seria
muito protocolar da minha parte estar interrompendo V. Ex.11 ; deve-ria ouvi-lo.
Mas queria conf.essar o seguinte: o lado mau, negativo, da fusão, foi justamente
a mterveniência esdrúxula. da Federação das Indústrias do Estado da Guanabara.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Nisto estou de pleno acordo com V. Ex.11
O Sr. Vasconcelos Torres - Estou com V. Ex.11• Mas eles vêm polarizando os
seus interesses relativamente à política tributárta, à questão dos impostos ou ao
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conheço ninguém da Federação das Indústrias do Estado da Guanabara nem
quero conhecer -, o :fato é que quando da mudança da Capital para Brasília,
V. Ex.a se lembra, organizamos e realizamos, estou repetindo o que já disse
recentemente, reuniões no Palácio Tiradentes. Eu era Deputado Federal e quem
inspirou a fusão e era interessado nela foi o sr. Carlos Lacerda. Todos os
Deputados FederaiS, àquela época, tanto do Estado do Rio quanrto da Guanabara,
à ,exceçã.o do saudoso Deputado Menezes Cortes, eram favoráveis. à idéia. Bá
gravações, fitas magnéticas e notas taqUigráficas, as quais já tive oportunidade
de consultar e as exibtrei se for preciso. Depois o assunto morreu. Mas, agora,
vem essa Federação, e isto é que me contrista um ·pouco, com essas matérias
pagas, a defenüer o interesse pessoal de alguns comerciantes e industriais que
não ·estão olhando para o Brasil e, sim, pa~a a sua situação. Isto não há de
colher nenhum ponto para que esse assunto possa ser passado a uma posição
secundária. Não importa, apenas eles defendem um interesse, no seu ponto de
vista pessoal. Mas, eu, por exemplo, meu prer~:ado amigo, companheiro a quem
tanto admiro, repito, ...
O SR. AMARAL PEIXOTO - Muito obrigado, nobre Senador Va.<Jconeelos
Torres.
O Sr. Vasconcelos Torres - . . . a questão da fusão dos Estados do Rio e da
Guanabara interessa não à Federação das Indústrias da Guanabara, interessa
ao Brasil, interessa à Pátria. :É esse o meu ponto de vista e por esse motivo
tenho lutado pioneiramente para que os dois Estados se reúnam.
O SR. AMAlML PEIXOTO - Eu pediria a V. Ex.a uma pausa, para conceder
o apa.rte pedido pelo Senador Nelson Cameiro.
O Sr. Vasconcelos Torres - Descul!)t!, não apartearei mais a V. Ex.a
O SR. AMARAL PEIXOTO - Não, todos os apartes de v. Ex.a serão sempre
bem-vindos. Mas eu tenho um inimigo, como dizia o velho Antônio Carlos, que
é o tempo.
O Sr. Vasconcelos Torres - Confesso que, ainda que seu colega, fico na
posição de seu ex-Oficial de gabinete, ainda tenho aquele complexo, por exemplo,
do soldado que chega a Senador e encontra o seu General-Comandante, como
é o caso do Senador Paulo Torres - eu fUi soldado do Terceiro RI e S. Ex."' o
comandante, e às veZ€s eu fico em posição de sentido, sem querer. Eu me sinto
um pouco, não diria frustrado, mas como praticando uma audácia, e só mesmo
o sentimento da causa que defendo faz com que eu interrompa o seu brllnante
discurso.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Muito obrigado. concedo o aparte ao nobre
Senador Nelson Cameiro.
O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senador Amaral Peixoto, pela exposição
feita pelo nobre Senador Vasconcelos Torres conclui-se que V. Ex.a não foi o
líder da fusão, não f-oi o pioneiro da fusão. V. Ex."' foi o pioneiro da autonomia
do Estado do Rio porque, se tudo se resolvia no Jockey Club do Rio de J-aneiro
e V. Ex.a levou o centro das decisões para Nliterói, V. Ex.a foi o pill·neiro da
autonomia do Estado do Rio e não da fusão dos dois Estados.
O sr. Vasconcelos Torres- Mas a Capital do Brasil era no Distrito Federal.
Por f-avor, lembre-se disso, Senador Nelson Carnei-ro.
O Sr. Nelson Carneiro - É exatamente isso. Apesar de ser no Distrito Federal,
as decisões da Bahia ocorriam na Bahia, as decisões do Estado do Rlo ocorriam
no Jockey Club do Distrito Federal.
O Sr. Vasconcelos Torres - Porque a Bahia não tinha a "barca da Ca;ntarelra" para ligar ...
O Sr. Nelson Carneiro - De qualquer forma, o Senador Amaral Peixoto
teria sido o pioneiro da autonomia do Estado do Rio e não da fusão do Estado
do Rio ...

.
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Estado do Brasil. ..
O Sr. Nelson Carneiro- Quanto à nota do MDB, o Senador Amaral Peixoto
ce>rtamente não a leu na ínrtegra porque todo o Senado a conh-ece e figuará no
seu discurso. Mas o que ali se diz, ao invocar Rui Barbosa, é uma homenagem
que se presta a um homem que passou a vida inteira lutando pelos principios
constitucionais. Evidentemente, um homem que tem cinqüenta anos de vida
pública e estuda todos os dias, pode l'leformular .os seus conc.eitos e as suas
opiniões; mas não se pode invoc~~;r Rui Barbosa para defender uma !nconstituc!onal!dade flagrante. Nem faça V. Ex." a injúria de dizer que esse projeto,
tal como foi apresentado, teve a chancela dos juristas Prado Kelly e Carlos
Medeiros. Eles podem ter opinado sobre um ou outro• aspecto, mas não subscreveram esse projeto, nem o subscreverão, pol'lque ele constitui uma monstruosidade
constitucional e jurídica, tal como está em vários de seus dispositivos. De modo
que, certamente, V. Ex." foi além da meta, quando quis atribuir a Rui Barbosa
uma posição que ele assumiu, algumas vezes em divergência com opiniões anteriores, mas sempre coerente com os princípios de independência de liberdade
e de justiça.
O Sr. Vasconcelos Torres - Admiro Rui, mas ele vestia todas as camisas
de futebol da época para defender o time a que •estava filiado ...
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex." é um maldizente contumaz quando se trata
de um homem como Rui Barbosa.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Já declarei que os aspectos constitucionais
serão tratados por nós, do MDB, na Comissão e no Plenário do Congresso.
Quero, ainda, responder ao Senador Vasconcelos Torres, quanto a dois pontos
que omiti: um, quando S. Ex. 11 fala na Constituição de 1969 e dá a entender
que ela não existe. ·Para nós, da Oposição, que não a adotamos, que não a aplaudimos, ela é uma realidade e pensamos que seja válida para todo o Pais. V. Ex.6
declara que, acima da Constituição, há um poder institucional. Então, se o ato
da fusão dos dois estados fosse feito por Ato InstHueional, nós protestaríamos,
mas diante da força, teríamos que nos curv~~;r, diante da real!dade brasileira ...
O Sr. Vasconcelos Torres - Não é bem isso, Senador, eu acho que ela é
constitucional.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Mas temos agora que nos cingir à Constituição,
que pro!be e não permite que isso seja feito.
O Sr. Vasconcelos Torres - Perdoe-me V. Ex. 11, mas, pela lei complementar,
parece-me que esta rigorosamente cel'lto.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Esse assunto será debatido por nós oportunamente.
O Sr. Vasconcelos Torres - Perfeito, aguardarei a oportunidade.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Outro ponto que eu queria declarar a V. Ex.a
é que não fiz exclusão de pontos da decla:ração do Presidente do MDB, de que
não disponho no momento. Tenho em mãos um recorte de O Estado de S. Paulo,
de hoje, que publica alguns tópicos. Mandei buscar a declaração e não a recebi
a tempo, razão pela qual não posso lê-la na integra mas a farei anexar ao meu
discurso, porque a subscrevo totalmente.
O Sr. Vasconcelos Torres -A ARENA a tem na íntegra. Se V. Ex.n. quiser
vou mandar buscá-la. O serviço de informações da ARENA está funcionando
perfe! tamen te.
O SR. AMARAL PEIXOTO - O serviço de informações de V. Ex,n. está
multo bem organizado e tem recursos de que não dispomos. Mandei buscar o
documento, mas ainda não o recebi. ..
o sr. Vasconcelos Torres - O 'MDB e a ARENA, no Senado, são iguais.
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em mãos, no momento.
Mas isto será tratado posteriormente, como já disse, na Comissão Mista. e
no Plenário do Congresso. Hoje, falo em defesa. do meu Estado, da Estado da
Rio, que vai desaparecer, apesar da sua tradição e de tudo que já deu ao Brasil.
Do nosso Estado, Sr. Senador, que vai desaparecer.
O Sr. Vasconcelos Torres Estado do Rio de Janeiro.

Não vai mudar sequer a nome: contluará o

O SR. AMARAL PEIXOTO - Pelo projeto, no § 5.0 da a;rt. 3.0 , fica estabelecida o seguinte:
"A partir da data do encaminhamento ao Congresso Nacional, da mensagem relativa à Lei Complementar a que se refere este artigo e até
a criação da novo Estada, é vedado, aos Estados que lhe redam origem,
admitir pess<Jal ou alterar as disposições legais que regem, ficando a
obtenção de qualquer empréstimo interno também sujeita ao requisito
estabelecido, no item IV do art. 42 da Constituição, para empréstimos
externos."
Não venha, sr. Presidente, Srs. Senadores, defender política de empreguisma
ou de favores às vésperas das eleições. Orgulho-me !lia afirmar que, entre os
governantes fluminenses, talvez seja o que, proporcionalmente ao tempo que
governou, tenha feita menos nomeações.
O Sr. Vasconcelos Torres -

É

yerdade.

O SR. AMARAL PEIXOTO- E multas daquelas que foram feitas decorreram
de concurso público. Introduzi esse sistema no Estado d.o Rio criando o Departamento do Serviço Público antes que a legislação f·edel"al a isso obrigasse. Mesma
que agora fossem feitas nomeaçõ·es, não seriam os meus correligionários os nomeados. Mas não posso deixar de me interessar pelo qu·e vai acontecer com essa
estranha medida que faz prevalecer dispositivo do projeto, na d:ata. do encaminhamento da. respectiva. mensagem. E se o Congresso recusar a aprovação? Ela
já terá produzido os seus efeitos.
O Sr. Vasconcelos Torres e Virgílio Távora - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. AMARAL PEIXOTO - Concedo o aparte ao nobre Senador Virgillo
Távora.
O Sr. Virgílio Távora- Tal coma V. Ex.a, vamos examinar, sem paixão, item
par item, tópica por tópico, em Mme da Maioria, tanta a Exposição de Motivos,
quanta o projeto objeto da Mensagem encaminhada a esta Casa. Mas, para
sossegar os temores de V. Ex."' e, ao mesmo tempo, bem precisar a p·ensamenta
governamental, achâmo-nos já na obrigação de afirmar que o inciso lido por
V. Ex."' está na parte geral e normativa do projeto. Não se vai aplicar de imediato nem ao Estada do Rio nem à Guanabara, pelo simplicíssimo fato de só
quando a lei for aprovada é que, realmente, ela. entra em vigor. Para os futuros
casos de fusão é que este dis:Positlvo · tem efeito por conseqüência do diploma
legal em questão. Era a explicação, no momento, que gostaríamos de dar a
V. Ex.a Não diz respeita o dispositivo, no momento, pela forma com que ele está
encaixada no projeto, nem ao Estado do Rio nem ao Estado da Guanabara, porque eles terão •a sua união, como gostaria de dizer ao nobre representant.e do
Estado do Rio, com base na a:Provação dessa lei, a partir da qual, então, é que
entrará em vigor. Será uma norma geral para os futuros casos de fusão, para
e'1tar eventuais •abusos. Não no caso da Guanabara e do Estado do Rio. V. Ex.a.s,
se quiserem, em emenda, poderão explicitar mais o assunto.
O SR. AMARAL PEIXOTO- Agradeço o aparte de V. Ex.a ...
O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex." permite-me um aparte?
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Agradeço o aparte de V. Ex.a. e declaro que não foi essa a explicação que
obtive ontem. Não quero citar nomes.
O Sr. Virgílio Távora - Estamos afirmando a -V. Ex. a. em nome do Governo.
O SR. Ai\1ARAL PEIXOTO - V. Ex.a me tra.nqülliza.
O Sr. Virgílio Távora - Permita-nos dizer. V. Ex.~~a podem dar uma contribuição mais valiosa ainda com emenda que torne mais taxativo o que foi dito
- repetimos. Veja V. Ex.a que o inciso percutido está na parte geral normativa, não no caso específic·o do ruo. É o que temos afirmado.
O SR. AMARAL PEIXOTO - A pressa com que se está fazendo é que está
tumultuando tudo. Deveríamos aprovar primeiro as normas gerais e depois um
projeto especíiico sobre o caso do Estado do Rio e da Guanaba·ra.
O Sr. Virgílio Távora - Opinião válida de V. Ex.a mas à qual nós podemos
contrapor também outros argumentos, pela necessidade de termos aprovado este
assunto, como V. Ex.a verá em época oportuna.
O SR. AMARAL PEIXOTO- Vou ler o artigo de hoje do nosso conceituado
jornalista Carlos castelo-Branco. Declara o seguinte:
"Já se conhece a futura. lei da fusão, na qu:al o Governo, que deliberadamente abandonou o recur&o ao decreto-lei, inova em matéria d·e técnica
legislativa "peço a at.enção de V. Ex.a: o Governo inova matéria de técnica legislativa" declarando em vigor, a partir do ingresso do papel no
Palácio do Congresso, um dos dispositivos constante do projeto. Idéia
tão original deve ser rigorosamente inédita e seu autor poderá dela requerer patente."
O Sr. Virgílio Távora - Nobre Líder, acreditamos nós que já estamos tranqilllizando V. Ex.a mas, se a nobre Oposição e V. Ex.a não estão bem tranqüllos,
apresentem emendas mais explícitas. Est.e é o pensamento do Governo.
o SR. AMARAL PEIXOTO - Vamos apresentar a emenda. Já tínhamos
resolvido apresentar, mas confesso a V. Ex.a que estamos com muito receio do
destino das nossas emendas, porque temos a experiência aqui no Congresso de
que elas vão geralmente para a vala comum.
o Sr. Virgílio Távora. - Mas V. Ex.a está muito pessimista. É relator da
matéria um dos espíritos mais liberais deste Congresso ...
O SR. AMARAL PEIXOTO - Reconheço, respeito-o e o admiro.
O Sr. Virgílio Távora- ... o Deputado Djalma Marinho, que examinará as
emendas ao projeto, inclusive as da nobre Oposição com discernimento e isenção,
comportamento este comprovado em tantos outros episódios.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Mais adiante, Castelo-Branco declara. o seguinte:
"Essa idéia da vigência prévia não terá nascido na cabeça do Sr. Célia
Borja, a menos que ela funcione de maneira diferente daquela a que
nos habituara, isto é, segundo as normas do bom senso."
V. Ex.a se recorda que, desta cadeira, tive ocasião de apartear, se não me
engano, V. Ex.a, quando da designação do eminente Deputado Célia Borja para
Líder da Maioria na Câmara dos Deputados, felicitando o Governo e a ARENA
pela escolha à.esse eminente parlamentar.
O Sr. Virgílio Távora - E nesse ponto Oposição e Situação estão de pleno
acordo.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Mas, vem esse projeto que é, como diz o Sr.
Castelo-Branco, "a negação de todos os principias do Sr. Célia Borj a".
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V. Ex."' ao artigo do ilustrado comentarista e, segundo, as opiniões próprias do
comentarista, que, no caso vertente e mais especialmente no tópico, não são
exatamente tradutoras fiéis do pensamento governamental que estou transmitindo a V. Ex. 11 Pode ficar tranqüila a máquina administratiYa do Estado do Rio,
e e. máquina administrativa da Guanabara, que não vigora esta proibição para
oa casos da Guanabara e do Estado do Rio. Não podia deixar de _ser diferente.
Após aprovação da Lei Complementar, os casos futuros - aqui temos a parte
normativa - é que estarão enquadr·ados dentro dela, a fim de que não façam
verdadeiros panamás e inventários quando se tratar da fusão de outros Estados.
No caso vertente, isso está claro, está lógico. Estou dando a opinião do Governo
mas se acharem tão pouco explicito, apresentem emendas mais felizes. O relator
Djalma Marinho as examinará e com o espírito aberto que tem, como reputamos,
verificará da justeza ou não da redação de V. Ex.n.s O fulcro da idéia é este.
O SR. AMARAL PEIXOTO- Vamos apresentar as emendas, mas quero dizer
a V. Ex."' que a interpretação que V. Ex." está dando, n·este momento, não era
a reinante ontem em Brasília. E mais do que iSso, não era aquela recebida do
Estado do Rio e do Estado da Guanabara. Segundo os jornais d.e hoje, havia
grande apreensão nas duas Assembléias, tendo os seus respectivos Presidentes
suspendido todo o andamento dos projetas em virtude disso que se anunciava e
não saibam direito o que era.
O Sr. Vasconcelos Torres- V. Ex."' me permite um aparte?
O Sr. Virgílio Távora - Então veja V. Ex.a., já melhoramos o humor da
Oposição no Estado do Rio e na Guanabara em todos esses administradores que
estavam tão perplexos.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Nesse momento estão em andamento, na Assembléia do Estado do Rio, vários projetes.
O Sr. Raimundo Padilha - que não tenho razões para defender por que
sempre fiz e continuarei a fazer oposição a S. Ex.a. - enviou, depois de mUito
prometer, mensagem aumentando os vencimentos do funcional1smo público do
Estado.
Esse aumento deveria :er sido concedido em março e só agora foi remetido à Assembléia Legislativa. A expectativa do funçionalismo público fluminense é esta: "será que o nosso aumento vai ficar para 15 de março de 1975?"
O Sr. Vase"neelos Torres- V. Ex." me permite um aparte?
O Sr. Virgílio Távora - Poderia dar mais um esclarecimento ao nobre Líder
da Minoria?
O SR. AMARAL PEIXOTO- Com prazer.
O Sr. Virgílio Távora - Confessamos ao Senado 51ue _não estamos cientes
das fontes de informações que trouxeram essa convicçao tao arraigada à nobre
Oposição. Mas podemos também dizer aos nobres Pares: o que aqui afirmamos
- e nosso passado não é de leviandades - o fazemos após rigorosa consulta
ao Governo que aqui nesta Casa temos a honra de sustentar, Partido que somos
da Situação. E mais ainda: não contente com as explicações que nos foram
dadas hoje de manhã, como sempre, trocamos idéias com o ilustre Líder do
Governo na Câmara baixa sobre e.sse ponto e outros para, como usamos em
linguagem militar falarmos dos mesmos termos e justamente sabermos, exatamente a exegese de todos esses tópicos que pudessem causar dúvida. Esse
foi um. ' V. Ex."' poderá ver que temos assinalado aqUi, à mão, uma série de
pontos em que vamos, abusando da paciência do Plenário depois, num diálogo
cordial com V. Ex."' como sempre fazemos aqui, t_ocar e d1scutir da sua pertinência ou não, da sua felicidade ou não de redaçao.
O Sr. Vasconcelos Torres - Senador Amaral Peixoto, V. Ex."' vai-me permitir, porque é dentro do assunto, que eu aparteei. Estou sendo, impertinente,
confesso, e até lhe peço perdão por iSso ...
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O .Sr. Vasconcelos Torres- A prevalecer a hermenêutica virgll!ana, eu estou
tranqüilo ...
O Sr. Virgüio Távora. - Perdão, "!V. Ex.a. não há de julgar que tem como
seu colega alguém que seja leviano. Não é hermenêutica virglliana, coisa alguma. Aqui estamos dando a opinião do Governo, para isso autorizados por
ele. Não houve nada de hermenêutica ...
O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex." não se irrite por tão pouco. Hermenêutica é a Interpretação ...
O Sr. Virgilio Távora - ... não podemos interpretar. Aqui não há questão
de interpretação, é uma informação oficial, Isto que vai ser.
O Sr. Vasconcelos Torres - Mas V. Ex." Interpretou e eu, com a minha
ignorância, após leitura do § 5. 0 , do art. 3.0 , fico satisfeito pois, tomei a inicia.tiva de apresentar a emenda, e na mesma posição minha, S. Ex.a o Senador
Paulo Torres, Presidente do Congresso. Não se trata de empreguismo, mas, ontem procurei, quero dar um depoimen :o, procurei o Senador Paulo Torres e
procurei S. Ex." e S. Ex.a poderá atestá-lo, agora, se é verdade ou não, para
dizer da apreensão existente, que V. Ex.a já adiantou sobre o Estado do Rio,
relativamente às Mensagens encaminhadas à Assembléia Legislativa, no que
tange ao aumento de 20% para o funcionali.smo estadual, à con:ratação de professoras que fizeram o curso no CETREJ, ou seja, a Faculdade de formação de
professoras - aliás, inaugurado pelo eminente Senador Jarbas Passarinho, tendo
ficado impressionado -, e assim se expressou em seu dl,.;icurso - quando visitou
São iGonçalo, e, também, a contratação de engenheiros. Então, o Senador Virgílio Távora não pode se qudmar assim com o seu colega. Pronunciei uma frase,
e se há um Senador que admira o seu Vice-Líder, justamente, sou eu. A hermenêutica virglllana é apenas uma frase. Essa frase parece que não agradou; acho
que não atinge ninguém. Sr. Senador Amaral Peixoto, sou um modesti Bacharel
.em Direito; lendo esse parágrafo, fiquei apreensivo, mas agora, está na Comissão
a emenda que já apresentei. O MDB pode apresentar, mas eu também já apresentei, e com duas opções. E vejo, agora, o Depu:ado Djalma Marinho, que tem
evidentemente, a palavra do Governo e isso vai tranqüilizar principalmente o
funcionalismo do Estado <lo Rio, particularmente as professoras. Perdoe-me
mais uma vez, não sei como pedir desculpas a V. Ex."
o SR. AMARAL PEIXOTO- Peço a V. Ex." que me permita concluir o meu
discurso. Não quero abusar da paciência do Sr. Presidente.
O Sr. Vasconcelos Torres - É o que vou fazer, com o pedido de perdão.
o SR. AMARAL PEIXOTO - Nobre Senador Virgílio Távora, essas Interpretações dadas, no E>tado do Rio, por mim, pelo Senador Vascon~elos Torres,
pelo Governo do Estado do Rio e pelo Governo da Guanabara, estao refletldas
em vários jornais de hoje, inclusive O Estado de S. Paulo, que declara que o
projeto da fusão Guanabara-Rio de Janeiro já suscitou o primeiro problema
concreto para a Administração carioca: 3.000 professores contratados para o
ensino médio não sabem se tomarão poõse, pois a Mensagem da fusão enviada
ao congresso proíbe nomeações. E~ses professores já fizeram concurso de títulos,
e têm prova marcada para efetivação, em julho. Mas, diante da proibição, as
escolas do Serviço Público do Estado da Gua11abara não sabiam, ontem à tarde,
como proceder.
Então, v. Ex." vai concordar comigo em que, pelo meno~. o projeto está mal
redigido, porque suscitou esta dúvida enorme, que abrange dois Governadores
de Estado e numerosos Deputados das duas Assembléias.
o Sr. Virgílio Távora - Abusamos da bondade de V. Ex.o., ao solicitar mais
um aparte? (Assentimento do orador). Caso concedido, e o silêncio diz que sim,
diríamos apenas, nobre Senador Amaral Peixoto, que o projeto em questão,
enviado pela Mensagem presidencial ao Congresso, se compõe de três partes
bem nítidas: a primeira, do capitulo um, diz respeito à criação de Estados e
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Janeiro e da Guanabara - página 5. E, finalmente, temos a terceira, que trata,
·dentro, embora, da segunda, da Região Metropolitana do Grande Rio. Na parto
normativa geral é que o assunto é tratado. Uma vez aprovada esta lei complementar, estão em vigor os seus diferentes capítulos, os seus diferentes itens,
,parágrafos, artigos, etc. Um deles institui o que V. Ex.", no momento, acha ser
objeto de crítica para, a partir de quando este documento for lei, os futuros Estados que forem se criando, Territórios se fundindo ou se separando, agirem
conforme estatuído na parte I do projeto. Então, queríamo.:; deixar bem claro
a V. Ex." qual é o pensamento governamental e qual a interpre~ação a ser dada.
Como o assunto mais importante, que empolga, a opinião pública no momento,
dentro desse projeto, é a fusão do Estado do Rio com o Estado da Guanabara,
todo mundo leu os diferentes itens e os fez referir ao assunto mais importante.
Mas alguns destes itens, aqueles até a página quatro - V. Ex." deve estar na
mão com o mesmo documento que estamos - referem-se, especificamente, ao
processo normativo da criação de qualquer Estado ou Território, seja por fusão,
agregação ou diviSão. Queríamos deixar o mais claro possível este ponto, terminando com a dúvida que, no caso vertente, pelo menos no lado do Governo
Federal, não ex!.ste. A intenção do Governo Federal é esta já aqui explícita.
Podemos discutir se a intenção é boa ou má, mas que é es~a. não há dúvida.
Estamos dando a v. Ex." a exegese, não nossa, mas do Governo Federal.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex." dá licença para um aparte?
O SR. AMARAL PEIXOTO - Pois não.
O Sr. Nelson Carneiro - o nobre Senador Virgílio Távora tranqüiliza, em
parte, aqueles que se haviam surpreendido com esse dispositivo.
O Sr. Virgílio Távora- Já nos felicitamos. Em parte, V. Ex." está tranqüilo.
O Sr. Nelson Carneiro - Em parte, porque, realmente, seja para a atual fusão, seja para as fusões posteriores, esse dL>postivo constituirá sempre uma violência a qualquer interpretação legal ou constitucional. Todos os estudiosos do
Direito terão que fazer uma grande fogueira, aproveitando a vizinhança de São
João, para queimar os livros de Direito, porque não se pode, e até hoje, em
nenhum século, em nenhum continente, em nenhum autor, em nenhuma terra,
·se sustentou que a remessa de um projeto, seja este da fusão, seja outro amanhã,
possa, só por si, só pelo fato de ter sido remetido, produzir efeitos. Evidentemente, o que se poderia fazer era excluir esse dispositivo, porque ele constitui
uma violência - senão hoje no caso da Guanabara, como já agora, com satisfação, ouço o esclarecimento dado pelo nobre Senador Virgílio Távora, em nome
do Governo - mas para as futuras leis que viSem a dividir, multiplicar ou reunir os Estados do País...
·
O SR. AMARAL PEIXOTO - Sr. Presidente, agradecendo o aparte dos dois
Senadores ...
· O Sr. Virgílio Távora - Não interromperemos mais V. Ex.", mas nos reservamos para, oportunamente, responder ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Não. Eu é que vou prococá-lo.
V. Ex.a há de concordar que o Projeto não está claro, porque V. Ex." foi
obrigado a vir aqui explicar aquilo que estava causando tanta celeuma no Estado do Rio, no Estado da Guanabara e em Brasilia, aqui dentro do Congresso ...
O Sr. Virgílio Távora - Diremos, ilustre líder, que a emoção do Estado do
Rio e da Guanabara é muito grande, e não está permitindo que leiam com serenidade o projeto apresentado pelo Governo.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Não foi emoção, desculpe v. Ex.", foi o exame
detalhado, feito por juriStas, que mostrou que, pelo menos, havia uma dúvida.
Não é possível que os 11omens das duas Assembléias fossem tão falhos de
conhecimentos jurídicos que ficassem na impossibilidade de dar prosseguimento
aos proje~os em pauta, diante de um simples anúncio ...
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O SR. AMARAL PEIXOTO - Aí eu queria reportar-me ao aparte dado pelo
Senador Vasconcelos Torres, esperando que s. Ex.a. me permita que acabe meu
discur.so ...
O Sr. Vasconcelos Torres - Estou calado hã multo tempo, nobre Senador.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Adma da Constituição - foi o que S. Ex.a
deixou entender - havia algo qu·e poderia reso~ver me1hor, e mais rapidamente, do que a própria Constituição. Ai seria: o caso de um Ato InstltucionaJ,
que resolveria completamente o assuntei e diante d'o qua:l terfamos que nos
inclinar, pol'que estamos num pe.ríodo de exceção.
O Sr. Virgílio Távora - Mas vê V. Ex.a. .que o GoverlliO adota forma
constitucional de res<llver o problema. Não é isto que é pedido, é o que estã
procurando lfa.zer.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Não é tanto a forma: constitucional, porque,
na no.ssa opinião, se fere seguramente dez vezes a Constituição com a aprovaçã<l desse projeto.
O Sr. Virgílio Távora - Estudaremos, se V. Ex.a. permite, as dez vezes ...
O SR. AMARAL PEIXOTO - Isso é uma: segunda etapa.
O Sr. Virgílio Távora -Então vamos •examinar ess·as dez vezes, uma por uma.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Sr. Presidente e Srs. Senadores, só esse exame
superficial já III()Stra as falhas d<l projet<l.
Ourtro ponto a que desejo referir-me é a emulação que já começa a existir
entre os dois Estados, emu!ação que nunca: houve, principalmente, entre o funcionalismo. Os da Guanabara queixam-se de que não terão <ls mesm<ls aument<ls
que provavelmente teriam, caso não houv-esse a fusão; os fluminenses esperavam
que fossem contemplados, desde logo, com a equiparação de venciment<ls.
OUtras fa:lhas ainda poderia apontaz, mas ficará para outra oportunidade.
O Sr. Virgílio Távora - A insatisfação é própria da natureza humana.. Não
pode haver obra perfeita. Mas vamos examinar.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Acenou-se, no começo, com coisas mirabolantes
para: o Estado do Rio e para a própria Guanabara: inversões maciças de recursos, que não aparecem no projeto; execução de obras, que não estão previstas ...
O Sr. Virgílio Távora. - Não vamos interromper, aqui, o discurso que V. Ex.a.
pronuncia, mas este é um ponto a respigar. Os números que pensamos poder
apresentar a V. Ex.a. talvez tirem - digamos - o segundo pesll>delo que um
homem público responsável pe'los destinos da sua terra, como v. Ex.a., estã a
sofrer a respeito dessa fusão.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Ficaria muito contente se V. Ex.a. também,
pudesse, neste pont<l, tranqüilizar-me.
Sr. Presidente, ainda me refiro a outro esquecimento lamentável: Niterói.
Niterói deixará de ser Ca:pital do Estado. Hoje, tem o prefeito de nomeação. o
projeto se esqueceu de Niterói. Não d-eterminou que s·eu prefeito seja e:•eito. O
prefeito da Guanabara será nomeado pelo Governador do futuro Estado, porque
é a C.apirtal. Mas Niterói deixa de ser Capital. Então, seu pl.1efeito tem que ser
eleito.
Outro ponto: as duas Assembléias, eleitas a 15 de novembro, inexplicavelmente vão ser escolhidas por colégios separados e, depois, irão funcionar conjuntamente. Só vão ser convocadas a 15 de março.
As Assembléias atuais terminam os seus ma:ndatos a 31 de jan·eiro. Então,
de 31 de janeiro a 1•5 d·e março, hav·erã Pod:er Legislativo no novo Estado. Entretanto, já hã um Governador nomeado. Por que essa pressa em nomear o
Governador? Não é a 3 de outubro ...
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outubro será nomoedao o Governador, porque ele não poderia descer, num pas.'le
de mágica, a 15 de março, como todos os demais Estados, já organizados adminisltratlvamente. Então, do dia 3 de outubro ao dia 15 de março é o tempo
minhnUJn minbnorUJn necessário - desculpe-nos V. Ex."' esta:r interrompendo
tanto o seu discurso; eKplicaremos, quando nossa vez de faLar chegar - é o
minbnUJn minbnorUJn - repetimos - necessário para se organizar wn esboço
da máquina administrativa que, a partir de 15 de março, seja responsável pews
destinos d'o novo Estado que se va:i criar. Esta é a razão.
O SR. AMAML PEIXOTO - Entendemos que esse novo Governador devia
ser nomeado - e, em primeiro lugar, somos contra a nomeação de Governador;
é uma questão de princípio, mas como seremos voto vencido ... - e já que será
nomeado, que o s'eja depois das eleições, e não antes, para não assistirmos ao
espetáculo que estamos vend'O em todos os Estados da: Federação, onde os governwdores Indicados já estão fazendo campanha política ao lado dos atuaiS.
O Sr. Virgílio Távora. -No Estado de V. Ex."' e no Guanabara os Go)Vernadores têm seus mandatos de após as eleições, de vários meses.
O SR. AMARAL NIXOTO - Mas seus mandatos serão extintos no prazo
normal.
O Sr. Virgílio Távora. - Sim.
O SR, AIMARAL PEIXOTO - Mas aí a:parecerá um cidadão que terá mais
quatro anos de Governo, ...
O Sr. Virgílio Távora- E iSSo está preocupando V. Ex."'?
O SR. AMMW\L PEIXOTO- ... cu~ a infLuência na campanha será decisiva,
porque será um homem que governará por melo de decretos-leis, .faculdade
que o honrado P11esldente da República não tem usado muito.
O Sr. Virgílio Távora - Ainda bem que esta justiça é feita ao atual Presidente da Repúbli~a.
O SR. AMARAL PEIXOTO - E1e terá o direito de assinar .decretos-leis, quando a Assembléia Legls~ativa já podia estar funcionando.
Desejava que v. Ex."', nobre Senador Virgílio Távora, me eJq>licasse por que
razão a Assembléia não é convocada para 1.0 de fevereiro.
O Sr. Virgílio Távora - :A Assembléia é convocada, como as demo.ls. O
novo Estado do Rio vai começar a funcionar como Unidade administra:tiva,
autônoma, exll/tamente no dia 15 de março. o Governador, nomeado pel<> Governo federal, nãG vai, de maneira nenhuma, tirar uma: hora sequer, não vai
atropelar mandato de nenhum dos outros dois Governadores. A:. razão pela qual
nós precisamos ter este hom·em já nomeado a 3 de outubro está na. necessidacre
de se ir Ol'ga.nizlllldo a:os poucos o esboço daquilo que vai ser <> núcle<> centraL ~
o da administração do futuro Governo do Estado do Rio. v. Ex."' e nós responsáveis que fomos pelo Poder Executivo, em nossas unida!les, sabemos que da
noite para o dia, não pode um Gov·ernador Imediatamente tomar ciência dOs
problemas do Estado, quanto ma:ls no caso vertente, d•e um que se vai criar.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex."' dá licença para. um aparlte?
O SR. .AMMML PEIXOTO -Pois não.
O Sr. Nelson Carneiro - A solução, Sr. Senador Amaral !Peixoto, estaria em
se confiar esta missá<> de or&anlzar os planos para o novo !Estado à Secretaria de
PJ.anejamento do Governo fedarl. Não havia necessidade de nomear o Governador logo. Neste sentido é uma: das emendas que v<>u apresentar. O Governador
pOderia ser nomeado depois das e·leições, mas desde agora, ou desde 3 de outubro,
a nossa SecretM."Ia de Planejamento poderia estar traçando os pl:anos, pol'l(jue o
Governo f·ederal vai ser parte lmporta:nrte, vai contribuir para o novo Estado.
O Sr. Virgílio Távora - Por isto é que é nome8Jd<> pe·lo Governo federal.
1
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poderia exercer essa missão, sem necessidade de ser nomeado um governador.
O SR. A:MARAL PEIXOTO - Muito obrigado :pelos apartes de V. Ex.a. e do
Senador VirgíUo Távora:.
.
· Sr. Pres~dente, V. Ex.a já me chama a atenção mas estou de·fendendo o nosso
!Elstado.
.
O Sr. Vlrgjllo Távora - Com brilhantismo. Não concordamos, mas compreendemos.
O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex.a está defendendo o novo Estado do Rio
de Janeiro.
.
O SR. AMARiAL PEIXOTO - o que deseao Sr. Presidente, é mostrar que
esse projeto é um precipitado, feito às pressas e está-se perdendo a o·pol'ltunidade
de criar - em boas condições - um~t nova Unidade da Federação sem fer~ a
Constituição, sem criar problemas - como estes que estão sendo criados - e
que irão sobl."ecarregar extraordinariamente esse homem que for escolhido pelo
Presidente da !República.
O que desejo, Sr. P~sidente, é que o Presidente Ernesto Geisel, pense bem
na enorme responsab!lldade que vai ter ao escolher ess·e homem. Porque homens
terão, no Brasil, recebido missão tão complexa, tão espinhosa, tão dincil de ser
executada:.
Que DB!Ils insptr.e o !Presidente da República e dê forças quase sobrehumanas, a esse futuro gov·ernador para poder, com o minimo d·e desgaste passivei, realizar esta obra titânica de administrar ao mesmo tempo, a Gu~tnabara e
.
o Estado do Rio de Janeiro e ainda ,fazer a organizaço do novo Estado.
Era o que eu tinha a dizer: (Muito bem! Palmas.)
Compareceram mais os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Brito - José Esteves - Wilson Gonçalves - Domicio Gond!m - João
Cleofas - Arnon de Mello - Teotônio Vilela - Leandro Mac!el João Calmon - Vasconcelos Torres - Magalhães Pinto - Orlando
Zancaner - Benedito Ferreira - Lenoir Vargas - Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Está terminado o periodo destinado
ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Ifieml
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 18, de 1974,
de autoria da Comissão D!retora, que dá nova redação ao art. 363 do
Regimento Interno do Senado Federal, aprovado .pela Resolução n.0 93,
de 1970, rtendo
PARECER, sob n.o 218, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e j.urtdicidade.
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, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
.Aiprovado. o projeto irá à. Comissão de Redação.
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o seguinte o projeto lllprovado:
PROJETO DE RESOLUÇAO

N.o 18, de 19'74
Dá. nova. redação a.o artigo 363 do Regimento Interno do Senado
Federal, aprova.do pela Resolução n.0 93, . de 1970.
(Apresentado pela Mesa)
o Senado Federal resolve:
·Art. 1.0 - O art. 363 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução n.0 .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-se-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 modo de corrigir o erro, sendo a proposta examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de
sulmietida a Plenário;
b) nas hlipóteses 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 Cll.mara, remetendo novos autógrafos, se for o ~caso, ou sollcl.tando a
retificação do texto, mediante 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 alinea
anterior, mediante oficio à Presidência da República ou à Câmara dos
Deputados, dando ciência do fato, posteriormente, ao Plenário."
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Item 2

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 • 94 e 95, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Legislação Social, favorável.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretãrio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO

N. 0 95, de 19'74
Nos termos do art. 311, alínea e, do Regimento Interno, requeiro adiamento
da discussão do Projeto de Lei do Senado n.0 3, de 1974, que altera a proporção
estabelecida no art. 132 da consolidação das Leis do Tra,balho, reconhecendo ao
trabalhador o direito a férias de trinta dias, e dá outras providências, a fim
de ser feita na sessão de 5 de agosto.
Sala das sessões, 5 de junho de 1974. - Virgilio Távora.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em votação o requerimento.
O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra ,para encaminhar
a votação.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro, para encaminhar a votação.
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pediu o adiamento desse projeto. Há a intercorrência das férias, o que justifica
que S. Ex.a só haja pedido o adiamento para o mês de agosto. Até lá, os
trabalhadores esperarão por uma justa decisão desta Casa e, certamente, os
nossos ilustres companheiros da ARENA compreenderão a justiça da pretensão
exposta nesse projeto. Contudo, quero incorporar aos Anais, como uma contribuição, a moção aprovada no ni Encontro Regional de Vereadores, realizado
em São Paulo, no dia 24 de maio de 1972. Naquela ocasião, oo Vereadores ali
reunidos resolveram aprovar uma moção solicitando a esta casa a aprovação
de&e projeto, que virá atender a uma justa reivindicação de todoo oo trabalhadores brasileiros.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Documento a que se refere o Sr. Nelson Carneiro, em seu discurso:

m ENCONTRO REGIONAL DE VEREADORES
Ex.mo Sr. Presidente,
O vereador que este subscreve, integrante da bancada do Movimento Democrático Brasileiro, com assento no Legislativo santanense, na qualidade de participante deste conclave, vem apresentar à deliberação do plenário a seguinte
seguinte
PROPOSIÇAO

"Que seja expedida correspondência à Pre•sidência das duas Casas do Congres.c;o Nacional, bem como aos líderes de bancadas na Câmara e no Senado
Federal, encarecendo aprovação do proj.eto de lei do Senador Nelson carneiro
(MDB - GB), que dispõe sobre a instituição de 30 (trinta) dias de férias, ao
trabalhador brasileiro, cuja matéria já obteve parecer favorável da Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara Federal, e oportunamente deverá ser objeto
de deliberação pelo plenário de ambas as Casas do Congresso Nacional."
Consideramos desnecessária a justificativa, por ~er o assunto medida. de
grande amplitude e que atenderá aos anseios do nosso trabalhador.
São Gabriel, 24 de maio de 1974. - Vereador Oriovaldo Crecellér.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em votação o reque·rimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentadoo. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a delibel"ação do Plenário, a matéria figurará na Ordem
do Dia da sessão de 5 de agosto próximo.
Item 3
2

Discussão, em primeiro turno (apreciação prel!minaor da constitucionalidade, nos termos do aort. 297 do Regimento Interno), do Projeto
de Lei do Senado n. 0 29, de 1974, de auto·ria do· Sr. Senador Franco
Montoro, que ellmina a exigência do [lrazo de carência para concessão
de benefícios por incapacidade para o trabalho aos segura;dos obrigatórios e para concessão de pensão a<~s seus dependentes, tendo
PARECER, sob n.0 115, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela inconstitucionalidade.
Em discussão o !Projeto.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
11: lido O· seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 96, DE 1974

Nos termos do aort . 311, alínea e, do !Re·gimento Interno, requeiro adiamento
da discussão do Projeto de lJei do Sena.do n. 0 29, de 1974, que el!m~na a exigência
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trabalho aos segurados obrigatórios e para concessão de pensão aos seus dependentes, para a seguinte di!1gência: audiência do Ministério da Previdência e
Assistência Social.
Sala das Sessões, 5 de junho de 1974. - Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em votação o requerimento.
O Sr. Franco Montoro - Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro, para ·encaminhar a votação.
O SR. FRANCO MONTORO - sr. Presidente, o projeto em diScussão elimina
o período de carência para concessão· de benefícios pelo INPS. A eliminação
da exigência de doze meses de co111tribuição para que os empregados tenham
direito ao auxílio-doença ou à aJ)osentadoria por invalidez é uma reivindicação
de rigorosa justiça social.
A finalidade da. carência, segundo ensinamentos dos mestres Celso Barroso
Leite, Luís Assunção Paranhos venoso e outros, é impedir que muitos se filiem
à Previdência Social somente para auferir benefícios imediatos, como, por exemplo, um doente pa:ra receber auxílio-enfermidade, um ancião para receber aJPOsentadoria por velhice e, até mais dvamaticamente, alguém às portas da morte,
com o propósito de deixar a pensão a seus dependentes. O prazo de carência é,
portanto, caracteristico do seguro facultativo daquele que pode, ou não, inscrever-se e escolher a época de fazê-lo. Nunca como seguro obrigatório.
Ora, no Brasil, o seguro social é obrigatório para todos os que exercem
emprego ou atividade abrangida pela Lei Ovgânica da ·Previdência Social.
Não se justifica, portanto, para eles, a exigência do prazo de 12 contribuições para ter direito ao benefício. Evidentemente, o requisito da carência só
deve ter aplicação aos que podem ou não, livremente, inscrever-se no INPS,
como é o caso dos segurados facultativos previstos no art. 161 da Lei OI'gânica
da Previdência Social.. A estes, sem dúvida, e só a estes, se dirigem as advertências dos !llutores citados, ao mencionarem a anti-seleção de riscos que consiste, principalmente, na tendência à filiação ao sistema previdenciário poi
parte dos que têm menor eXi!Jectatlva de vida. É evid·ente que tal só se dá. na
hipótese de se·guro facultativo, jamais no caso do seguro obrigatórfo.
Outra justificativa para a imposição do prazo de ca:rência é a que menciona Armando de Ollveirra Assis, qual seja, "quando se trata de sistema de
previdência social de campo de aJPlicação limitado".
Ora, é precisamente o contrário que ocorre com a Lei Orgânica da Previdência Social. Esta determina, no art. 5.0 : São obrigatoriamente segurados,
ressalvado o disposto no art. 3.0 :
I - os que trabalham, como empregados, no territórrio nacional;
II - os brasileiros e estrangeiros domiciliados e contratados, no Bl."asil,
para trabalharem como empregados nas sucursais ou agências de ·empresas naclonais no exterioit";
III - os titulares de firma individual e os diretores, sócios gerentes, sócios
solidários, sócios cotlstas, sócios de indústria, de qualquer empresa.
Trata-se, portanto, de uma norma geral qtte não permite o cará.ter facultativo e, por conseguinte, não admite também o período de carência.
E, nos termos do art. 3. 0 , são excluídos do regime dessa lei apenas:
I - os servidores civis e militares da União, dos Estados, Munlcipios e
Tenitórios, bem como os das respectivas autarquias, que estiverem sujeitos a
regimes próprios de previdência;
li - os trabalhadores rurais, assim definidos na forma da legislação própria.
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"Independem de carência: a concessão de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalldez ao segurado que após ingressar no sistema
de Fevidência social, for ac?met~do de t~berculose ativa, lepra, alienaçao mental, neoplasia maillgna, ceguei-ra, paralisLa irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de ParkinsOn, espondiloartrose
anqullosante, neofropatia grarve ou estados avançados de Paget (osteíte
deformante), bem como a da pensão ~or morte aos seus depende·ntes
(arl. 64) ."
'
Excluída, portanto, -a hiipótese· da ocorrência das moléstias relacionadas
acima, qualquer outra que determine a invalidez ou a morte •do segurado, por
si só não lhe garante, nem a seus de~endentes, a percepção de benefícios, cuja
concessão fica, ainda, condicionada ao cumprimento do prazo de carência.
Essa situação é discriminatória e Inaceitável. Primeiro, porque, como vimos,
a flliação ao INPS é obrigatória para todos os que exercem emprego ou aJtividade abrangida p·ela Lei Orgânica da Previdência Social. Em segundo lll!gar,
porque a causa .provocadora da incapacidade para o trablho ou da morte do
segurado não pode ser pretexto para eliminar o beneficiário· da proteção do
seguro social.
Sendo compulsória a filiação do segurado ao INPS, não tem sentido a
exigência do período de carência. Não é razoável que pelo simples fato de não
ter cumprido esse período - descum~rlmento que não é fruto de sua vontade,
mas de circunstân'Cias a ela alheias - no momento da invalidez, ou seja, exatamente no instante em que vai necessitar da previdência Social, fique sumariamente exc!Juído do benefício.
Nada ·justifica, por outro lado, que a invalidez e a morte acarretadas por
certas moléstias (art. 64, § 2.0, da Lei Orgânica) garanta aos segurados e seus
dependentes o· amparo previdenciário, ind~endentemente de prazo de carência.
E quando ca.usa.das por outras enfermidades, a invalidez e a morte, não tenham
idêntica proteçã.o. A finalidade da previdência é assegurar a subsistência elo
trabalhador, quando ~oS'Sibilitado de exercer sua atividade, seja qual for a
enfermidade que o atinja.
ES'Sas as razões que ·nos levaram a ·apresentar o Projeto de Lei n. 0 29/74,
que elimina a exigência do prazo de carência para concessão de benefícios por
incapacidade para o trabalho .aos segurados obrigatórios e ~ara concessão de
pensão aos seus dependentes.
A Comissão ·de Constituição e Justiça invoca a possib!l!da:de de que, talvez,
não haja recursos. Para satisfazer a essa exigência da ComisSão, encaminhamos
à Mesa requerimento de informações solicitando ao INPS, item por item, 1mformações a respeito dos recursos existentes. Com a il'esposta do INPS, a Casa
terá os elementos para julgar da constitucionalidade do projeto, que nos parece
perfeitamente demonstrada..
Esta a l."azão justi-ficativa do requerimento de adiamento que acaJbamos de
encaminhar à Mesa. (Multo bem!)
O .SR. PRIESJDENTE (Paulo Torres) - Em vo,taçoo o l."eqUJeil'.tmenrtlo•. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado o il1e,queaJime!l}tO, a matéria 1SJa.i da Ordem do 'D~a 'a ,fim de· s.~r f,elita
a dJUgêtnm•a solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo 'llorres) - Conc•edo .a paà,ruW1a •ao nob11e Serurudo'r
Alrnon dle Mel!JO.

o SR. ARNON DE MELLO - Sr. PresidJente, Srs. Senaclioll'les, ,todos sabemos
qUJe .as ddsprur1drudes 11egil.oi!lJals •COns1tlotUJem 'lll11 dos maiones empecilhos .ao de~en
volvdmenrto. No Bl1as:il, como .em ,nlllme,ro·llas nações, 1e~a.s. existem, of,u:soarrwes, e sof,remos em ailrtlo ~au, na pró.pnl'a coo-n,e., os malefícios• qu'e elrus .prodiuzem.

- 91'Acabo de Wir dlo1 No111cteste, de ALagoa.s, ·região ctespoj,!llda de mail0l1es 111eCUJI\SOS e
~dlesequd!:ibrio 'e ,clJesse corutnaste

ondie bem se diestaca o 'espetáculo punglente àJess,e
com :as árleas ma!s àJeiS,envolv.!-lias do p.aís.

A 111eceita trlbutárd:a do meu IEstacllo, p•o•r eXJemplo, foi!, em 1972, de .......... .
Or$ 141.490.000,00, ·enquanto, no Cent.ro·-Sul, :a •à·e• Sã,o ~aula· se ·e1eVIou, oo mesmo
ano, a Cr$ 11.323.439.000,00, seguido da Guanabara, com Cr$ 2.470.230.000,00;
Rio ~a.nclie do Slm, Clr$ 1.999.457.000,00; M:tlllas Gena!s, Or$ 1.713.810.000,00;
P·amaná, Cr$1.262.438.000,00; iElstado• do Ráo•, Cr$ 764.392.ooo;oo; e san•,a crutBn."ln.a
Cr$ 618.589.000,00. E note-se que os Estados do Nordeste têm mais de 50% de
SllllaS ÕJeiS!PeiS'IllS oonJSumdàlos p1e~a v.&ba peSiSO,al, enqua~to· em Elsbadlos do oentro-Sul
dita verba •Che!l\a ~uté ,a memos d:e 2·7 o/o das. die\SI]J•esas. Mtl!Lto Sle '!1ednuiem, :!IISSIIm, as
p!OISSiblMdades die lnvestlmenrtlos nos E.stados do No<l1clleste, o qUJe .ac;entua oo dlspooclia.dles IJ)eglonruliS.
T!llmbém o consumi> dle en1e111gia 1elétrica é da•dio .a:Ltamente ·sign~ificrutivo pa1r3.
medilr .rus dlesdguaLdl!lldes ~e:nfol1e as d!VIelllsa,~. unida:àies d1a Fle.de['laçã,o, e, oo noSISo
caso, chieg~a .a S•el!' mesmo dmpl1essioi!!Jante. Os :nove Estaid·os do No11del~rtJe consumirrum, •em 1971, 3. 755.170 mwh, enquaruto o SuàJeste, ·C'OllJSt~tuído por cinco Estados
- ,Miallas GeJ:>adJS, ruo, de J•lll!lle~ro. Espírito· Sai!JJtD·, Gu:an!lJbal'la e Sã,o p.au1o -,
COI!lSUmilu, no mesmo ~ano, 33.073.841 mwh. Quer dlize~r: em um tota.l die 42.487.102
mwh. que é 1a quanto atmg~e o ClDiruíumD• nruclcmal. ,dJe •e1nergia ~elétrica, os cinco
Estados do Sudeste aparecem com cerca de 80%, e os do Nordeste com apenas 8%
a~ll!ctamentJe.

O ICM
Vc(~to, nes•e poilllto', 1a f.a;~all' dia nec.essida.dle da ;J;efo,rmula(}oo da s!.ste.mática
do IOM, de que ibDated. ihá .qua1Jro ID•U cdnClD• 'allllo.~'. impe·lido .por um dlev:er de c:msclê'ncla ·de· homem ;públdco•, 1e :telllÕJO bem vlv•as, na mente, •as pala1V11'1a1s d1e IJoaqudm
N!llbuco, no seu ·célebl'le dis•CUil'ISO de 1885, ·em f,aVIOir 1à:a ~déia. •dia 'F1edel'lação: "O
asSUllllto ql\lJe .telllho die ~a,tl'a.vess!llr é tão gl'laVIe que me impõe 1a !Illecesstd!llàJe de
me,dilr cada. 'U:!II!a de· minhas paila1V11'1as; é :tal ·que ·rea.hnente sinto, como o.s IO['adoll'eS
antigos, que a tribuna. é um lugar sagrado".
E reiSSalto que é com grande alegria. de brasileiro que vejo hoje aquela
l'lefomrulação preconizada 1e amUilJJC·i.ada pelo MLIJJ!.~.tro~ Má<rlo Hennque SimollllSien
e defen!Mda pelo ,f,utUil'O Gov.emad1or de São P.aulo, S·r. P.auJro, ·E~dio Mrurtins,
pana quem o IGM Vlem 'enn:4quecendo. O· seu E.~,t!llào tem de,•,nmooto· dos demalis e
pnedsa sf[' modilf!cado •em 'benefício· à:o equil~brto ·eco.nômico dia. •Nacão, fOtrtar.eceilJJàJo 'ao meSllliO 'bempo· o mercado iilllterno de C•onsumo, ·do• qrual p11eclSa São PlllUlo
pa111a coooc!lll' ,a s~ua ~!11bWOiS1a procLução. 'RIIlialmenbe - dwa 'eu há cinco amos pior do qu1e mãJe> '!ler •COm que comp['a.r ·é .produzilr ·e nãJo· tell' ,a qUJem ·VIe~nàie[', le 00
meus votos são para que São Paulo cresça, cada vez mais, com um mercado
lnterno que COil'ol1espondla 1ao1 seu pro~11esso.
Estatísticas

Os números do Aillluárl.o E..<tatíst.!-co~ dle 1973 àJo· lBGE bem demoootram a
urgêncta da refo=ruação .oo ICM, cuj1a :rec•e1ta, Ms três últimos .runos1 fo!. a
segu!ntle em Sruo• Panoo, GUJrunabM.'a, Rio Gr·alnde do Sul e 1\fia:JJas Gleii!ll!s:

Cr$

São Pruul:o
Gurunrub.ata
Rio Grande do Sul
Mii!JJ!IIS Gerais

1970
1971
1972
1970
1971
1972
1970
1971
1972
1970
1971
1972

6.626.100.000,00
7.835.388.000,00
10. 662 . 597. 000,00
1. 405.303. 000,00
1.689.527.000,00
1. 914.098.000,00
1.120.505.000,00
1.527.595.000,00
1.862.818.000,00
1. 018.690.000,00
1. 298. 283. 000,00
1. 607.420. 000,00

.
~

~

-92Vê-se po,r ,t,aás números que o· ICM ag111ma as d:ispa.rldaiCLes• entre os própl!'ios
Estados que macrs O •all'[1éCad•rum. Enquanrto •em Sâ;o p,auJIO, eaWre· 1971 1e 1972, se
elevou em mruls ·dJe, 36% a il'\ece~ta cLess.e tl\llmto, não ch!ega ~em roaJ: i!)eriodJo, a 14%
o seu •annne:nto IIJJa GUJanabrura, que Sle coloca •em s1egundo C:ugar entre .as UiiJJ!.dades
fedJeiDativas q.u:runto à •aml'lecad•açãio dele.
Aparte

E dto •ainda o apa.r.te qu.e o no•b.l'le S>ena.dor Pa.ulo Guer111a de•u ~o ·brlilhaJnte
disCIUJrso ~ltl pro.feridlo sobr·e o assunto pelo Uustl'le il1eprese~Illta.nte de São !Pamlo,
Senador Carvalho .Pinto, cuja ausência neste Plenário lamento, homem de
Esta.cLo dos mw I!Hnmentes deste P.aís, a quem •11e:ndo minhas meltho11es homenagens e de qUJem ·~mooJ o ·clllredto •e, o dev.er de· espenar que iilOIS :a.juclie a s!W' da
desgmç&da; smaçao• de ~gJ:aV'amento das ®spa.ooa>d•es il1egionais e·~trema.meall1le
nociva>s à unLdacLe e à própria :Siegul1ança naclona:l.
'
"Neste trabalho de agLutinação de recursos provocados pelo LCM - declara
o Senador Paulo Guerra -, o Estado de Sergipe por exemplo, pagou a outros
EstacLoo, ·em 1972, 170,19% ·eLa sua própria ,arr.e()adJáçã.o; o ?tauí, 99.,39%; o Ceará,
92,74%; ruo Cfl,ancL~ •do N0111te, 80%. Me:smo DIO· Oent11o-sul:, V1e~1CaJIIIIOS ;uma
forte descap.itallzaçao. No Espírito Santo, 58,56%; e Rio de Janeiro, 66,64%."
Nordeste
Acnescen1le-se M· Lúcido ·e su.ootancioso ·rupa.r1le do· lllObre Senador P.auLo Guerl1a qrue, •em 1971 •e 1972, d1e acordo com os. cLa.dos .eLo• IBGE, qllle tenho !em mã.os,
fod a s,e~·Illte •a <I!IT·e,cada~ã.o do ICM nos ,Estados .do No,l'ldleste:
1971

1972

Cr$
Matr3illh'ã.o .................... ..

~auí

o ••••••••••••••••••••••••••

Oeará .......................... .
Rio Gta~ndle do Norte ........... .
P!Waíba ........................ .
Pema,mbuco ........ o........... .
Alago& ........................ .
Sergipe ..............
Ba;hLa. .......................... .
o

••••••••••

93.959.000,00
31.104.000,00
146.790.000,00
47.305.000,00
75.835.000,00
333. 715. 000,00
92.302.000,00
34.901.000,00
347.665.000,00

113. 776. 000,00
43.768.000,00
198. 980. 000,00
106.187.000,00
442.776.000,00
135.138.000,00
48. 539.000,00
493. 697.000,00

O total d1e i3J11l'ecrudlaçãJo dos :no~e Estados do N,o,r.clles.te f:oi de ............... .
Cr$ 1.202.576.000,00 em 1971, e Cr$ 1.582.861.000,00 em 1972.
No mesmo ano de 1971, São Paulo arrecadou de ICM Cr$ 7.835.388.000,00 e,
em 1972, Cr$ 10.662.567.000,00. Assim, enquanto entre os dois anos, houve nos
noV'e Es,tadlos do, No!l'd'es+;e, excluída .a parlticlp:ação em 1972 •do Rio· Cklandle do
Nome, cujos números o IBGE nãJo divulgou, rna:s dev'e seQ' de POIUJ()a moi!liba, ruma
clifea:eil1ça. .psm mads da a.rre·cadação do ICM de 32% (dle CQ'$ 1.202.576.000,00
pa111a Or$ 1.582.861.000,00), -enquanto ·em SâJo· Paulo o' aumento· foi dle 36%, ou
seja, d1e Cr$ 7.835.388.000,00 pa111a Or$ 10.662.567 .000,00. Mas, ,adillJcLa que fosse
a mesma percentagem de aumento de arrecadação, não se desfaria o desequilíbno r>egi10nal.
O Sr. Paulo Guerra- V. Ex.n me .permite um rup!Wte?
O SR. ARNON DE iMELLO - Com mullita: hon11a, oobre SenadOil'.
O Sr. Paulo Guerra - Es1tou ,chJegain•d:o a.o p~enáirio e ouvindo· com mud.ta
alegria e com a maior atenção ou, como sempre, judicioso trabalho de V. Ex.a
InidaJme:nte, des,ejo ag;r.acLe.c'e'r ·a generosa cr:ef.ecr:ência fe~tru ,a,o. melll IliOIIlie, fruto
die 'U!IllJa w:hla ~~ação Q';edproc•a •e de uma gl'lande am.lzadle; le, po~rllerlocr:mente,
di~1r .a V. Ex.a qu.e ·e!SIS•es :núme·ros fal.am por •tudo. Con+cr:a f,a.tos, nâJo· exilsltem
argumentos. Vo Ex. a, n~esrtla hJo,ra, Jn.te.rpr;e,t;a o [peniS,amento· de ,tJodas as 'lll!l1da.des
federatdva>s do• Nocr:de'S1be b.raslLeiWo •e ·e•nrlqiU'e'c'e os Anais' .cro Sen•adiO da RJepúbJ!l.ca
com 1\lffi ·1ll1abalho sério e digno. de me.l'leoc<er •a:tençãJo nãJo some111be do Mlndstro
da Fazenda, mas especi·a~mente do emtnent;e President•e Ernesto GelseJ:.

-93O SR. .ARINON DE MELLO (Alagoas) - Mud.to obr~g~a.do 1Il0bl1e Semdor Pa.ulo

Guletrm. Holllll1a.-me prof=cLa;~n~ente o apamte. de V. Ex.a, lider do Nordles•,e que é.
iRe,alme!ll.<tle, ·como diz V. Ex.n, os m]meros f•ala.m mais 1a.1to do .que as pala.w:as.

Amor a .São Paulo
Valho-me cl.o ensejo para mais uma vez repetir que ninguém mais do que eu
admira, respeita e ama São Paulo. Jornalista, bem jovem ainda, quando, em 1932,
os paulista·s recorreram às armas em defesa da liberdade, ao seu lado me coloq,uei,
e findo o movimento armado, publiquei um livro de exaltação ao gesto dos
paulistas que lutaram de armas na mão para obter a restauração democrática
nacional.
Agora, oo defender a reformulação da sistemática do ICM, não o faço como
norcl.estino ou como brasileiro, senão mesmo como paulista, tanto certo de agir
em defesa de São Paulo, que sempre quero produzindo mais para um mercado
interno que se amplie e não viva ameaçado de entrar em colapso. Veja-se o
aumento descomunal do número de títulos protestados em todo o País, e considere-se o fato como Incapacidade do consumidor de cumprir os compromissos
assumidos com a aquisição de bens acima de suas possibilidades de renda. Se
o Brasil fosse um país de economia equ!librada, em que todos os Estados produzissem igualmente, p<ldia-se afinal justificar o ICM.
Mas a realidade dos números demonstra que São Paulo produz tanto ou mais
que todos os Estados do Brasil juntos. Aqui estão números bem esclarecedores,
tirados do mesmo Anuário Estatístic<J de 1973 cl.o IBGE sobre a arrecadação
do ICM no Brasil e em São Paulo:
Cr$

Brasil
1970 .............................................. .
1971
1972 .............................................. .

13.345 .166. 000,00
16.250.541.000,00
21.389.172 .000,0()

São Paulo
1970 ............ '. ' ............................... .

Cr$
6.626.100.000,00
7. 835.388. 000,0(}

• o •• o • o •• o • o o •

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

1971
1972 ................ ' ............................. .'
o

o ••••••••••

o o

• o

•••••••

o •••••••••

o o o

•••••••••••

10.662.567 .000;00

São Paulo arrecada, como se vê, 50% e até mais do ICM pago por todos os
Estados do Brasil, o q,ual é, na realidade, um imposto de consumo, que nunca
deYeria ser pago ao centro produtor mas ao centro consumidor mesmo.
Não seria eu amigo de São Paulo se defendesse a continuidade de uma politica que talvez interesse, no presente, mas por certo lesaria os seus objetlvos
permanentes.
Dirijo daqui meus cumprimentos ao futuro Governador de São Paulo Sr.
Paulo Egydlo Martins que, defendendo a reformulação da sistemática do ICM,
demonstrou estar possuído do sentimento do futuro tanto como à altura da
missão de governo que lhe confiou a Aliança Renovadora Nacional.

o Sr.

Luiz Cavalcante - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. ARNON DE MELLO - Com prazer.
o Sr Luiz Cavalcante - V. Ex.a estava citando os números do ICM no Pais
e eu os ~opiava apressadamente. Por eles se constata que o Piauí recebe do ICM
menos de meio por cento do que cabe a São Paulo. V. Ex."' já enfatizou que o
grande Estado bandeirante leva. mais de 50% do que cabe ao Pais inteiro. Pode-

•

-' 94se dizer que leva 51%, ou sej-a, São Paulo tem o comando das ações do ICM no
Brasil. Diante desses contrastes, pergunta-se, como o fez O Globo do dia 29 de
novembro de 1973 - pergunt_a que eu já vinculei aqui a um dos meus discursos
- pergunta-se, então:
"Existe realmente poss1bll1dade de corrigir-se a heterogênea realidade
nacional através de parâmetJ.'os hom'Jgêneos? Ou se foaz necessário, para
chegar ao termo prático de equilíbrio e justiça, tratar desigualmente os
desiguais?"
Não há como fugir ao tratamento desigual entre os Estados se na verdade
se quiser corrigir as tremendas desigu-aldades do momento. Muito grato, senador
Arnon de Mello.
O SR. ARNON DE MELLO - Muito obrigado a V. Ex.a pelo seu inteligente
aparte, que enriquece o meu discurso. Lembro a V. Ex.a que São Paulo arrecada
de ICM, em 4 horas, o que o Piauí arrecada em um mês.
Ajuda aos Estados
Sr. Presidente:
Tem o Governo revolucionário se empenhado em reduzir as disp-aridades
regionais, através de uma política de ajuda aos EstadOs menos desenvol\idos
no sentido de melhorar-lhes o nível de educação e saúde e de aumentar-lhes
a produçâ'J e a produtividade. Crescem, assim, as verboas que em tais setores
lhe são destinadas pela União aos Estados subdesenvolvidos. Com d.!to objetivo,
implantou-se, no Banco Nacional de Habitação, o IPLANASA - Plano Nacional
de Saneamento, através do qual se espera até 1980 que 80% da população
urbana do Brasil esteja servida de água potável, e 50%, de esgotos sanitários.
Alago as
Bem calculamos o valor para a saúde e o bem-estar das populações de um
serviço de águoas e esgotos. Tive, aliás, de enfrentar d!retamente o problema,
porque, ao assumir o Governo de Alagoas, já lá se vão vinte e tantos anos,
encontre! sem abastecimento de água os bairros pobres de Maceió, que a com:pravam por preços absurdos, poluída e de cacimbas infectas, e sem esgotos a
cidade. Com a ajuda do Governo Federal, então chefiado pelo Presidente Getúlio Vargas, pude implantar o serviço de saneamento da capital alagoana e estender os canos de água a todos os bairros pobres, nos quais instale! também
11umerosos chafarizes, -além de financiar a longo prazo ligações domicillárias
para os que as pudessem pagar.
Palmeira dos índios
Alago·as, Sr. Presidente, tem 42% do seu território incluídos no poligono das
secas, que abrange, como se sabe, área de 950.000 km2, com índice pluviométrico
anual de 500mm a 800mm, e é integrado de lO Estados, do Piauí a Minas
Gerais. Grave é ai, em determinadas épocas, o problema da água, as chuvas
caindo irregularmente, vezes em demasia e vezes rareando ou faltando.
\Entre os municípios mais importantes da área seca alagoana está Palmeira
dos índios, no agreste, à porta do sertão, com subsolo "dos mais ricos em jazidas
de calcário, mármore, mica e ferro", como diz a monografia do IBGE, mas tudo
ainda por explorar, e produzindo cereais diversos e frutas das melhores deste
Pais.
Desmembrados e transformados em municípios os seus antigos distritos de
Igrac! Cacimbinhas e Minador de Negrão, ainda é hoje, contudo, Palme!da dos
índios' o terceiro Município do Estado em população, colocando-se depois de
Maceió, com 263.670 habitantes, e Arap!raca, com 94.287. P·elo censo de 1970, tem
Palmeira, numa área de 73'5 km2, 61.860 habitantes, ou sej-a, 84,16 habitantes
por km2, apreciável densidade demográfica num País como o nosso, em que há
a Amazônia com menos de um habitante por km2.
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pelo seu proprietário Manoel Antônio de Oliveirae Mello 6 ostentando um .titulo de
alto e nobre sentido: "O Interesse Público". Palmeira dos índios foi o campo
em que Gracillano Ramos - vindo menino da Zona da Mata alaoana de Viçosa
onde nasceu - revelou-se, já aos quarenta anos de idade, o grande escrito~
que o Brasil tanto admira.
Comunicações

Senti a grandeza da terra e da gente de Palmeira dos índios, ainda antes de
ser candidato ao Governo do Estado, e, no Governo, pude realizar-lhe um velho
sonho que foi construir e pavimentar a BR-316, que liga a cidade a Maceió. Outra
justa aspiração sua, a ligação rodoviária com o Carié que a comunicará com
Paulo Afonso e a Transamazônica, esperada há vinte 'anos, vai finalmente ser
realizada em 1975 pelo Go;·erno revolucionário, através do DNER.
Agua

Era grave o problema do transporte de Palmeira dos índios, mas mais grave
ainda, se lhe apresenta, ainda hoje, o problema da água. Por duas veze•s, há
mais de 20 anos, pude dar assistência às suas populações flageladas pela seca,
distribuindo-lhes víveres, roupas e sementes, garantindo o trabalho a todos na
construção de açudes e estradas municipais.
A falta de água em Palmeira dos índios não se faz sentir, entretanto, apenas
nas épocas da seca, nem se limita à zona rural porque atinge a cidade pode-se dizer durante o ano todo.
Em sua carta famosa, dando notícia a El Rei Dom Manuel da descoberta
do Brasil, Fero Vaz Caminha anota a respeito do novo pais:
"As águas são muitas; infinitas. Em tal maneira é graciosa (a terra)
que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas
que tem!"
Excelente é, realmente, a terra de Palmeira dos índios, que exporta o feijão,
o milho, o algodão herbáceo, e ainda produz pinha ou fruta-do-conde de ótima
qualidade, pela qual os japoneses se estão Interessando agora, e já iniciam com
sucesso a sua comercialização. Começam os sertanejos a fertillzar e adubar a terra,
longe a época em que ela "só merecia pancadas, só servia para produzir todo
o ano", sem que lhe restiu~ssem nada ou lhe dessem qualquer alimento, senão
apenas "enxada e semente" e, depois da colheita, "fogo por cima", como ressalta em sua proverbial linguagem José L!ns do Rego na discrição que faz, em
seu romance Pureza, da Zona da Mata paraibana.
Mas não é a terra excelente palmeirense "por causa das águas", d.e que fala
Pedro Vaz Caminha e que, no momento faltam-lhe, mesmo na área da cidade,
com os seus 26.000 habitantes. Lá estive, há poucos .dias, e compungiu-me o drama vivido pela sua população as torneiras ressecadas, os palmeirenses mais
ab-andonados do que nunca ma~dando buscar água de Garanhuns, em Pernambuco, a não sei quantos quilómetros de distância, e os pobres, sedentos, vivendo
como Deus é servid.o.
Abastecimento

:rmaginem que, atualmente, a adutox;a de I;'almeira dos índios fornece apenas
18 litros de água por segundo, e a tendencia e diminuir o abastecimento porque
c diâmetro Interno dos canos V'ai, com o passar do tempo, se estreitando pela
ferrugem, q~e forma uma crosta que, dia a dia, aumenta e, conseqüentemente,
reduz a vazao.
A água já é, por certo, insuficiente para as necessidades do consumo d.a
cidade, que carece, atualmente, somente para uso domiciliar, de 50 litros por
segundo. Mas, se tomar-se realidade o plano de criação, ali, de um colégio agrícola, precisará de mais 20 litros por segundo, e ainda de mais 15 Jltros por
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Assim, para uma d.emanda de consumo de 85 litros por segundo sem contar a
das indÚStrias, Palmeira dispõe, no momento, de apenas 18 litros éom um deficit,
portanto, de 67 litros por segundo, o que bloqueia e impede o' desenvolvimento
do Município, com graves riscos para seus 61.000 habitantes a maioria dos
quais obrigados a beber água poluída.
'
PROVID~NCIA.S

Sr. Presidente, através da Companhia de Aguas de Alagoas, o Governo do
Estado, chefiado pelo Professor Afrânio Lages, elaborou um plano qu-e atende,
segundo estimativa dos técnicos, ao consumo das cidades de Palmeira e de
Igaci, nos próximos 20 anos, fomece·ndo-lhes 106 litros de água, por segundo.
'!1rata-se do a:prov.eitamento do riacho Carrangueija, cujas águas seriam
represadas por uma barrag·em com 15 metros de altura, 6 quilómetros de área
e capacidade para 6 milhões de ma. O projeto está orçado em 30 milhões de
cruzeiros, dos quais 10 milhões para a barrragem. Acreditam os técnicos que se em
lO anos crescer muito o consumo· de água Palmeira e Igaci poderão ser abastecidas também pelo riacho Caçamba, através de um·a adu.tora de 12 quilómetros.
O Banco Nacional da Habitação, que atua, no caso, de acordo com o Plano
Nacional de Saneamento, considerou sobremodo elevado o orçamento, especialmente, o custo da barragem, e não julga provável o retorno em 18 anos dos
recursos investidos no projeto. Ao que me informam, porém, chegou-se a uma
fórmula que viabilizou a operação: o BNR empresta Or$ 15 milhões e o Estado
outro tanto, sendo Cr$ lO milhões a fundo p·erdido.
O prazo de conclusão das obras eSJtá estimado em 18 meses e o seu início
previsto para esta primeira quinzena de junho, logo que o BNH libere os
respectivos recursos.
SOLUÇ.AO

Como solução a curto e médio prazos, a do Governo do Estado é, sem dúvida,
a indicada. Vale, no entanto, lembrar qu.e se trata de solução provisória, que
durará 20 anos, findos os quais, com a população mais au-mentada, Palmeira
tornará a sofrer falta de água.
Além disso, a orientação do Governo Federal é pa;ra que o DNOCS, no setor
da engenharia rural, dê assistência aos criadores e agricultores no sentido de
que em cada propriedade, localizada nas áreas suje~tas à seca, possa ser feita
irrigação e manter-se sempre molhada e verde pequena faixa de terra de um
a dois hecta.res. Assim, já diversos proprietários, com a colaboração do DNOCS,
vêm para isso puxando água do riacho Carangueija, e cada hectare de terra
consome 10.000 ms de água por ano.
Não se diga que se p·Ode cercar o riacho Carangueija, de modo que se
impeça a utilização das águas pelos proprietários rur.als, porque assim seria
cobrir um santo para descobrir outro, agravando-se o problema nas áreas de
produção agrícola.
Não se diga, por outro lado, que poucos são os proprietários que aceitam a
irrigação. Lembre-se que a ANCAR pleiteou há tempos dos proprietários rurais
que construíssem silos, e eles de início não se mostraram interessados em fazê-lo.
Mas, hoje, aderiram à idéia, e os constroem espontaneamente. O mesmo de.verá
dar-se com a irrigação.
Agua do SM! Francisco
Srs. Senadores a longo prazo, a solução seria uma adutora que trouxesse até
Palmeira dos índios a água do rio São Francisco. Custará, naturalmente, hem
mais caro, talvez o duplo do preço da solução agora adotada, mas é definitiva,
e o seu projeto poderia incluir o abastecimento de água não só de Palmeira e
Igaci mas de outras cidades, como Belém, Co~té do Noia, Minador Negrão,
Tanque Darca, Marlbondo.
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dos :tndios, já são abastecidas com água do São Francisco, como Arapiraca e
cacimb!nhas.
Sr. Presidente:
Faço, daqui, caloroso apelo ao Governo Federal para que, a exemplo do que
já se verificou com outtas cidades alagoanas, se proceda aos estudos e promovam-se as obras de abastecimento de Palmeira dos índios com a água do São
Francisco.
Federação
Srs. Senadores:
O assunto diz respeito a um município do meu pequeno Estado, com 61.000
habitantes. A população de Alago as é de 1. 000.000 almas num Brasil de 100
milhões. Conto, porém, que não me censurem pela audácia de tra~er problema,
tão da minha província nordestina, a es•te augusto Senado, ao qual a Constituição dá tão altos pode·res, que se estendem às nossas próprias relações com
o ·exterior.
Aqui, somos a F·ederação, representamos os nossos ·Estados, e a nossa voz
há de exprimit os reclamos e as dores das suas populações. No regime atual de
di&tribuição. de rendas públicas, todos os Estados vivem na dependência dos
recursos da União, e é a ela que r.ecorremos para atender a nossas necessidades.
O problema da pequena cidad·e sertaneja alagoana não é, ademais, da exclusividade do meu Estado, porque se repete em outras unidades federativas, ampliando, assim, a área necessita.da providências de interesse social. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Danton Jobim.
O SR. D!ANTON JOBIM - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O pequeno discurso que tencionava faz.er hoje era uma análise mais detida
do anteprojeto de fusão. Entretanto, tiv·emos oportunidade de ouvir, esta tarde,
esplêndido pronunciamento do nosso líder, o Senador Amaral Peixoto, com a
sua grande autoridade de antigo administrador do Estado irmão do Rio de Janeiro, que o foi, e um dos mais eficientes, um dos maiores gestores, por muitos
anos, da coisa pública naquela unidade federativ.a. Enf·rentou S. Ex.a diversos
problemas ser!Ssimos, no seu Estado, e com-eguiu, realmente, inaugurar uma
fase de prosperidade na vida da velha província. Assim, por que haveria eu de
insistb' em certos aspectos da fusão, sugeridos pela exposição de motivos que
acompanha o projeto de lei complementar? Poderia dizer, Sr. Presidente, que
raramente tenho lido justificativa mais pobre, tão destituída de argumentos
sérios. Na realidade, trata-se de um amontoado .de sofismas sem sequer uma
única razão plausível que mereça, quando menos, uma discussão prolongada sobre
a aventurosa e tem-erária medida que está para ser tomada com a colaboração do Congresso Nacional.
O Sr. Vasconcelos Torres - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. DANTON JOBIM - Com prazer, ouço o aparte do ilustre representante do Estado do Rio de Jan·eiro, Senador Vasconcelos Torres.
O Sr. Vasconcelos Torres - Eminente Senador e amigo, tão hostil a posição
de V. Ex.a, ao ato histórico da reunião dos dois Estados, quão· coerentes são as
declarações de V. Ex.", faço qu-estão de frisar brilhantes, porque este adj etivo
em relação a V. Ex.", é uma redundância, porque é um intelectual que não só
o Senado mas todo País admira - tal o radicalismo·, devo acrescentar, que,
(lata venia, v. Ex." ·adotou, que me faz lembrar aquela frase de um crítico, a
respeito de um livro que saiu; não simpatiza!:!do eJ.e com o autor, disse o
seguinte: "Não li e não gostei". Tenho a impr·essao, ainda, excelsa venia, de que
V. Ex.a, apaixonado que ficou - e isso é nobre, não desmerece V. Ex." - não
teve, assim, o tempo necessário e a isenção que caracteriza V. Ex." em outros
s-etores para examinar a exposição de motivos. Discordo do eminente colega,
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dissentir, mas, no tocante à exposição de motivos, entendo que foi lapidar,
bem feita, caracterizou, perfeitamente, a situação que objetiva a lei complementar que fará surgir um novo pólo de desenvolvimento económico no Pais.
Agradecendo a atenção, o meu já CO·estaduano Danton Jobim - porque até o
dia 30 de junho S. Ex.a não mais pertencerá ao Estado da Guanabara será
Senador, como eu, do Es·tado do Rio de Janeiro - e ao meu companheiro, por
antecipação, de repres·entação do novo Estado, renovo aquela admiração, o respeito, o carinho, mas, também, frisando que essa paixão de V. Ex.o. se é nobre,
por outro lado não é uma boa conselheira, porque a fusão é um fatÓ irreversiv·el
de consulta aos altos interesses nacionais.
O SR. DANTON JOBIM - Agradeço o aparte de V. Ex.", mas devo lembrar
que, na exposição de motivos, no arrazoado que acompanha o anteprojeto, o
único argume·nto que poderia, talvez, ser O·bjeto de discussão, seria aquele de
que o que se buscava com a fusão era o melhor equllibrio regional. Ora, acabamos de ouvir o substancioso discurso do Senador Amon de Mello exatamente
sobre o tema, mas focalizando o Nordeste. Pois bem, Sr. Senador Vasconcelos
Torres, se o Governo está tão interessado em fazer desaparecer os desequilíbrios regionais, por esse processo de unificação ou de fusão de unidades
federativas ...
o Sr. Vasconcelos Torres - Se me permite, reunificação.
O SR. DANTON JOBIM - . . . que tem características económicas e históricas comuns, e·u suger~ria que esse ifabuloso pólo que se vai instalar na área
ocupada pelo Estado do Rio de Janeiro e da Guanabara fosse instalado no
Nordeste. Po•rque criar um novo grande pólo dinamizador da nossa economia,
aqui ao lado de São Paulo, no Centro-Sul do País, no rico vale do Paraíba
pode: evidentemente, ter outras justificativas, jamais, porém, a de restabelecer-se
um equilíbrio regional.
O Sr. Vasconcelos Torres - Permita um novo aparte, Senador?
O SR. DANTON JOBIM - Permito, com prazer.
O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex." é brilhante, como sempre, e tenho,
naturalmente que perder no debate. V. Ex." esgrime com maestria a palavra,
é um D'Artaguan. Eu sou um plebeu fluminense que, a:gora, vai ter a honra
de chamar v. Ex.a de coestaduano. Este argumento não colhe, nada i~pede
que o Nordeste tenha novos !JÓias de desenvolvimen_!;o. O que acontece e que
a Guanabara territorialmente - V. Ex." sabe -, nao tem como se expandir,
não há condlções. Para 42.400 quilómetros quacl!rados de superfície do Estado
do Rio a Guanabara tem mil e poucos. V. Ex.o. sabe que nas áreas induskiais
o que é necessário é o espaço.
O SR. DANTON JOBIM - Esse argumento não está consignado lá.
o Sr. Vasconcelos Torres - v. Ex.o., meu colega, e aqui a palavra que faço
questão de dizer: meu amigo ...
O SR. DANTON JOBIM - É um prazer ouvir isso de V. Ex.a
O Sr. Vasconcelos Torres - Meu amigo, a quem admiro, relembrando os
artigos magistrais que escreveu no Diário Carioca e que dev·erão figurar na
antologia política brasileira. V. Ex." sa·be - e isto ainda não foi dito aqui que muitas das indústrias têm a base te·rritorial no Estado do Rio, mas têm
os escritórios na Guanabara, pagam o ICM na Guanabara, o salário-educação
na Guanabara. Então, não é justo que essa anomlia p·erslsta. É evidente que
esse não é o argumento principal da fusão, É uma questão de expansão industrial. Veja V. Ex." qu·e, com a nova situação política, já se vai poder, na área
vizinha, em Itaguaí, próximo a Santa Cruz, no Estado do Rio, onde já existe
a COSIGUA, criar a nova Volta Redonda. 'Demos a questão dos portos, a unificação dos serviços portuários. Estou vendo, de microfone empunhado, um
técnico nesse assunto, que é o meu eminente Líder, o Senador Virgílio Távora
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benefício de um melhor atendimento aos navios, quer para a ál'ea dos minérios,
quer para a exportação dos produtos que são fabricados no Estado do Rio e,
no bom sentido competitivo, no novo Estado, com os de São Paulo nessa área
portuária. Veja V. Ex.! que, d·e saída, este é o ponto principal que ~e empolga
portuária. Veja V. Ex."' que, de saída, este é. o ponto principal que me empolga
nesta questão da fusão: seremos ambos, os guanabarinos e os atuais fluminens·es, os prlme}ros produtores, na área ~iderúrgica, os primeiros na construção
naval, .a uma serle de fatores. É um polo de desenvolvimento económico de
concentração e de união, sem as barreiras que atualm·ente existem.
Ex."' 'tem
uma moral espetacular: hoje, olha a situação, sob o ângulo político; mais tarde,
verá que a fusão irá beneficiar não só ao Estado do Rio e à Guanabara, mas
ao Brasil.
O SR. DANTON JOBIM
Multo obrigado pelo novo aparte que V. Ex."'
me dá. Realmente, tenho vagas esperanças de estar errado. Vejo tão sombrio
o futuro Estado da Guanabara, nesse complex:o económico que se quer criar,
que serve de alento para mim ouvi!r opiniões tão otimistas como a de v. Ex.a
O Sr. Vasconcelos Torres - Aliás, o braço flumi·nense é o responsável pelo
progresso da Guana·bara. Neste sentido, já há. fusão.
O SR. DANTON JOBIM - Eu me debrucei sobre este assunto durante largo
tempo e me apaixonei, devo confessar.
O Sr. Vasconcelos Torres - Isso é nobre.

v:

O SR. DANTON JOBIM - Estou a'Paix:onado por esse tema, não somente
pelo que ele· representa de atraente, cativante, sedutor, mas, também, p~
sentir-me ligado à terra carioca. Fui para lá pequeno, menino ainda, e lá vivi.
Considerei sempre o Estado do Rio de Janeiro como um prolongamento da
terra carioca, o que é realmente uma conseqüência da história comum: a V:elha
Província, assim chamada no Império, não era senão a pr-ojeção da cidade de
São S·ebastião do Rio de Janeiro, na bahia da Guanabara. De maneira que me
sinto, ho·je, tão bem em Petrópol!s, onde às vezes vou passar o fim de semana,
como no Rio de Janeiro. Vis~to os amigos fluminenses que tenho, sem, absolutamente me dar conta de que estou em outro Estado da Federação. Mas esse
sentimento desconfio que não é apenas em .relação ao Estado do Rio de Janeiro.
Esse sentimento eu o tenho para com todos os Estados brasileiros. Se vou ao
Norte se visito a Paraí:ba, o Ceará, a Bahia., ·sinto-me rpruraibano, cea.rense,
baiano. Talvez porque tenha vivido tanto. tempo naquela. te·rra, o mais brasileiro dos rincões, que é como que o cadmho em que todas as qualidades e
características da nossa gente se confundem.
O carioca, hoje, pode-se dizer que continua a ser o que sempre f'Di - n~o
o homem que nasce no Rio de Janeiro, mas o homo foederalis, o homo bras•liensis por execelência, Ser carioca - já diz o lu!:iar comum - é um estado de
espírito, não uma na.turalida~e. De m.o.neh:a que nao. tenho, absolutamente, qualque'r eiva de rpa!xão de carater re.g10nallsta. Consldero que· o Rl.o de Janeiro
pertence por inteiro ao Brasil e não desejo que, neste momento - em que a
Guanabara se fez autónoma e, sob esse regime conseguiu índices extraordinários, alguns inéditos, no crescimento harmônico de su11; economia -, se venha
perturbar ou interromper esse processo de desenvolVlmento realmente espetacular.
O Sr. Vasconcelos Torres - Não perturba ...
o SR. DANTON JOBIM- ~cho também que a Guanabara, dentro do novo
Estado do Rio de Janeiro, estara reaime~te em casa. Ela se .sentirá fluminense,
porque já é fluminense. Os fluminenses ja consideram a Guanabara: como a sua
capital ·espiritual. To&o üumln·ense que conse~ue prosperar na vida quer ter seu
apartamento em ·C:opacabana ...
O Sr. Vasconcelos Torres Cabo Frio ·e Friburgo ...

E vice-versa. O carioca: vai para Petrópol!s,
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Todos nós, cariocas consideramos como nossa
'

O Sr. Vasconcelos Torres -

Senador, V. Ex.a me permite mais um aparte?

O SR. DâN:r~~ JOBIM - Ouvi de V. Ex.a uma informação que não está
certa: que a eXlgul~ade j;er~itoria:l da Guanabara é uma das razões pelas quais
se deve fazer a fusao. Nao e verdade. A Guan21bara, até há pouc1> tempo, tinha
dois terços do seu território completamente inaproveitados do ponto de vista
económico. Só se começou a aproveitar, realmente metade da: Guanabara a
Zona Oeste - vamos incluir nela Jacarepaguá -, depois da obra meritória que
foi o saneame·nto da Baixada Fluminense, no primeiro Governo do Sr. Getútlio
Vargas. Foi, então, possível chegar o progresso a esses locais, que considerávamos
tão distantes e inac·essiveis, porque, inclusive, eram locais infestados, como V. Ex.n
sabe, de malária.
O Sr. Vasconcelos Torres - P·erfeito. V. Ex.a, me permirte um aparte?
O SR. DANTON JOBIM -Ainda hoje o Rio de Janeiro tem amplas áreas
industriais, criadas em verdadeiros vazios ocupados por hortas, pela pobre microeconomia hortigranjeira - mal orientada, ~m mecanização, inteiramente,
vamos dizer, defasada -, em relação ao prog11esso do resto do Estado e do País.
Pois bem! Esses distritos industriais, graças à politica financeira de incentivos do Estado, estão-se desenvolvendo de uma maneira extraordinária. Isto está
beneficiando o Estado do Rio de Janeiro, transborda para o outro lado da divisa,
divisa imaginária, porque, na realidade, não existem fronteiras entre nós.
Com mu1to prazer, concedo o aparte a V. Ex.'!., pedindo desculpas pela
demora.
O Sr. Vasconcelos Torres- V. Ex.a é de uma gentileza espetacuJ:ar, e eu de
uma grande impertinência. Mas, afinal d·e contas, um discurso brlEhante como o
de V. Ex.a deve ser necessariamente aparteado, pois do contrário fica um monólogo. E V. Ex.•, a exemplo do diogno Lider do MDB, Senaidor Amaral Peixoto, aceita
os apartes, embora de S·enadores em posições contrárias. No meu caso, levando
a desvantagem de ordem intelectual, pois sou apenas um homem com vivência
d'os problemas e que tem a audácia de pelear e def·ender, coerentemente, o seu
ponto de vista, pediria permissão para dizer a V. Ex.n que a: Guanabara nasceu
de um parto prematuro. Não havia Guanabara. Quando da mudança da capital,
a fusão só não foi feita por instantes. Houve um momento em que, se repe.tindo
a lição de D. Pedro I, futuro Imperador do Brasil, que colocou a coroa na ca;beça
P·Or sugestão de seu pai, surgiu o Deputado Carlos Lacerda - de quem tive a
honra de ser colega - favo.rabllíssimo à fusão. Quem deu a deixa foi o jurista
de bolso San Thiago Dantas.
O Sr. Nelson Carneiro -V. Ex.a me permita, mas a figura do jurista San
Thiago Dantas não pode ser considerada como a de um jurista .de bolso. S. Ex.8
foi uma das grandes figuras da inrtelectualidade brasileira nestes ú'.tlmos tempos,
Foi um jurista l.'eal e não um jurista de bolso, um jurista de algi.beira. Se V. Ex.a
tivesse freqüentado a Fa:culdade Nacional de Direito, teria apr·endido com 21quele
grande me·stre as ·suas brilhantes lições d,e Direito Civil, de Introdução à Ciência
do Direito. O ·ex-Deput!lido e ex-Ministro San Thiago Danta.s figura entre as
melhores expressões da cultura nacional nos últimos tempos. V. Ex.a já assim
se referiu ao Sr. San Thiago Da.ntas, cuj·a morte, no vigor da madureza, todos
nós lamentamos. Se V. Ex.a percorresse os olhos pe:os Anais da Câmara, a que
ambos pertencíamos, veria os elogios que marcaram a escolha de S. Ex.a quand'Cl
foi enviado para ser nosso Cihefe· da Delegação na ONU. Toda a Câmara dos
Deputados prestou a S. Ex.a as maiores homenagens. Não venha V. Ex." . com a
devida vénia, repetir outra vez que o eminente Profe·ssor San Thiago Dantrus
era um jurista de bolso. Ele e·r·a um grande jurista:.
O Sr. Vasconcelos Torres - Senador Danton Jobim, veja como V. Ex.a é
tolerante. Que paciência evangélica a sua, ..
O SR. DANTON JOBIM- Por quê?
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engarrafe o tráfego do nosso diálogo. Mas V. Ex." a:ge bem, porque há de se
cheg'ar a uma conclusão. Quando falei "jul'lsta de bolso", friso, não pr·etendi
fazer nenhum demérito à figura d!II(Jue1e que <também homenageei na Câmara
e que para lá levou o eco da univexsLdade. Jurista de bolso é aquele que, quando
deixa sua banca de a;dvogado, sua >biblioteca, e ingressa na politica, tem sempre
uma solução a favor ou contra. Foi isto que eu quis diz.er. O pranteado Prof.
San Thia:go Dantas era também um entusiasta da fusão e com a fórmula da
Guanabara - isso que quis falar - no bolso. Jurista de bolso é :aquele que
sempre tem uma carta constitucional pronta, que dá parecer de acordo com a
vontade do consulente. Desgraçadamente, no Direito e na: Politica brasileiros
existem essas figuras. Nobre Senador Nelson Carneiro, nem de leve venho aqui
denegrir a grande personalidade do Professor San Thiago Dantas. Mas, quando
ele Ingressou na polítlc!ll estava com aque'e chapéu d·e cozinheiro e botava o
molho de acordo com a hora. E foi assim que surgiu o Estado da Guanabara.
Estou terminando, apenas para dizer o seguinte: respeitando a figura humana
do cateldrático - eu não fui à F1aculdade Nacional de Di1.1ei<to. Estudei Direito
não na Faculdade Nacional, mas na Faculdade do meu Estado- 'faço questão, já
que o Senador atravessou em plena Luz vermelha, com o meu agrado, porque,
afinal de contas, se~re num 'de'bate· 'destes a presença do Sena;dor Nelson
Carneiro ilustra, ressalvo, a digna personalidade do Ministro San Thiago Dantas.
O jurista de bolso quer dizer - dando a in<ter:pretação autêntica - o homem
que na hora de uma decisão política encontrou uma solução, quando os dois
Estados !:riam reunir-ISC quando da transfC'l'ência da Capital para Brasília. Mas
já estou interrompendo por demais V. Ex.a e só me resta pedir desculpas mais
uma vez ...
O SR. D:ANTON JOBIM- Só me d'á prazer.
O Sr. Vasconcelos Torres - Essa: tolerância, Senador, é que faz com que
V. Ex. a., lá na Guanabara, tenha esse conceito de paciência evangélica, ouvindo,
aqui, os seus colegas. contraditando a sua opinião. Mas insisto no meu ponto de
vista: a Guanabara e o Estado do Rio têm uma raiz comum, histórica, geográfica
e econômlca. O braço fluminense ajudou o progresso da Guanabara; só não é a
primeira c~dade fluminense porque Nova Iguaçu tem 700 mll habitantes, e a
atual Guan~~Jbara - dentro de poucos dias o novo Rio de Janeiro - tem 40() mll.
Mas eu espero voltar ao assunto. Agradeço e não vou mais apartear, porque, do
contrário, tomo o tempo de V. Ex.a. Inutilmente, uma vez que V. Ex." está firme
na sua idéia, como eu estou na minha, e ·está dando, assim, uma espécie de
"coluna do meio"; penso, então, que jama:is ch·egaremos a um acordo.
O Sr. Emival Caiado- Pe·rm!te o nobre orador um aparte?
O SR. DANTON JOBIM- Sou exatamentle sereno, mas perseverante. Concedo o aparte ao meu nobre co~ega por Goiás, Senador Emival calado.
O Sr. Emival Caiado - Sr. Senador, o debate sobr·e a fusão dos Estados do
Rio de Janeiro e da Guanabara vem-me chamar à colação quando se focallza
a pessoa do saudoso e eminente San Thiago Danrtas como jurista de bolso. Sa:be
V. Ex." que, como homem d'a UDN, naquela ocasião tive a honra de ser a.utor de
um pro~ eto de lei que dlscipllnava a criação do Estado da Gua:nabal'a, como
também fui autor do pro•jeto de lei que fixou a data de 21 de abril de 196() para
a mudança da C.aplta:l da Repúbl!ca:. Embora homem da UDN e o ex-Presidente
Juscelino Kubitschek de Oliveira do PS!D, nós situamos a interiorização da Capital da República, acima das injunções político-partidárias, e tive oportunidade
d·e, naqueles episódios, privar com o gvande jurista San Thiago Dan<tas. Rec-ordo-me bem, como Presidente do Bloco Par~amentar Mudanc!sta, tivemos discussões e deba:tes juridlcos, em Petrópo'lis presididos pelo ex-Presid•ente Juscelino Kubitschek, a respeito desses problemas. E quando se cogitava da criação
do Território Fede·rallde Brasília, antes da mudança da Capital, pude verificai!' a
profundidade da cultura. juridlca daquele grande mestre do Direito e também a
sua compreensão politica. po11que def·endla a tese de que se deveria criar o
Território Federal de Brasilla, e eu invocava, dentro do princípio da cons.tl:tu!ção
americana a possibiildade de exist~l' tenltório pel'tencente à União, existir faixa.
de chão s~m ser Território !lU Estado, como ocorreu na constituição americana,
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"Posadas", na Argentina. D>lí a razão de t·er precl!om!nado o ponto de vista do
então PresLdente do Bloco Parlamentar Mudancista. Mas V·erifiquei naqueles
debates que o Presidente Jusce'llno Kubitschek não ha-via traçado um roteiro
para o Prof·essor San Tlhiag·o Dantas oferecer o seu pare·cer. Tanto assim que
foi ele vencid.o nessa reunião de juristas no Palác~o de Pe.trópol!s, e esposado o
ponto de vista até político, que era eu, da UD\N, no sentido d·e nãoo se criar o
Território Federal d•e Brasíl!a: antes da mudança &a Capital. Queria, então, aqui,
restabelecer aquela ação íntegra do grande Pr•8feEsor San Thlago Dantas, de
quem fui e sou um grande admirador. Muito obrigado a V. Ex.a
O Sr. Vasconcelos Torres - Como também eu o sou, já defini a expDessão,
penso que exteriorize! boem meu pensamento quand'o da intervenção do nobre
Senador 'Nelson Carneiro.
O SR DANTO'N JOBIM - Muito obrigado p·elo aparte que V. Ex.a acaba
de dar ao meu discurso, sem dúv!<la de pleno acordo com os e.sclare·cimentos
prestados poelo nosso eminente colega Vasconce18s Torres. A verdade é que a
expressão usada por S. Ex.a, rea'mente, pa:rece·u insólita ...
O Sr. Vasconcelos Torres - Perdoe-me V. Ex.a, por não ser um intelectual, uso multo uma terminologia popular em meus discursos. As vezes, até
sinto-me um pouco vexado, mas sou assim: autêntico. Evidentemente, uni
"jurista de bolso", na expressão que eu quis aplicar, não é depreciati'l'o, tanto
que, se cons.ultados os Anais, quando o •então Senador San Thia:go Danta:s falava,
tive várias ocasiões de aparteá-lo sempre homenageando. Então, por ser popular,
usando assim essa linguagem, pode haver uma interpretação errônea daquilo
que eu pretendo dizer: o jurista de bolso é ,o homem que dá a soluçã,o emergencial:
numa emergência chega com a solução, e V. Ex.a sabe, essa expressão está
consagrada na gíria política. Se bem que aqui no Senado não haja muito lugar
pau se falar ·em gíria política, de vez em quando arrr.omboo essa povta do conservadorismo e ·deixo essas frases que a taquigrafia registra, mas sem nenhum
intuito depreciatório.
O SR. DANTON JOBIM - Muito obrigado a V. EX.a ouvi dizer aqui, num
desses apartes, que a Cidade do Rio de Jan·e!ro era como um produto do Estado
do Rio de Janeiro. Não é bem assim, e aproveito a opo.rtuntdade para frisar que
a exposição de motivos comete vários históricos graves no pouco de História
que fez, aliás. A certa altura diz, por e:x:emplo, que ·cabe, entl"e as razões para
a fusão, recompor a unidade de Gov-erno de que se separou em 1834 o município neutro, depois de constituíodo em D!strLto Federal.
ora, Sr. Presidente, isso me pareceu um pouco estranho, evidentemente, do
ponto de vista histórico. Mas, antes de chegar à história, deve~os considerar,
desde Jogo, com estranheza, esse argumento, porque seria, entao, o caso de
que nós promovêssemos a fusão de São Paulo com o Paraná, que foi a Comarca
de Ouritiba, como V. Ex.a sabe, até os meados do século passado.
O Sr. Vasconcelos Torres - Não, me perdoe, não é o caso, Senador.
O SR. DANTON JOBIM - Nós poderíamos, por exemplo, devolver a Comarca
do Rio Negro ao Grão-Pará. O Brasil foi, todo ele, feito através ...
O Sr. Vasconcelos Torres - Não. Não é o caso, me perdoe V. Ex.e., não é
o caso. É que em 1834, da área da Província Fluminense, foi desm·embrado o
que se constituiu o atual território da Guanabara, que foi o Distrito Federal,
com o nome de município neutro. Não é váUda a argumentação de V. Ex.a, de
que se deveria, entã.o, unir São Paulo ao Paraná. Nã.o, o caso é totalmente
d!f•erente., e mesmo V. Ex:.a já reconhece, embora a matéria seja tratada apaixonadamente, que as duas unidades constituem uma só história, }!ma só geografia,
uma só economia, e só não constituem uma só adminlstraç_ao. Vou encerrar,
rJizend0 uma coisa que cu não queria dizer, m:ts. com o co•raç~o sincero, o digo.
o que impediu a fusão foi, talv•ez, a baixa p·olltlcagem, na e~oca; ela deveria
ter sido feita desde que a trans:ferêncla da ca.pital se realizou, do Distrito
Federal para Brasília. Perdoe-me, porque insólito é, justamente, eu ·estar sendo
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'Mas não acolho o argumento de V. Ex."
O SR. DANTON JOBIM seus brilhantes apartes.

Agradeço, ainda, a V. Ex.", este acréscimo aos

Mas - o que é importante frisar - é que nós não poderemos estar aqui
alegando, para fazer modificações de natureza territorial - vamos dizer, quanto
à área territorial de unidades da Federação -, aquelas origens longínquas dessas
unidades. O desmembramento do Município da Corte, que era o seu nome, não
foi bem um desmembramento. Foi estabelecido, no Rio de Janeiro, um Governo,
evidentemente o Governo dlreto dos poderes imperiais, que haviam sido recémestrubelecldos. E havia uma grande confusão de jurisdição nesse pequeno território, que era a residência da Família Imperial e do Governo do Império.

I\
!

I

Então, houve - vamos chamar assim - um desmembramento dessa parte,
mas se conservou muita coisa em comum, IncLusive a própria representação política, que era a mesma. V. Ex." sa.be que durante o Império, durante a existência
do Munidpio Neutro, havia Deputados fluminenses l)elo Distrito da Corte, e
havia Deputados fluminenses pelos Distritos de vassouras, campos e outros.
De maneira que não chegou a ser, propriamente, um desmembramento. Mas,
a verdade é que - e aí é onde quero chegar - o Estado da Guanabara não
nasceu, não foi de geração espontânea. Ele nasceu de raízes históricas. Como,
realmente, já existia o Município da Corte ou Município Neutro, quando veio
a República, criando-se a Federação, então, converteu-se o Distrito da Corte
em Municipio Neutro do Distrito Federal. Aí, o Distrito Federal, antigo Município Neutro, já tinha certas características próprias, já tinha ·o modo ·de governar um tanto diferente do resto da Federação.
O Sr. Vasconcelos Torres - Perdoe-me V. Ex." Seria um Mónaco brasileiro?
O SR. DANTON JOBIM- Não seria isto, mas já tinha caracteTísticas muito
próprias
Então, surgiu, na Constituinte, uma discussão muito acesa a respeito do
que seria o Distrito Federal. Se o Distrito Federal amanhã desaparecesse, o que
sucederia? já se inscrevera na Constituição a mudança da Capital Federal
para o planalto central do Brasil. Já era um imperativo constitucional. Então
- diziam - que iremos fazer? Iremos integrar o Município neutro, ou o Distrito Federal, no Estado do Rio de Janeiro?
O Sr. Vasconcelos Torres- V. Ex.11 me permite mais um aparte?
O SR. DANTON JOBIM - Um minuto, nobre Senador, deixe-me concluir
o pensamento.
Então, surgiu discussão muito acesa sobre Isto. Chegou-se à conclusão de
que deveria ser criado, ali, um Estado.
A Constituição de 1981 já dizia isto claramente: que o Distrito Federal se
transformaria num Estado da União, no dia em que a Capital fosse transferida
para aquele local. Já estava predeterminado, ou prefixado. Assim, o Estado da
Guanabara tem raízes históricas bem plantadas.
Poderia ainda dar um esc!oarecimento - talvez seja um pouco demais convém que se esclareça bem os assuntos.
o atual Estado da Guana·bara não é, como se pode supo·r, uma novidade no
conjunto federativo; surgiu no mesmo momento em que o regime republicano
obteve a sua Constituição, em 1891. Já existia, preixlstia, graças à emenda do
Almirante Wandenkolk e do Conselheiro Saldanha Marinho. Essa emenda Wandenkolk-Saldanha Marin!ho foi a vitoriosa na Conv,enção.
os debates decorreram com veemência, cabendo a Tomaz Delfina dos Santos
defender o dir~ito do carioca a esse status. O nome Guanabara foi indicado por
Erico coelho, Deputado pelo Distrito Federal, com aprovação e ruplausos da
maioria da Nação, através dos seus representantes, na Constituinte de 1891 -
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surgiu a idéia da fusão, que foi repelida pela grande maioria dos constituintes,
em 1891.
Na COnstituinte de 1934, em sessão de 2 de julho do mesmo ano, foi aprovada, sob intensa chuva de flores, esparzida das galerias por um grupo de
senhoras do Centro Carioca, a emenda constitucional que assegurava a eleição
do Prefeito do Distrito Federal.
Na Carta Magna votada pela Constituinte de 1946 foram restabelecidos os
direitos cariocas, menos o de eleger o Prefeito.
A Lei San Thiago >Dantas cumpriu o texto constitucional previsto desde a
Constituinte de 1891. E nem poderia fazê-lo de outro modo, pois o Estado já
estava criado.
Então, est3ibelceu-se, instalou-se o Estado da Guanabara, que se esvaziou
por falta de amparo e asistência da União, porquanto esta prometeu mundos e
fundos e, depois, faltou com todos os compromissos ou com a maioria deles.
Mas a Guanabara recuperou rapidamente a situação econômico-financeira, o
que valeu o reconhecimento público do Presidente Emílio Méd1ci, ainda recentemente.
A Aliança Liberal prometeu a autonomia do Distrito Federal, mas os cariocas,
com o apoio da imprensa, intensificaram os seus trabalhos em prol da criação
do Estado. Por iniciativa de Roberto Marinho, Diretor de O Globo, e Benevenuto
Berna, Presidente do Centro Carioca, realizou-se grande enquête popular, para
saber qual o nome a ser dado ao Distrito Federal, elevado à categoria de Estado.
Venceu, então, poor enorme maioria, o de "Guanabara".
O critério de plebiscito repe.tiu-se, legalizado pela Justiça Eleitoral - e, aí,
plebiscito mesmo, no sentido legal da expresão - para saber se a Guanabara
devia ter municípios.
Ainda O Globo, irmanado ao Movimento Libertador da Terra Carioca, a
partidos e outras entidades, promoveu intensa campanha contra a criação de
municípios. E o resultado do plebiscito revelou: 90% contra a criação de municipios.
No Governo da Revolução, gestão do Presidente Costa e Silva, o Chefe da
Nação, em respoosta ao Memorial do Movimento Libertador da Terra Carioca,
declarou que só tomaria conhecimento da questão da fusão através de plebiscito
entre as populações cariocas e fluminenses, e Iegitimado pela Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, esclareceu a opinião pública, por intermédio de pronunciamentos
de seu Ministro da Justiça, o Professor Gama e Silva, finalmente, resumindo,
declarou que só depois de um plebiscito poder-se-ia fazer isso.
Ouvirei, com muito prazer, o aparte de V. Ex.a, Senador Vasconcelos Torres,
se a Mesa for tolerante - acredito que o seja.
O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex.a está-se revelando um bom pesquisador.
O SR. DANTON JOBIM - Todas essas pesquisas foram-me oferecidas por um
grupo de pesquisadores, de pmfessores d·e História cariocas que pertencem ao
Movimento Libertador da Terra carioca e que estão profundamente comovidos
com a iminência da fusão.
O Sr. Vasconcelos Torres- Poderia parodiar o poeta: "Quem mudou? Eu ou o
Natal?" V. Ex.a está citando O Globo. Quem mudou? - O Globo ou a fusão?"
Pedi, recentemente, a transcrição nos Anais - e já foi aprovado - do editorial
"Fusão Gloriosa". Mas não vem ao caso. Estou desprovido desses elementos
importantes, do mergulho que V. Ex.n dá na História, para contradizer as razões
que justificam a fusão. Inicialmente, parece-me, a não ser na Carta de 1891,
nada mais houve. Somente a questão da autonomia.
O SR. DANTON .TOBIM - Todas as Cartas -constLtuclona!s que tivemos,
de 1891 ...
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Rio de Janeiro- porque fui constituinte fluminen.se ...
O SR. DANTON JOBIM- Todas •a:s Cax·tas• f·edJei~a:s ...
O Sr. Vasconcelos Torres - . . . e nelas •CO;nstav·a o 'cldsp'o's•itiVIo: ef•e,tJ.vacLa a
mucLam.ça da. Oapital, o Es1bacLo· do R!o d1e Jan,e~ro· !IIe-ivl.ndlca~a 'a áJrea qu.e, em
1834, l:ble pe,rtJimc.e['la. Tiv.e opontunidad1e •dle v.o.ta,r. Pos,teu:iormen.te, nas outras
C!Ul1bas. os me,smos d.tspo&tiv•O•s se fize,mm p•l"esenbes. Isto +,a;m.bém ·:não· vem ao
oaoo. SC>J;,c.Luai!':lJa. ·a V. Ex. a um .escr.areoimento. Com ·O· pro·g1resS~O• da CiêncLa, da
teC!ll?~o.giJa, se 'cm oUJtros países ~~e· ll1eúnem E>ltad,o.s, f•azem-se f•e.cLenações, s1ão eooIllOillll!as seme.lh9.1!lltes qlllle we,r.am s~tuaçõ•es admm:i.st11rutiv·a:s no~as, d1e .aco.nd!o· com
a mod~,a. .t_endêncla do mundo·, per.g;unto - .e v. Ex.a me :Despcmd,erá com o
&eu bnlh:o, .ta,o. peoc:to, ·tão ligado, .tão e;rl:t.~a:nha·do - ·essa; é .a pa~ruw.a que me
vem certa agora - tão interpenetrado - vem mais ·cel'ta ainda - se V. Ex.a
não vLs1umb!IIa, il1less,e· •a.to, uma. w11and.eza .expr.ess~va, s:e uma ll.1eU.U:.ão de eco:nomias
afins, do .me•smo -t'e~etra;mento, :não Vllll s.erv~r ,ruo B11asil. Reiembro, 'aqui, um
&amba - que é •tãJo, oau:ioca. - e já f•ez a fU\S.ão po,r ocll1l1Ja pi!."Ópri·a. SãJo• M •e,~co1as
de samba - oorrn •O• dlev1dJo· l'le.s;p•edto - da Ba.iJOrucLa F~uminens1e qu.e á desfilam
na Gua:nrub.a111a. E o,s. tdmes .d1e f,utebol. Po1r -exemplo, o F.lrtmli:nen.s,e. Não há
Ca.l"1oca F1utebo'l Clube. A fusãJo, va~ dai!' •ct:.gn.idladJe de.spo•r.tl.va 1a.o Ftiurninlel!lSe
Futebol Clube que, agora, prussa a ser fluminense de fato. Estou, aqui, à meia.
pa.tronJa, já 51em os c·a!IItucho'~ qUJe V. Ex." t~ouxe pa,~a. fuLrrU.nar aquel-es que
defendem a. fusão. V. Ex. a está com seu mosquetão em punho, tentando bombardear os ax~ume:n.tos daque1es que são par.tidáriOIS <l•a no·va ,sd,tuação. AmdJa peil'gu:ntarla: é admissí~el que, ·com •t·O•d,as -ess,as .afmidades .e C'D<m 10 que oo· está
obserV'a:ndo •a1tuail:mente. p.o.ssam contmua1r os dois EstrudJos d.if1eQ'\eil1tes, 10:1e o braço
- de qrue, 'alndla. ihá pouco·, falaw.a. .a V. Ex.", - •O' bil'aço fLu:mtne.ns'e GJjucLa o
poo.g;l'e\S.SO da 1:Jili!IIna oa.n.o.ca, - COil1JSJO•a:nte 1a ~p,I'le.n,s;a, o ll'Mio e a te1ev.i\São• - o
sa.lá.rlo ca,rioc:a, •3Jj.ucJ!ando pril!bcipa;lmente, na Baixada FJ.uminJe:nSJe? Como, é POISsíVIel, oobne Se!nadlo'r Danto.n J•obilll? Responda.-me. V. •Ex." não estall'á, assim,
um p·ouco :s;e.c•.ãmo? Nã.o é uma questáJ1> ·de P,a.rticLo. Estud.io\So, tnclus.iv.e lbrouxe
essrus pesqU:s.!lls hl.s·tóricas - e vou •enceril"all' meu ap.rur.te, poll'que o "De>wa:n" já
adveDte com o S:inaL 1um.iil10IS•O' - V. Ex.a citou dois ·rurwumentos. P.el1gu:n1lo: qual
o conceito qllle V. Ex.a f·az ,ct,e MachadJo· de A\S1sds? O me.lll;o,r ,piossível, 'POil'Qlle é um
inteilectual. Não tleatho 1em mãos ·o ·rul1ti~O·, mas ,eJJe •escreve.u uma •Clrônica f•abulooa
a re:rpe>.Lto da f•usão ·eLos do~ E~stadJos, i:ncl;usdv•e pnev.e.:ndo a com1ll1Ução dia Po:nte
Rilo--Nd.te.rói, e também druncLo· O• patTIOOímtco lflutiT.nens•e, di:z,end'o que rbod!os nós
somos fluminlens,es. E V. Ex.a sabe qu;e Uuml.nen.s•e 'eva ,a; s•ocl·edadle que hoje COI!l&titu:i o Estrudo ·da GualllJaba~a .•e que \!a.i volta,r 'a ser f~umineru~1e· OIUtl"a vez.
1

Elntálo, iMiadlJadio dle A:s~·is. tamb-ém como ·e~'c'r~to,r, <Leve p.e,saT fooa do Cent.ro
Carioca, e que fez a campanha da autonomia válida., .porque era o Distrito Fedel1al querendo e·1e•g1eu' o seu pref,eito. Es;tou me 1-embr.ando d~ Machado de Assis.
Não sed. se fw C~ô!!lica Vlel:ha, nruo· me Lembro ne-ste· momento, mas, me prontifico
a insCT~evea.- lllJOS .Anla[s opor.tunamentJe, já qute V. ·Ex.a ·está tna21e:ndo .toOO. essa
documentação histórica, para dizer que isso já é um desejo antigo, ao contrário
do •quJe V. Ex." f·al'ou ruqu.i de que :a ~~epa,mção 1nsplzav.a gr.a;nd;e númlero de call'iocas. Te:nho 'a imprei!lJSão de que é ;ao c,o,:ntrá>rlio: o poVIo· ·s1erá o Wl19.ncLe be:nefimado.
Ma.s, de man.e[ll'.a. ge111al dma; me.Uto•r, o Paí.s: é qu1e e.Sitá int,e•l1essado msso que
vamos praticar agora. com a. votação da mensagem encaminhada. pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, e que redundará, repito, no novo pólo
eLe dese·nvol~ell1l1Jo· econômico, do· País.
O Sr. Virgílio Távora- Nobre Senador, V. Ex.a dá lice-nça para um aparte.
O SR. DANTON JOBIM - Com p~a2le-r.
O Sr. Virgílio Távora - O .cLeba:t1e é ·e~ucid1at1vo máxime pa.11a 'alguns representa:ntes d•e unidades f·edel'a,tivas, que nã•o estãJo, dfu:\e.ta.men•;e ,pell1cuj'j,cl1lJS pelo
assunto 'e p,o,r,ta:nto não p•ossu1do pe1a santa padxão 'a. que V. Ex.", há po·uco,
aludi•a. p.~nn!,ta-nos' e•ntão, que f,açamo.s uma; ·su.we.stão, a fim d1e que ·drus teses,
aqui levantadas, po~sa. sa.lr algo de útll, de construtivo e, -ao mes~o tempo, que
peJrm!,ta ,o.roen·ba,r, incl Ql1S~V'e ·eme,nd.a.s o•u.'.na.s, qu,e ·lpe,rf·eiç·~em o .p710·JoB·tiO. A sugestão s'ell'kL a s•egul:nte: d:.vidl.rmos, ca.l'tes~an.nmente, ,a ·questaD. Lnicl,a,lme,nt•e, poder-
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cLeboa,te longo che~rur-se-1a às lllazõ,es A, B ou C a ~~ava.r; D, E ou F ·ca,ntr.a, baillan- ·
c•e•a V•aun-se OIS l1e&u1tadoG. Numa. segunda fas.e dia dhcussão, mclia~rur-.se-ia: ":S:
este o ;mo.mento a.prop.rlado d1e ,f,az,e.r ·a futSã:o•?" Nrututta~ment.e., ·também, argumentos p.ros e con;tva. ;s,e,ri•am ~e'l'aJntaJcLo·s. E, finalme:n'e: "•Clamo p~oceder ,a ,essa fusã,o
da melho'r man,ewa p.osahneil?" Não G.aboemos se é muita 'ou,s,ald!Ja .eLe· nossa :prur.te
estrur pro.cumndo s11Stemati2la,r, ,o,u oc:La1r um.a sugestã.o pa,ra •sLtematl~a•r .um dleba,te
qu~, . co.nf,essoamos, nó.s, .nãso flaunmens:e.s, não ca.r~o·cas, mas ooasdJJetr:os, ,temos o
maXLmo lnúellleStS•e de v.e'r pr:olonf?la.do, pe~os conhoe-clmen.to.s qu,e [}eJJema,s, ,em !Profunctidad,e, ,de aspe.c.tos que ,tJalv•ez nãJo. ·tenhamo,s •a,Lcalllçac:Lo·. Ess'e o ,aJvLt~e que
c:Lamoo. jus: amente porque, :ta,J..rez, c.a.m um pouco de Vladdac'Le, proCJwaJrenlJO,s. na ·def,esa dos p,ontos dle v!.~:t.a do Qio.v,e.1Jllo, ·que SJU"•tentamos - mantel!' •essa sú.stemáitlc·a de lllac!o>Cinlo. DoescuJ..p.e-nos o. •aJprur.t,e.
O 1SR. DANTON JOBIM- MU:,t.o o.br-iga<d·o u. V. Ex.a
Natunarme.nrbe e:SISa. .sistemática s.e impõe. NãJG ,e·Sibou, ·abs.a.!JlL'ta.mel1lte, ,a,boll'cLaJndJo nenhum d~:pool[)ivo 'especifico •do alllt,ep<J:.,D•j·e,to; e.stto'u eJOamáal.anc:Lo·, ou, pelo
meuros, ellla minha m'•enção eXiamina.r - o.s .rupa,r.1Je:s me ,clJe.sv1~a.m -!llllllto da
!'Cota - 1a, just!ficativ,a que •Comp.õ'e ,a EXJl·O.~~çã,o ,eLe motiV'o.s, p.aJl'a •qute· .nós, doode
logo, f!,cá.ssemos .com Ldé~a c1ru1'a d1as .J:"azõe:s :potr que '0· QioVIe,r:no dteiSie•jolWa fundir
o.s dO·iS iEs'ta,cLo.s ,e d·a .s'em-razã,o dteS.S•as razõ-es.
Na,tur.aJ.me:nte ...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) - <Faz·endo so•wr 'a oa:m:pa.inha.) A MeSI3, lrume~nta mte.nm:mper V. Ex.a mas •d,e.SJe.j.a co:muo:üca,r que o oSJeu tempo
está esgotaldo há cinc·o minutos, e ainda há dez oradores inscritos.
O SR. OANTON JOBIM - A~adleço ·e VO•lli ·aten,dler à adVIer,tênc·La de V. Ex.a
Mas, e.vtdoen,temente, não p.odert'a deiJOatr eLe conc,ec'Ler o 'apllll1te :a ·esses colegas
que me es,•w ho.rwan.do com tantas inte:rv~cr1çõ•es.
Vou ·t~mmwr, Sr. Pl!leSic:Len>te, ·apena.s, diz,endo que, ,g,o.bnetu.oo, o que .estvMlhei
f•o·i o qUJe cruu.sou e~éc!Je, <também, a10· no'~'o ·emin.ente Lí,der, A:ma,nal Pe~1to, nes•sa
mail11etr.a •de encaminhar o pl10·j,eto .eLe fusã,o.: 'l1a r•eoaHc'La,cLe, 'lliP~esei!lltou-se um waba!ho ,dJe afogadilho, um .t11ahalho .em que dizem que houv.e mudta mectitaçãso,
mas foi er~Jtllle ,alguns célllebl!',os priv!Le.g!Jado,s·; n1em sequer são· oonhe·c!dos 1esses
frumDISoo juris.tas, a qu1e ,s,e ·l1e,f.el'lem, mutitas v.e:!les, os h>o·mens do Gove,~. Sa,be-se
V1!l;fl1atnlenJbe, pelos j:onnaiiS, que lO· .!lustre ju>rt.s.conswto Fu!Jan1o de Tal< f,ez wna
visita 'ao Paiá.cio' do· Placr1a1•o, 01u •qUie ouk·o jllllli.sconSJuJ..to •1Jer1a s~c'Lo CIOO!SW1l9Jdo.
Por outro lado, há uma série de entrevistas, uma vel'daJdeira ·girândola de opiniões, d1e b~l!hJantes jllil'd.sc·onru1tos, mas que, também, não sãio ·COinClUJS~'I'aJS. Por
ex.empCo, nãio pude enteooetr o mag.níf:,co pal!lec.er .c;~:ad1o· 'ao:s j,onnallsta,s p1e1o Proif.
Pontes de Mitl1anda, .a ·quem ruc:Lmtro mutto, ,e que nã;o é •evldlentemecr<tle •um "jUJrista
de bolso", trata-se de um grande jurista. Mas, não entendi porque não há um
método l!llaqUJe1e sl,s1tema d·e petl'guntas e .r.esp·o•strus - :P'ergun,t,as. f•ettas JliOil' pessoas
que nãio eQ'Iam ,pil'áttcas no as,s.u:nto ·e r.es:po,ndLdllls ·pD•r •Um jUJl'iscoosu11lo· qrrue nã,o
te'l'e O:JlOil'.tUii!lJLdac:Le d1e medi trur suficLen.tement'e sobl'e •e•1a,s.
Finalmente, o qu·e' •eó'tá e,nado é, s'obre,tudo, isso. Mas, há ·a!ndoa o f,aJto, de se
eoSJtabelecel!' qUJe, ru>· d~a 28 d1e·s.t·e mês, deve •es',aJr ,tudo .ac!lib!lid.o; qu1e• ,c:LeV!emos ter
vottaJdo toda a ma,tén'ia ,clJepo.ts •desses estud!o,s, ml.nucio:;,o,s •e sdstemáti·coo die que
fawa a M•bllle Ltderar,va. É ·es.ta a mtnha perpLexi:dad1e, Sr. ~esidlent,e.
Desejard,lli que russunto d1ess'a s.e,rl,e·!ladie fo.s~·e •e.s.tuda,cl:o ,pe!Jo C-o•ngDesso, mas
c:om ilia,r.gueza de p.razo qu1e o CongJJeiSIS'D não ti're.ss'e, mesmo, prazo. pllll1a se pro~
nooc!Jruv so,br~e o ·assunto - ·como. 'em ge•11ai, .nã,a. o tem pru11a d'eiCid:'r sobre oo
grandes códigos do País. Estamos diante de um fato consuma.do. Sou realista
em polittca po1rqu,e .nãso· .poderl,a deixai!' d!e :sê-lo; acho qu1e d1evemos f•ruze·r ,•ado
o pososivel pall'a, emend•a.r o proj•e.t1o· e, niss•o, :u'tend,el.1emos ·ao d,e,~,ej.o da Llc:Le1!1runça,
a fim de aperfeiçoá-lo, tanto quanto possiv.el, se é que podemos aperfeiçoar
aquUo que •COI!lslide,l1amos já nasc,eu e!'lmdo - uma árvol!le que já naiS•C,eu toll'lta.
O Sr. Virgílio Távora - Isto é um prej ulgamento de V. Ex.a que vamos
t•enta.r f•aZie•r com que sej>a mudacLo.
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prolongar tanto a minha presença na tribuna.
O Sr. Virgílio Távora - Que só nos faz encantar, Senador.
O SR. DANTON JOBIM - E assim, atendendo à advertência da Mesa, dou
por ence.rradas estas rápidas considerações. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) - Conc~d.<J a palavra ao nobre
Senador Lourival Baptista. (Pausa.)
S. Ex. a não está pre,sente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Em!val Calado.
O SR. EMIVAL CAIADO - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Acompanhe!, quase de visu, nos !dos de 1959 e 1960, às vésperas e depois
da mudança da Capital para Brasíl!a, os trrubalhos !Le abertura da BR-020
conhecida como Brasília - Fo·rtale:~~a, e lamento constatar quinze anos decor~
ridos de tantos Governos da República, .esteja essa rodovia' praticamente abandonada no trecho goiano, entre Formosa e a div!s·a do Estado d~ Goiás com
a Bahia.
~r. Presidente, essa é a ligação rodoviária de Brasília com todo o Nordeste
brasileiro, estrada que S·e bifurca na fronteira da Bahia, dando acesso pela
BR-34:9 e outras, a Salvador e várias cidades também importantes desse grande
e vizinho Estado.
Vüvjmlido por ali, na semana passada, verifiquei que está quase intransitável a rodovia, que já deveria ser asfaltada pela sua significação na .conjuntura
económico-social desta região e do No·~deste brasileiro.
A Brasília-Fortaleza, que se interliga com .gr<ande número de BRs e até
com a famosa Transamazônica, merece, Sr. Presidente, tratamento mais condigno por causa da sua função económica e social, principalmente por sua
proximidade a Brasília, dando vazão à produção de uma das melhores regiões
vizinhas ao Planalto Central brasileiro - o famoso vão do Pil!ranã. Entre•tanto,
a estrada, durante o período das chuvas, continua intraf.egável, com pontes
ainda não construLdas, como a do rio Macacos, precislando, evidentemente,
ser encaradas com mais realismo pelo Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, p·elo Sr. Ministro dos Transportes e, agora, segundo me informaram,
pelo 4. 0 Batalhão de Engenharia e Construção.
Sr. Presidente, venho recebendo reclamações de todos os municípios go!anos
que se serv.em des·ta rodovia, no nordeste do meu Estado, contra o sua péssima
conservação. Ainda que não fosse ela asfaltada, pelo menos, seja patrolada e
encascalhada, para que se dêem condições normais de tráf·ego. É o apelo que
faço ao Comandante do 4.0 Batalhão d·e Engenharia e Construção, ao Sr. Ministro dos Tranpsortes e à Chefia do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem.
Sr. Presidente, aproveito o ensejo para tratar também de outro assunto.
É que tive a honra de ser autor de um projeto, que cuida de introduzir modificações na Lei da Propriedad·e Horizontal, ultimamente cognominada de Condomínios e Edificações, e que tem despertado um interess·e muito grande. Aliás,
venho recebendo sug-estões e até livr.os, a respeito, como esse do eminente Professor Adolfo Sherman, todos revelando a oportunidade de se votar uma lei
que realmente atenda à nova conjuntura brasileira. V! em O Globo de ontem,
na página 2, e quero ler aqui, um comentário na seção "Cartas dos Leitores",
que aborda o projeto, dizendo:
"(. .. ) Estávamos, então, em jan·elro, ou seja, em :plena temporada de férias.
Aguardávamos que estas terminassem para const~tar o andame~to final ap~o
vação de tão necessária medida que inclui a extinçao de procuraçoes nas eleiçoes
dos síndicos, para nós e os interessados em geral o ponto principal do projeto
em questão.
"A faculdade de um síndico apresentar procuraçõ.es "a pedido", multas
vezes antigas e até já de condóminos mortos e desconhecidos ou beneficiados
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negócio e sendo a causa de aumentos fantásticos nas taxas de ccmdomínio.
De posse das 'proc\ll'ações, obtidas pessoalmente ou por interméd!() de empre:.
gados temerosos de qualquer perseguição, grande número de si:ndicos elege-se a
si mesmo, arbitra um pro-labore alto para si, faz negócio com o agenciad()r de
seguros, com empresas de el·evadores, com todos os fornecedores, rec()nstrutores
e 'até com a própria adminlstraldora sem dar satlsfa(}ão a ninguém elocupletandose, assim, com gordas comissões.
" ( ... ) Felizmente os que assim procedem são minoria, mas nesta Sebastianópolis, como em todo o Brasil, haverá milhar·es de casos assim, em que o inquilino paga o dobr() do que deveria pagar, só porq'llle a lei ainda não coibe
tão criminoso abwo. Impõe-se urgentemente uma medida que modifique a lei
do C()ndomínlo, coercitiva quanto às procurações e às administradoras".
" ( ... ) Não é raro encont~ar-se síndicos pobres, de· empregos modestos, mal
remunerados, que, em pouco tempo de administração de um edifício, não se
envergonham de ostentar automóv·eis de luxo e de adquirir, geralmente no
edificio que "administram", belos e ca·ros apa.rtamentos, que }amais teriam
meios de comprar S>e não aplicassem o golpe das procuraçéoes gratuitas.
"Fazemos desta coluna um apelo ao distinto senador que apresentou o
projeto, Dr. Emival Caiado, e à douta Comissão de Constituição e Justiça
do Senado para prosseguil'em na luta contra ·tal estado de coisas, que muito
influi na carestia da vida e tanto contribui para uma maior e ma~s violenta
inflação, pois, enquanto o salário mínimo sobe de 15 a 20%, as taxas de condomínio e outras sof·rem anual e geralmente aumentos de 40 a 70%, a ponto
de em pouco tempo se pagar mais de condomínio do que de aluguel. (. .. )".
Mário S. Pires, Rio.
Sr. Presidente, procurei tomar conhecimento do andamento desse projeto;
ele já se encontra com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça,
sendo relator o nobre Senador Nelson Carneiro, que cortou da proposição original
muita coisa que me parece de grande utilidade. Daí a razão de solicitar, como
estou fazendo, a inclusão do proj·eto na Ordem do Dia, nas sessões seguintes,
de tal forma que possamos requerer audiência das Comissões de Legislação
Social e de Economia sobre a mesma proposição, tal o interesse que o assunto
vem despertando nas grandes cidade3 brasileiras e a necessidade de reformulação dessa 1ei que regula os condomínios na propriedade horizontal.
É o apelo que formulo a V. Ex.a, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) -Tem a palavra o nobre Senador
Ruy Carneiro.
o SR. RUY CARNEmO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, tooo politico brasileiro, ao ter em mãos o Jornal do Brasil, apressa-se em tomar conhecimento
do que contenha a seção "Coluna do Castello". É que sabe ser seu responsável,
o Jornalista Carlos castello Branco, um democrata de conviccões liberais arraigadas, um defensor incansável dos princípios da representação popular e da
organização federativa, sempre a~ualizado com os temas mais palpitantes da
política nacional e dotado de talento privilegiado.
Em virtude de comentários que vêm sendo feito.3, por pessoas de projeção
no mundo político brasileiro, em torno da possibilidade de ser instituída uma
República Unitária em nosso País, o que, absolutamente, não acredito, o exdeputado Humberto Lucena dirigiu carta ao Jornalista Carlos castello Branco,
em que verbera essa idéia.
Essa carta do ilustre ex-deputado Humberto Lucena, que, como representante da Paraíba, exerceu a liderança da opo.sição na Câmara Federal com tanto
brilho e eficiência e que é, atualmente, candidato do MDB àquela Casa do
Congresso, foi reproouzida. em sua parte essencial, na mencionada "Coluna do
Castello", da edição de 30 de maio último do Jornal do Brasil,
Para que conste dos nossos Anais, o que considero indispensável, passo a
ler a referida missiva, conforme publicada.
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não reproduziu a parte introdutória da correspondência do ilustre e jovem po~
lítico paraibano.
Publicou, então, o seguinte trecho:
"Você talvez já tenha informações a respeito de que anda~se pregando
a implantação no Brasil de uma Repúbllca unitária, ao arrepio aliás,
da própria Carta outorgada pelos Ministros militares, a qual 'proíbe
emendas que importem na supres.são da República e da Federação.
o que se alega é que o Estado moderno não se compatibiliza mais com
a Federação, onde a autonomia das unidades federadas seria uma fonte
perene de crises. Argumenta-se mais que o centralismo administrativo,
numa fase de crescente prestígio do planejamento económico, exigiria
a presença, nos Estados, de governadores da integral confiança do Presidente da República, o que só seria pos.sível com a nomeação pura e
simples de delegados do Poder central.
Ora, nem uma coisa, nem outra.
Nossa história republicana comprova, que, bem ao contrário, em alguns
de seus períodos marcantes, foram justamente alguns governadores,
escolhidos pelo sufrágio popular, que defenderam o aprimoramento dos
nossos costumes políticos e administrativos, preservando a boa prática do
regime democrático. E, mesmo os governadores eleitos pelos Partidos
que faziam oposição ao Presidente da República, sempre mantiveram o
melhor relacionamento administrativo com o Governo federal.
Por outro lado, pode-se perfeitamente manter a Federação, sem embargo da adoção de normas que unifiquem sistemas e métodos de ação administrativa, com vistas a uma maior eficiência dos Governos estaduais.
E, ainda mais, um período certo de Governo, com mandato eletivo predeterminado, constitui pressuposto muito mais importante de uma administração racionalmente planej ada, do que a ge.stão de um Governador
demissível ad nutum.
Em suma, o que me parece é que essas pessoas "mais realistas do que
o rei", talvez sem muito apoio popular nos seus Estados, o que desejam
me.smo é abolir, definitivamente, o sistema de eleições diretas para Governadores, consagrado no texto permanente da própria Carta outorgada.
Então, a esta altura, para que não se frustrem as últimas esperanças
do povo no processo de democratizaç_ão do país, é preciso que alguém
dê o sinal de alarme, para evi:ar que essa ameaça venha a se concretizar, pois não entendo como se pos.sa conciliar um regime que se pretende democrático, com uma República unitária, onde não haveria sequer eleições diretas para Presidente da República.
Como então admitir-se o pluralismo partidário a que aludiu o Presidente
Geisel, num de seus primeiros pronunciamentos à Nação, se apenas um
Partido - a ARENA - teria condições doe chegar ao Poder?
Evidentemente, todo Partido tem como objetivo, numa democracia, atingir o Governo, pelo vo:o livre do povo, para executar o seu programa.
Se se lhe retira essa perspectiva, ele não tem como sobreviver, por não
encontrar o mínimo de sustentação eleitoral.
Depois, se há uma rígida lei de in·elegib1lidad·es em vigor, bem como
o instituto da intervenção federal, na Constituição, por que temer que
os filiados ao MDB possam governar, quando se sabe que o MDB é um
Partido tão legal quanto a ARENA, com o seu programa registrado na
Justiça Eleitoral?
A meu ver todos os homens bem intencionados, estejam onde estiverem devem colaborar, num plano alto, como o Presidente da República
:pará a definição do modelo político que o Movimento de 1964 prometeu ao povo, mas há pontos essenciais em que não podemos transigir,
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Esta, a carta do ilustre político paraibano, Deputado Humberto Lucena, dirigida ao jornal!.sta Carlos Castello Branco e publicada na sua coluna, como
disse no início do meu prounciamento. Acho indispensável que figure nos
Anal.s do Senatlo da República es.se pronunciamento do jovem político paraibano.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) -Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO -Sr. Presidente, dentro de pouco mais de uma
hora, o Congresso Nacional deverá apreciar o Decreto-Lei n. 0 1.325, através do
qual o Senhor Presidente da República dispõe sobre a aplicação do Plano de
Classificação de Cargo~ aos servidores aposentados da União.
Já focalizei, desta tribuna, as injustiças que esse decreto-lei contém, mas
não tenho nenhuma esperança de que as bancadas da nobre Maioria rejeitem
a iniciativa governamental. Assim. Sr. Presidente, atendendo aos Inúmeros apelos que tenho recebido de todo o País, só me cumpre endereçar solicitação ao
próprio Senhor Presidente da República, no sentido de que reveja o seu decreto-lei e possa fazer justiça aos que envelheceram no serviço publico, e parta
d·e S. Ex.a uma nova iniciativa legislativa, de modo a dar amparo e segurança
a esses que envelheceram a serviço da Nação.
Essa, Sr. Presidente, a razão que me traz à tribuna, já que, ainda hoje, o
Congre..:so Nacional, certamente com o apoio das bancadas da Maioria, deverá
aprovar o Decreto-lei n. 0 1.325 do Sr. Presidente da Republica, que tão graves
males trará àqueles servidores aposentados da União.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
o SR. PRESIDENTE (Geraldo Me~quita) - Conc,e·do· a paJa.vl'1a ·ruo no·b•re SenadO·r José Undoso·. (Pausa.)
s. Ex.a não está presente.
Conce.do a pailarvr.a 'ao. no·b~e Se:nado·r F111anco Mo;n;toll'o. (Pausa.)
S. Ex.a [];ÕJO e•stá p1!1es•ellllte.
ConcedJO a :poalaJ\11r.a •ao nobre S'ooado1r OSdlres Ttei~eü,a. (Pausa.)
s. EX.a não está presente.
Coillc•edo· .a rpa1a.V1l1a •a1o nobl'ie Senador B1enj·amim F1ru11ah.
O Sr. Benjamim Fara.h - Des!s•o da pa~av11a S[', P•l1e.side:nte.
O SR .PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) - Con~Sulto .rut> ·nobl'le Se~rudo[' Virgillo Táv:om soe amda .des:eja u~.a.r da p.a1avra.
O Sr. Virgílio Távora. - Desisto da palavra, Sr. Presidente. Seria abusar da
boa vontade de V. Ex.a
O SR. PRESJDoENTE (Geraldo Mesquita) - Não há mrus o.na,choil.'les !illSccltc>s.
Antes de •€[];CerJ.1a[' os tra.balho•s, .a P.res~dêcrlc1a ·COJlVOC•a os Srs. s.en•ado.r.es para
lllllla S•essi'io ·E.xtraoo:·d!nári.a a re•a!}za;r-s,e hoj.e, às 18 ho,ras e 30 :tl1inu1Jo.s., com
a segu.i.nt•e

ORDEM DO DIA
1

Dl.scussão, em tu1r.no únic•o, do P.a,receil' dia Oonrlssã:o dle Rlelaçáoe•s Extel"io['es
sobre 'a MenSJagem n. 0 187, de 1974 (n.o 249/74 na origem) opela qrual o Senho·r
Pre&ide•nte .da ·Re.púbUc•a. IS•uobme•be ao Sen·ado· a ,e,scollla do n1ome d() Slenhor Jorge
de Sá Almeida, Embaix.ado.r jUI!lito· à Repúbl'.ca d:o Panamâ, pM1a, ·cmnul•aMvamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Domínio da Jamaica.
·Es.•á enc•er11ada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 ho1·as e 55 minutos.)

86.a Sessã() da 4.a Sessã() Legislativa da 7.a Legislatura,
em 5 de junho de 1974
(Extraordinária)
PRESID:Il:NCIA DO SR. PAULO TORRES

As 18 horas ·e 30 minn.t.tos, :~~cham-·se pres•eillltes os Srs. Senadores:
.AJcLa~he,rllo S•ooa Jcsé Glrlomail·d - Ge•J.1aldiO• Mesquilta - Flávio
BrLtto- J<J•sé Lindooo - Jo,sé Es·bev.es- Catt,ete Plmheiliro - Ja.JJ.1bas Pas~aainho Rena1lo· ·Fxanco - Alexamd.re Oos,ta - CJJodom:ir Mdlelt José Sarney - Fausto Castello-Branco - Petrônio Portella - Helvídio
Nitmes - Vilrgílio Távor:a - W.ald·emar Alcânrtlar:a - Wiliion GonçaLves
- D:Ln3.11.1te Mruriz- Luis de Ba.Dros - Domício· Gondim- :MJ.l.ton Cabral
- Ruy Camei.xo - IJ,oão C1e•o·f·a.s· - Paulo Guma - Wil:son Campos Arnoa1 ·eLe MeHo - Luiz Oa;v;alcm' e - 'I1e•otôndo· V!Jie1a - Augw.to· FralllCO
- Le:amdlro M:~~ci1el - LoUl'ILval Bapt~ta - Allltômo Flemandtes - Heitor
D:.as - iR.uy Santos - Ca,rlos Lillictenberg - Eutrlco Rle:rellliCie - João
OaJmo.n- Amarai: P.e·ixo·1l~·- P•aulo 'I101IIl'•es•- Vasco•ncelo,s 'I1or:res - Benjamdm F1aa.1ah - Da.nton Jobim - Nieloon Oarneko - Maga.lliãles Pinto
- Canalha· Pinto - F111a.nco Monto•ro - O!l'l•ancto Zanca111er - Benedito
Fea.'lremru - Emival Cai:~~cLo - Osir.es T·eix;eill'a - Fernrunclo Coa)rê.a - ltalívLo Co•elh<O· - Sa.ld•anha De.rZi - AccklJy Fllho· - Mruttos Leão - Otávilo
OesáJI!o - Alnitônio Oa,rlo·s - Celso Ramo·s - Lenoir V,a,r,gas - Daruel
Klr.iege,r - Gu·icL~· Mondin - Tal\So Dutra.
O SR. PRESIDEiNTE <Paulo Torres) - A Jis,ta d1e presença. •BJcus'a o compa.recimento de 63 Sre. S•ena.cto•Des. Havendo número -regimemJt:J~l, declaro a•ber~.a a
Sessão.
o sr. l.o-secQ'.etáJrio pl'IO·C·edle,rá à CeLtu.ra do ExpedLente.
É lido o seguintJe

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SR.. .PRESIDENTE DA REPúBLICA

De agradecimento de remessa de autógrafo de Decreto Legislativo:
- N.O 195/74 (n.o 273/74, na or~gem), de 5 de jlllllho. ·C•o•ril'e-ntle, !l'efer.ente ao Dillcreto
LegisJ.a,tivo n.o 44, de 1974, que •aprova o te~to do DeCil'€to-Lei n. 0 1.324, cte 16
dle •abril d•e 1974.

OFíCIO
DO SR. MINISTRO CHEFE DO GABINETE CIVIL
DA PRESIDli:NCIA DA REPúBLICA
- N. 0 403-SAP/74, de 5 d:e J·unho, encamlnhancLo a•o Se.n·ado cópLa das Lnfoa:maçõoo pil'e•stadas :p1elo MinJ.sté.rlo d1a. Educ•a•ção 18 CuLtura .sobl'le ·o Proj.e'o de Lei
Senado n.o 8, d1e 1971, •eLe .autloli.'La do Sr. Sena·dor Nelson Oa1'1!11eiro, qu,e revo.ga
o De.oreto-iLed n.O 477 de 26-2-69, e dá outJ.1a.s pro.vJdênciM.
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PARECER
N.0 233, DE 1974
da. Comissão de Fina.nca.s, sobre o Ofício S n.0 18, de 1974 n(.0 21, de
1974, na. origem), do Senhor Governador do Estado de Pernambuco, solicitando autorização do s·ena.do Federal, para contrair, através do Departamento Estadual de Poços e Açudagem, operação de financiamento externo, com a República Socialist-a da Romênia, no valor de USSR 1,231.434.73,
para atender as necessidades previstas no Programa. de Ação Coordenada,
do Governo do Estado.
Relator: Virgílio Távora
O Senhor GloV~emadoa: do E.sta.ilo dle P·emambuc•o, .pe~o· Ofício n.0 21, dle 15
de janeiro· do co['[lei!1t'e •runo, s.aUcLta .a.c. Sen•ad.a Fe<Lel!'al autorização pa.ra conwataa:, no exterio,r, a:ll'avés• <Lo Decr:J•arbame.nt.o Es•ta.druaJ. de Poços •e AÇIU•clJa.~em, uma
opea:ação de fma.ncilamenbo pa.ra impomtação d1e sondas e ·ac·essórioo rprum peduração de P·OÇ)os •a.r:te.s!a.nos, j.um.to à Indus.trialexpmt, d1a República Soc1allsta da
Romêrua, no vam dle US$R 1,231.434.73 <um m!Jhão, du21entos e .trm1Ja e um mil,
qua.tro·ceit!Jto•s e trinta e •quatro dólal'le·s e s.e;tenta •e três cen•.avos).
2 . ~r:a;ta-s·e de pro·j•e:to. - inf·oa:ma o mesmo d.o·cumeil11to - •COn[;ta.nte do PRAC Pro,grama de Ação Oo•o•rd•e.na.c1a &o· Go·v•em•o do Estad•D, ·Cujo finrun.ciame!Ilto se•rá
ga.ral!ltLclJo pelo· Barnco do Estado cJJe P•ema.m.buw S.A. <BANDEPE).
3, Na áll'e•a <lo EX!ecutivo. F.eclJe•rM, •a oope•raçã,o me~r.ec•eru •a :amto•rização da Comissão
de Emprés.timos Ex•.erno•s - GEMPEX, conf·orme c:oll11Uoil:icaç.ão. através do Ofício
CEMPEX-72/109, dle 15 ·dle de·zemboro d•e 1972. (f,olha; n.0 6).
4. O Senhor Presidente doa ·RJepúbl:ioa, aJt•end,enodoo à IEJqJ•osição· ·clJe Mo.tivm n.o 58,
·de 28 dle f·eVISirJe1ro dle 1973, dlo S.ernhaJ,r Md!Il:.s•br·D· da Fazenda, concedeu "a amto.riza(;ão poall'a qUJe O· Gov.e•r:no do E;;tado d!e Be.mambuco possa dlir.fgj,r-s.e •ao Senaoo
F1e•dltllra.1. nos termo•s dlo· item IV do .a,r.t. 42 od•a Constttu~ção (iDOU de 12-3-73
pág. 2436).
'

5. O Podle·r IJegislativo E~·tadual, ·!l!Os t•Sil'mos do item c, •art, 7, 0 ·eLa Lei n.0 6, 634,
clie 18 d1e dlez,embro doe 1973, au:tolt'izo•u o Pod,er Exec.u,ttvo ·a "ol"le•alizrur ope11.1ações de
ca:éroto no Pais o•u no Ex"eacim, .a,té o· Jün!,te de C•r$ 232.000. 0001gOO (du:llentos e
trinta e dois milhõ·es de Cl'!WeLl'IOs),
6. Como ~~e vê, fovam .a•teincLlda,s as ·exigênc1a:s •C·OintLclJas no· •rul't. 406 dia R;egimei!11bo
Inte·rno, a s.a.boer:
"Art. 406 - , ............. , .. , ..... , ..... , ... , .... , , ... , .. , ........ .
a) documentos que o hoabiJi.t,em .a .conhe·c•er a o,p,&ação•, os 11ecursos
paa:a satisfazer os •COIDITJO:t~omis.s•os e a sua firua.Jj,dade;
b) puba:.c.ação oficia;! c•om o texto dia ·a•u1Jo,rização do Legts1a;tivo Esta•clJual <•artelll:dic!o através da Lei Es·tadual n.0 6, 634, d1e 18 d1e de·zembiro
doe 1973); e,
c) pru11e·c,e,r clio órgãJo. compe",ecrJJbe do p.odle.r Ex;ecutivo <•atend1d.a aJt.a;avés da EM n. 0 58, de 1973 •e do Ofício CEMPEX n.0 72/109 - Banco
Central do Bl'lasil).
7. Ante o .expos:to, o,pi:111amos .f.avo,l1ave1men,te à solicitaçã:o do GOVIS·l'll10 do Es.ta.do
clJe Pemambuc·o, mos te•rmos do seguinte:
PROJETO iDE Rrn:SOLUÇAO
N.o 24, DE 1974
Autoriza o Governo do Estado lle Pernambuco a realizar uma operação de financiamento para importação de soncl•:ts c acessórios junto à
Industrialc:~:port, da República Socialista da Romênia.
Art. 1.0 - ll: O· G<JVe•mo dia· E•s.ta.do de P·e:rn.ambouc.a• autoa:-izado •a 111eallzaa: awavés d.o Depa•r,•,amen.to Es·tadu,al de Poços .e Açudoagem, com a garruntla do 'B.a.nco
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oom •a oempmes.a In.du&1Jria1expo[1t da R.epúb1ica. SGciall.sta da Romêma, prura f.mpOil'tação •eLe son.dJas, incllll.ru:l•o· pe!}as sobnessa•len.tas, pama pe,r:fumação de· poços llll'tesia.nos no VialOr eLe US$R 1,231.434.73 (•ucrn. mhlhruo, duzen.tos •e trdinta e um m!l,
quatroDen.tos ·e rtrJ111ta •e· qu:a.tr.o dóla,re·s e s~ten.ta e três c•e111tavos) a f-im de a: •ender
à.s l!llecessid!a.c:LeiS· .c!Je ·abe·l1tUil1a ·c!Je po·ços •aJr.tes.!•a.nos ,P['lBVistas ruo PRA.C - Rrograma
de AçruCl Ooomc!Jel!lla.d•a. do Go.v•e•rno E.ortrudlua.l.

Art. 2. 0 - A o·p•eil1açã.o d•e· fiJJ.a.nciame111to ,l1e•aJ.iza•r-se-á :nQ3 mo•klles e te['llll()S
::.provau:Los pelo Poder E~ooutivo F.eodel1al, à ot:J.X:a d,e jur:os, despesaiS ope!'a.cioi!lJais,
a.llr,E:scil!lllos e .cond!ções •!lidmi~cLas pe1o Banco· Central do Bl1asl, prul'a il1egis,'ro de
op•waçõ•es da, •e•~IPéc1e, O·bt~~ll~ n~ •3·Xt13·rl:a1.', obededdas .as •c!Jemais ·exigêl!lc1a !lliOil'I!llais
dos órgã.os •en<D.l.lcil1e•g!lidos da •eXIe,cuçw~ c!Ja. politioa ·eoonômioo-f~nrunceir:a do· Governo
Federal, •e, ail:llJda ao ddiSpo·Sito .no í,tem c dlo art. 7. 0 da. Lei Estadual n.0 6.634, de
18 de dezembro de 1973, publ!cado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco do
dia 19 dJe de2.1embro dle 1973.
Art. 3.0 - Esta. il'e.sJ0•1uçã;o ·ei!lJtr·a .em vigor na. .dJata .c!Je SUJa publieaçruo.
Sala. das Comfssõ,es, 5 de junho <te 1974. - João Cleofas, Pl1esidJente - VirgiJio
Távora, Re•l:a,tor - Saldanha Derzi - Ru,y Carneiro - Amaral Peixoto - Tarso
Dutra - Celso Ramos - carvalho Pinto - Cattete Pinheiro - Louriva.l Baptista.
PARECER
N.0 234, de 1974

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o projeto de Resolução n.0 24, de 1974, da Comissão de Finanças, que "autoriza o Governo
do Estado de Pernambuco a realizar uma operação de financiamento
para Importação de sondas e acessórios junto à. lndustrialexport, da
República Socialista da Romênia".
Relator: Sr. Italívio Coelho
De autoria da Comissão de Finanças, vem ao exame desta COmissão projeto
de resolução que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar uma
operação de financiamento para importação de sondas e acessórios junto à.
IndustrialeJqJOrt da República Social!sta da Romênia.
2. o art. 2. 0 da proposição estabelece que "a operação de financiamento realizar-se-á nos moldes e termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa
de juros, despesas operacionais, acréscimos e condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil, para registro de operações da espécie, obtidas no exterior,
obedecidas as demais exigências normais dos órgãos encarregados da execução
da politica econômico-financeira do Governo Federal, e, ainda o disposto no
item c do art. 7. 0 da Lei n.0 6.634, de 18 de dezembro de 1973, publicada no
Diário Oficial do Estado de Pernambuco no dia 2•1 de dezembro de 1973.
3. Anexo ao processado, encontram-se os seguintes documentos principais:
a) Ofício da Comissão de Empréstimos Externos - CEMPEX, n. 0 72/109,
autorizando o prosseguimento das negociações;
b) Exposição de Motivos n. 0 58, de 1973, do Senhor Ministro da Fazenda,
enviada ao senhor Presidente da República, esclarecendo os detalhes da operação em exame e informando que "o Poder Executivo Federal não tem oposição
a fazer ao projeto". (folhas n.os 9 e 10); e,
c) Diário Oficial da União, Despacho n.0 1.5&7/73, do Senhor Presidente
da Repúbl!ca, aprovando a Exposição de Motivos n.0 58, de 1973 e autorizando
"o Governo do Estado de Pernambuco a dirigir-se ao Senado Federal, nos
termos do item IV, do art. 42, da Constituição" (folha n. 0 11).
4. Ante o exposto, a Comissão, no âmbito de sua competência, manifesta-se
favoravelmente ao pedido formulado pelo Senhor Governador do Estado de
Pernambuco, opinando pela constitucionalldade do Projeto de Resolução apresentado pela Comissão de Finanças.

....
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\!!Xercí,ocio - Italivio Coelho, Relator - Nelson Carneiro - Carlos Lindenberg
- Helvídio Nunes - Heitor Dias - José Lindoso - Ma.ttos Leão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

O Expediente lido vai à publicação.

Pa.ssa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da comissão de Relações EXteriores
sobre a Mensagem n. 0 187, de 1974 (n.0 249/74, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da Eepública submete ao Senado a escolha do nome do Senhor Jorge
de Sá Almeida, Embaixador junto à República do Panamá, para, cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Domínio da Jamaica.
A matéria constante da Ordem do Dia, nos termos da alínea h do art. 405
do Regimento Interno, deve ser apreciada em Sessão Secreta.
Solicito dos Srs. funcionários as providências necessárias a .fim de ser respeitado o preceito regimental.
(A Sessão torna-se Secreta às 18 horas e 35 minutos e volta a ser
Pública às 18 horas e 40 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Lembro aos Srs. Senadores que o
Congresso Nacional está convocado para uma Sessão a realizar-se hoje, às 19
horas, destínada à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n.o 37, de 1974-CN.
Nada mais havendo que tratar, vou encer~;ar 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.O 33, de 1974
<n.o 1.735-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Pr·esidente da República,
que estende aos municípios que menciona as jurisdições das 1.11, 2.11, 3.11, 4,11 e 5.11
Juntas de Conciliação e Julgamento de Fortaleza e a da Junta de Conciliação
e Julgamento de Iguatu, no Estado do Ceará, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 170, de 1974, da Comissão:
- de Legisl~ão Social.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 39, de 1974
(n.0 1.875-B/74, na Casa de origem), de Iniciativa do Sr. Presidente da República, que suprime o art. 58 do Decreto-Lei n.O 200, de 25 de fevereiro de 1967,
alterado pelo Decreto-Lei n.0 900, de 29 de setembro de 1969, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.o 190, de 1974, da Comissão:
- de Segurança Nacional.
3
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 7, de 1974
(n.0 142-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Comercial firmado entre o Governo da Re.públlca Federativa do Bra.sl! e o Conselho
da Comunidade Econômica Européia, em Bvuxelas, a 19 de dezembro de 1973,
tendo
PARECERES FAV:ORAVEIS, sob n. 0s 184 e 185, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
- de Economia.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 45 minutos.)

87.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 6 de junho de 1974
PRESID~NCIA

DOS SRS. PAULO TORRES E RUY SANTOS

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
José Guiomard- G-eraldo Mesquita- José Lindoso - Cattete Pinheiro Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet José Sarney - Fausto castello-Branco - Petrônio Portella - Helvídio Nunes
- Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Dinarte Mariz - Luís de Barros
- Domício Gondim - Milton Ca;bral - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Luiz
Cavalcante - Lourival Bruptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy
Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - Amaral Peixoto - Paulo
Torres- Benjamim Farah- nanton Jobim- Nelson Carneiro- Franco Montoro - Emival Caiado - Osires Teixeira - Fernando Correa - Italívio Coelho
-Saldanha Derzi- Accioly Filho- Mattos Leão- Otávio Cesário -Antônio
Carlos - Celso Ramos - Lenoir Vargas - Guido Monclin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista d·e presença acusa o comparecimento de 46 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
a Sessão.
ll: lido o seguinte

EXPEDIENTE

OFíCIO
DO SR. 1.0-SECRETMI.IO DA CAMARA DO.S DEPUTADOS
Enviando à revisão do Senado autógTafo do seguinte projeto:
PROJETO D•E LEI DA CAMARA
N. 0 58, de 1974
(N.• 1. 916-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'ÓDLICA)

Fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividalles
de Apolo Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviço de Transporte Oficial e
Portaria, Artesanato, Outras Ativ!dades de Nível Superior e Outras Atividades de Nível Médio do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Sétima Região, e dá outras providências.

O Congresso Nadonal decreta:
Art. 1.0 Aos níveis de classificação dos cargos Integrantes dos Grupos a
que se refere esta Lei, do Quadro Permanente da Secreta·rla do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, criados e estruturados com fundamento na

..

- 116Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos:
· I - Grupo-Atividades de Apoio Judiciário

Vencimentos Mensais
Cr$

Níveis
'IIRT-7..-AJ-8
TRT-711.-AJ-7
TRT-711.-AJ-6
TRT-7&-AJ-5
'IIRT-7a.-AJ-4
TRT-70.-AJ-3

o •• o •

' •

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

TRT-7a.-AJ~2

TRT-7&-AJ-1

II -

Grupo-Serviços Auxiliares
Vencimentos Mensais
Cr$

Níveis
TRT-70.-SA-6
TRT-7 ..-SA-5
TRT-7&-SA-4
TRT-7&-SA-3
TRT-711.-SA-2
TRT-70.-SA-1

m-

5.440,00
4.820,00
4.080,00
2.920,00
2.510,00
2.100,00
1.630,00
1.360,00

••••••••

o o ••• o o

O

O O

O O

O

o

o •••••

o ••••••

o

•

o •••••••• o

•••••

••••••••••••••• o ••••••••••••••••

o

o

O

O

O

o

I

O

O

I

O

O

O

o

O

O

o

o o o o o

o o

o o

O

O

O

o

o o

o

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

Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria
Vencimentos Mensais
Cr$

Níveis
TRT-7..-TP-5
TRT-7..-TP-4
TRT-7&-TP-3
TRT-7..-TP-2
TRT-7..-TP-1

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

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

•••••••• o •• '

• o • o •••••••••• o ••••••••••••

• ' •••••• o •••• o.' •••••••••••••• ·-· •• ' o'.'
•••

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

IV -

Grupo-Artesanato
Vencimentos Mensa.ia
Cr$

Níveis
TRT-7a·ART-5
TRT-711.-ART-4
TRT-7a.·ART-3
TRT-7B-ART-2
TRT-7B-A!RT-l

1.290,00
1.080,00
950,00
740,00
540,00

' •••• 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 I

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

2.100,00
1.630,00
1.290,00
880,00
540,00
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Grupo-Outras Atividades de Nível Superior

Vencimentos Mensais

Niveis

TRT-7a·NS-7
TRT-7a-NS-6
TRT-7&-NS-5
TRT-7a-NS-4
TRT-7"-NS-3
TRT-7a-NS-2
TRT-7..-NS-1

Cr$

••••••••••• o

o •

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

o •• o •••••• '

•• o o •••• o •

o ••••••• o •••••••

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

5.570,00
4.960,00
4.620,00
4.000,00
3.870,00
3.460,00
3.120,00

VI - Grupo-Outras Atividades de Nível Médio

Vencimentos Mensais

Níveis

TRT-7R-NM-7
TRT-7a-NM-6
TRT-7&-NM-5
TRT-7a-NM-4
TRT-7a-NM-3
TRT-7a·NM-2
TRT-7a·NM-1

Cr$

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o ·• • • '

••• o ••••

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

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

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

o ••••

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

Art. 2.0 As gratificações de nível universitário e de representação, referentes aos cargos que integ·ram os Grupos de que trata esta Lei, ficarão a.bsorvida.s, em cada caso, pelos vencimentos fiJOàdos no artigo anterior.
A partir da vigência dos .Mos de transformação ou transposição de
cargos para as Categorias Funcionais do novo sistema, cessará, para os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens espec!ficada.s neste artigo.

§ 1. 0

§ 2. 0

Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários do Quadro Permanente do Tribunal do Trabalho da Sétima Região, à medida que os respectivos
cargos forem transformados ou transpostos para as Categorias Funcionais integrantes dos demais Grupos estruturados ou criados na forma da Lei n.o 5.645,
de 10 de dezembro de 1970.

Art. 3.0 A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários
do Quadro Permanente do Tribunal R.eglonal do Trabalho da Sétima Região
que forem Incluídos nos Grupos de qu,e tr!llta esta Lei e nos demais estruturados
ou cr!,ados na forma da Lei n. 0 5.645, d·e 10 de dezembro de 1970, será cal-
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de 1964.
Art. 4.0 - Aos atua!s funcionários que, em decorrência desta Lei, passarem
a perceber, mensalmente, retribuição total infer;or à que vinham auf·er!ndo de
acordo com a legislação anterior, será assegurada a diferença, como vantagem
pessoal, nominalmente Identificável, na forma do disposto no 3/rt. 4.0 e respectivos parágrafos da Lei Complementar n.o 10, de 6 de maio de 1971.
Art. 5. 0 - Os !nativos farão jus à revisão de pr.oventos com base nos valores de vencimentos fixados no Plano de Rletribuição para os cal'gos correspondentes àqueles em que se tenham 31posentado, de acordo com o disposto no
art. 10 do Decreto-Lei n.o 1.256, de 26 de janeiro de 1973.
Para efeito do disposto neste artigo, será considerado o cargo que
tenha servido de base de cálculo para os proventos à data da aJp<liSentador!a,
incidindo a revisão somente sobre a parte do prov·ento cor·respondente ao vencimento básico, aplicando-se as normas contidas nos arts. 2. 0 e 3.0 desta lei.

§ 1.0

O vencimento que servirá de base à revisão de prov·entos será o
fixado para a classe da Categoria Funcional para a qual tiver sido transposto
o cargo de denominação e simbol.a iguais ou equivalentes aos daquele·s em que
se aposentou o funcionário.

§ 2. 0

O reajustamento pr·ev!sto neste artigo será devido a partir da publ!cação do Ato de transposição de cargos pa.ra a Categoria Funcional respectiva.

§ 3. 0

Art. 6. 0 -Na implantação do novo Plano de Classificação de Cargos, pod·erá o Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, mediante Ato da
Presidência, trans·formar, em cargos, observada a reguLa.mentação pertinente,
empregos integrantes da sua Tabela de P·essoal Temporário, regidos pela Legislação Trabalhista, a qual é considerada extinta.
Parágrafo único - As funções integrantes do Grupo-D!reção e Assistência
Interm·ediária, necessárias aos serviços do Quadro do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, S•erão cr1adas pelo Tribunal, na forma do art. 5.0 , da
Lei Complementar n.0 10, de 6 de maio de 1971, adotados os princípios de classificação e nív·eis de valol.'es vigorantes no Poder Executivo.
. Art. 7.0 -Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 3.0
da Le1 n.O 5.645, de 10 de dezembro de 1970, fica vedada a contratação, a qualquer título e sob qualquer forma, de serviços com pessoas física;s ou jurídicas,
bem assim a utilização de colaborador.es eventuais, retribuídos med!an te recibo,
para o desempe·nho de atividades inerentes aos Grupos de que trata esta Lei.
Art. 8.0 - Os vencimentos fixados no art. 1.0 desta Lei vigorarão a pa.rtir
da data dos Atos d·e inclusão de cargos no novo sistema, a que se refere o § 1.0
do s,eu art. 2.0

Art. 9.0 - Obse!I.'Vado o disposto nos arts. 8. 0 , inciso m, e 12, da Lei n.o
5. 645, de 10 de dez·e.mbro de 1970, as desp.e\Sas decorrentes da aplicação desta
Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios eLo Tribunal Regional
do Trabalho da Sétima Região, bem como por outros recursos a esse fim destinados, na forma da legislação pertinente.
Art. 10 - Esta Lei entra•rá em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

TRIDUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA '7.a REGIAO
QUADRO PERMANENTE
Grupo: ATIVIDADE DE APOIO JUDICIARIO
Código: TRT-'l.a-AJ-020

Categoria
Funcional

Código

TRT-7.8 AJ-021. 7

Of. Just.
Avaliador

TRT-7.8 AJ-023.7

TRT-7.8 AJ-021.6

Of. Just.
Avaliador

TRT-7.8 AJ-023.6

Categoria
Funcional

Código

Técnico
Judiciário

TRT-7.8 AJ-021.8

Técnico
Judiciário
Técnico
Judiciário

Categoria
Funcional

Código

Auxiliar
Judiciário

TRT-7.8 AJ-022.5

Auxiliar
Judiciário

TRT-7.8 AJ-022.4

Categoria
Funcional

Código

Agente de
Segurança
Judiciária

TRT-7.8 AJ-024.4

Agente de
Segurança
Judiciária

TRT-7.8 AJ-024.3

Agente de
Segurança
Judiciária

~~

~

.

'

,.

,.

'

TRT-7.8 AJ-024.2

Categoria
Funcional

Código

Atendente
Judiciário

TRT-7.8 AJ-025.3

Atendente
Judiciário

TRT-7.8 AJ-025.2

A tendente
Judiciário

TRT-7.8 AJ-025.1

-120MENSAGEM N.O 162, DE 1974
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vo.ssas Excelências, acompanhado de Ofício do Senhor MinistroFresidente do Tribunal Superior do Trabalho e de Mensagem do Senhor Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7.a Região o anexo projeto de lei
que "fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades de Apoio
Judiciãrio, Serviços Auxiliares, serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atividades de Nível Superior ·e Outras Ativ!dades de Nível Médio do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
7.a Região, e dâ outras providências".
Brasília, 24 de abril de 1974. - Ernesto Geisel.
:MENSAGEM N.0 TRT 6/74, DE 13 DE MARÇO DE 1974, DO SENHOR MINISTROPRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7.a REGIAO
Excelentíssimo Senhor General-de-Exército Emílio Garras~azu Médici
Dignissimo 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, § l.o, às d!spo.sições da Lei Complementar n.O 10, de 6 de maio
de 1971, e, ainda, nos termos dos art.s. 7.o e 15 da Lei n. 0 5. 645, de 10 de dezembro de 1970, o Tribunal Regional do Trabalho da 7.a Região, em sessão ~
10 do corrente, aprovou o anteprojeto de lei de fixação dos vencimentos dos
Grupos de Apoio Judiciãrio, Serviços Auxiliares, Transporte Oficial e Portaria,
.Artesanato, Outras Atividade.s de Nível Superior e Outras Atividades de Nível
:Médio.
2. O referido anteprojeto foi, inicialmente, objeto de estu-dos pela Equipe Técnica de Alto Nível da Secretaria deste Tribunal em estreita colaboração com
o Departamento Administrativo do Pes.soal Civil, assemelhando-se o mais possível com o projeto da Secre aria do Tribunal Superior do Trabalho que, por
sua vez, guarda perfeita consonância com o projeto de lei da Secretaria do Sup~emo Tribunal Federal.
3. Tenho, pois a honra de submeter à elevada conciliação de Vos.sa Excelência o incluso anteprojeto de le !relativo ao Quadro da Secretaria deste Tribunal.
Aproveito a oportunidade para renovar a vossa Excelência protestos de meu
mais elevado apreço. - Cícero Leónico Pereira Ferraz, Presidente do Tribunal.
(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)

PARECERES
PARECER N.0 235, DE 1974
da Comissão do Distrito Federal, sobre o Ofício n.0 S-16, de 1974
(n,0 653174-GAG, na origem), do .Senhor Governador rdo !Distrito Federal,
encaminhando ao Senado Federal, o Inventário Patrimonial do Distrito
Federal referente ao exercício de 1973, elaborado pela Coordenação do
Sistema de Administração Patrimonial, da Secretaria de Finanças.
Relator: 1Sr. Heitor !Dias.
Pelo ofício ora examinado, do Senhor Governador do Distrito Federal, Elmo
Serejo Farias, ao Presidente do Senado Federal, é encaminhado a esta Casa o
Inventário Patrimonial do Distrito Federal.
2. O Inventãrio Patrimonial em apreço, refer·ente ao exercício de 1973, foi preparado sob a responsabllldade do Coordenador do Sistema de Administração
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República.
3. São 179 folhas bem impres.sas, atravé.> das quais os múltiplos quadros estão
reunidos wb os ~.eguintes títulos: Demonstrativo Sintético; Demonstrativo por
órgão da Administração Direta; Demonstrativo por órgão de Rei. Autonomia;
Demonstrativo Analítico; Fundefe; Moradias Funcionais (Mobiliário); Incorporações Havidas Por Dia (Geral).
4. É um trabalho que se nos afigura de difícil avaliação, considerado isoladamente, sem pontos de referência para uma eventual análise comparativa que
se desejasse fazer. El.:prime, contudo, na minúcia de s·eus itens e na densidade de
seus núm·ero.s, um extenso levantamento realizado, sem dúvida, com a maior
atenção e com a melhor técnica.
5. Como documento, elaborado em obediência a uma disposição legal, cabe
lembrar, reflete, em boa imagem, a Administração da qual procede.
6. Opinamos, assim. registrado o recebimento do Inventário nesta Comissão do
Distrito Federal, seja o mesmo recolhido ao arquivo desta Casa do Congresso,
onde ficará à d!3posição dos interessados.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente Heitor Dias, Relator - OctáNio Cesário - Carlos Iindenberg - Fernando Corrêa - Saldanha Derzi.
PARECER N. 0 236, DE 1974,
Da Comissão de Constituição e Justiça
sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 147, de 1973, que "altera a redação do inciso II, do art. 118 da Lei n.o 3.434, ·de 20 de julho de 1958,
que dispõe sobre o Código do Ministério Público do IDistrito Federal, e
dá outras providências".
Relator: Sr. Osire.s Teixeira.
O Projeto em exame, de iniciativa do Uu.stre Senador Vasconcelos Torres,
visa a alterar dispositivo do Código do Ministério Público do Distrito Federal,
Lei n. 0 3. 434, de 20 de julho de 1958, no sentido de determinar que os estagiários terão direito a contar, integralmente, para efeito de aposentadoria, o tempo
de estágio.
A norma atual, como sabemos, autoriza a contagem desse tempo apenas
pela metade, conforme dispõe o art. 118, inciso II, da lei citada, .:obr·e a qual vai
incidir a alteração pretendida.
Em abono do Projeto, assim argumenta o autor:
"Tais es~agiários são, de acordo com a Lei n.O 3.434/58, "Bacharéis
recém-formados e acadêmico• dos dois ·últimos anos das Faculdades ou
Escola. de Direito", r·ecrutados pelo Ministério Público do Distrito Federal, para atuarem como defensores, promotores e curadores públicos,
nos numerosos processos que tramitam nas diferentes varas judiciais
da Capital da República.
3. Os estagiário.3 sujeitam-se a horário de trabalho vespertino - de
13 horas às 19 horas - e têm suas e~pecíficas atribuições e deveres regulados por Portaria da Procuradoria da Ju.s!iça local observadas as
diretrizes gerais estabelecidas no artigo 120 da Lei n. 0 3.434/58.
4. Ora, se o próprio inciso I, do art. 118, da citada Lei autoriza a contar integralmente "como de efetivo exercício na a:ivocacia o tempo de
estágio''; se levarmos em conta que o estafante trabalho desses jovens
advogados-estagiários é de natureza exclusiva e essencialmente pública,
tanto assim é que são estagiários do Ministério Público do Distrito Federal, e já que a própria lei vem lhes concedendo a cont:lgem pela metade, do tempo de estágio, para efeito de apos·entadoria o que tladuz
inequívoco reconhecimento da natureza púb:!.!ca do~ serviço:, por eles

·r

- 122 prestados - por que não se lhes permitir a contagem integral, para
fins de aposentadoria, do tempo que efetivamente trabalharam nesse
tipo de estágio?"
O Projeto, além de consubstanciar medida da mai..l ampla justiça e oportunidade, se recomenda, também, por sua juridicidade e constitucionalidade.
Somos, assim, pela tramitação da proposição.
Sala das Comissões, 8 de maio d·e 1974. - Daniel Krieger, Presidente Osires Teixeira, Rela:or- Nelson Carneiro -José Lindoso - Accioly Filho, pela
inconstitucionalidade - Helvídio Nunes, pela inconstitucionalidade - Mattos
Leão - Italívio Coelho - Heitor Dias - Gustavo Capanema - José Augusto.
PARECER N.0 237, DE 1S74
da Comissão do Distrito Federal, sobre o Projeto de Lei do Senado
n.0 147, de 1973.
Relator: Sr. José Augusto.
De iniciativa do eminente Senador Va-sconcelos Torres, o Projeto de Lei em
tela visa a al:erar a redação do Código do Ministério Público, conferindo aos
estagiários o direito de contar, integralmente, o tempo de serviço prestado ao
órgão do Mini•tério Público do Distrito Federal.
Na justificação, o Autor do Projeto sali-enta a dedicação e o despreendimento
desses abnegados estagiários pela tarefa essencialmente pública que desempenham, lamen:ando que aos mesmos não sejam conf.eridos o direito de contagem
integral, para fins de aposentadoria, do tempo que efetivamente trabalharam.
Com efeito, o Projeto objetiva contemplar os estagiários com a contagem
integral, para efeit•o de a[)osentadoria, d·o tempo que prestaram serviço em
autêntico exercício de munus público.
Na Comissão de Cons:ituição e Justiça, o Projeto foi considerado jurídico e
constitucional.
Tratando-se de proposição l-egislativa pertinente ao Distrito Federal, na forma do disposto no art. 105, inciso I, letra a, do Regimento Interno desta Casa,
opinamo3 quanto ao mérito, à vista das razões expendidas pelo ilustre Autor do
Projeto, pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente José Augusto, Relator - Octávio Cesário - Carlos Lindemberg - Saldanha
Derzi - Fernando Corrêa.
PARIWER N.0 238, DE 1974,
da Comissão do Distrito Federal, sobre ,o Ofício •IS" n.0 19, de 1974
0
(n. 695/74-GAG, de 21 ide tmaio de ·1974, na origem), do Senhor Governador /do !Distrito Federal, encaminhando ao Senado Federal, :o Balanço
do Distrito Federal correspondente ao exercício de 1973, elaborado pela
Coordenação do 1Sistema de Conta.bilidade, da !Secrearia de Finanças.
Relator: Sr. ,Sadanha Derzi
Com vistas .ao disposto no § 1.0 do art. 28 da Lei n. 0 5.•538, de 23 de novembro
de 1968, o Senhor Governador do Distrito Federai remeteu, concomitantemente,
ao Senado e ao Tribunal de Contas o Balanço daquela Unidade Federativa
corresp·ondente ao exercício de 19·73.
Determina, ainda, o § 3.0 do mesmo art. 28, que a Egrégia Côrte de Contas
deverá a:presentar ao Senado parecer conclusivo sobre a matéria.
A Comissão, tendo em vista os d'isposltiV'OS supramenci·onados, vem adotando
a orientação de sobrestar o exame do assunto até que seja remetido ao Senado
o pronunciamento do Tribunal de Contas.
Acontece, assim, que, no caso em tela ainda não foi ·enviado ao Sen·ado o
respectivo par•ecer do Tribunal de Contas i:lo Distrito Federal.
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da matéria, até que o Sena;do receba o parecer do Trlbunrul de Contas do
•Distrito Federal, relativo ao assunto objeto do processo sob exame.
Sala das Comissões, 5 de junho de 197-1. - Cattete Pinheiro, Presidente Saldanha Derzi, Re~·ator - Fernando Corl'2a - Octávio Cesário - Carlos Lindenberg - Heitor Dias.
PARECER N.0 239, DE 1974
da Comissão de ·Constituição e Justiçe, sobre o Ofício ,GB/0-369/70,
d:a Câmara dos !Deputados, relativos às contas, referentes aw:J!i ·exercícios
de 1962, 1963 1e 1965, 'do Prefeito do !Distrito Federal, nos 'termos do art. 42,
item V, da Constituição.
Relator: !Sr. Helvídio Nunes
Em Ofício datado de 17 de junho de 1970 e pr·otocolad'o no dia 1.0 de julho
do mesmo ano pela Secretaria do Senado Fede~al, o Presidente da Câma;ra dos
Deputados remeteu a esta Casa do Congresso Nacional Mensag.ens do Presidente
da RepÚibllca, atlnentes ao Balanço Geral do Exercício de 1962 e respectivo
Relatório Financeiro e a.s Contas do Governo do Distrito· Flederal relativas aos
exercícios financeiros de 1963 e 1·96·5.
'

Nenhuma referência se faz, no processo, quanto à.s contas da Prefeitura do
Distrito Fledera;l relativas ao exercício financeiro de 1964.
2. A remessa do processo a esta Casa se fundamenta no disposto no art. 42, V,
Emenda Constitucional n. 0 1, de 17 de outubro de 1959, que de·clara.:
"Art. 42 - Oompete privativamente ao Senad·o Federal:
••

o

•••••••

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

V - l·egislar para o Distrito Federal, segundo o disposto no § 1.0 cro
a;rt. 17, e nele ~xercer a fiscalização financeira e orçamentária, com o
lliuxílio lia respectivo Tribunrul de oontas."
A sua vez, preceitua o art. 17, § 1.0 , da constituição:
"Art. 17 - A Lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária do Distrito Fed•3ral e dos Territórios.
§ 1.0 - Caberá ao Senado Federal discutir e votar projetas de lei
s·obre matéria; trt.butárla e orçamEntária, serviços públicos e pessoal da
administração do Distrito Federa'."
3. Como se vê, não dispondo o Distrito Fed•eral de Legislativo próprio, como
ocorria no regime da lion.stltuiçã·o de 1946 e até a transferência da Capital da
àtepúbllca para Brasília, coube, a; partir de e:ptão, ao Leg!s~atlvo Federal a
função de disciplinar a organizaçã·o administrativa. e judiciária, bem como a
fiscalização externa das contas da nova Unidad'e,

DeternJ.inava o art. 25 da Constituição de 1946 que a Lei Federal regula.r!a
"a organização administrativa e a; judiciária do Distrito Federa·!", tendo esta
Unidade, na forma do art. 26 uma "Câmara, eleita pelo povo, com funções legislativas". A essa Câmara cumpria, com o auxilio do respectlv·o Tribuna:! de
.Contas, a fisca'ização externa doa exação financeira do Executivo Mun!clpal.
4. Enquanto a Emenda Constitucional n.o 2, d'e 26 de dezembro de 19·50, disdpl!na;va o mandato do Pref·elto e dos Vereadores do Distrito Federal, marcando
sua primeira eleição, a Emenda Con.stitucional n. 0 3 de 8 de junho de 1·96'1
confiava à Lei Federal a organização ju::iciárla e admlni.strativa &o Distrito
Federal, declarando ser o seu Prefeito nomeado p•el·o Presidente da República,
com a; aprovação do Senado Federai, eleita peJ.o povo uma Câmara, com as funções que a Lei ~ederal }he atribuísse.
A Emenda Constitucional n.o 4, de 1961, deferin., no Item XV•I do art. 3.0 ,
ao Presidente da República, com a aprovação do Senad:o Federal, nomear "e
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Jamais foi eleita:, porém, a Câmara de Vereadores de Brasília, enquanto a
Câmara dos Deputados passava a as,mmir, com o auxilio d·o Tribunal de contas
do Distrito Federal, a~quelas funções de exação fiscal, que bOje incumbem ao
Senado Federal.
Tendo, evidentemente, exa-minado as contas do Prefeito do Distrito Federal,
pertinentes a•os exercícios de 1S6.0 a 1962, a Câmara dos Deputados não a]lreciou as reJativas a·O> exercícios de 1963, 1954 e 196'5, oportuno tempore e, já
agora não se julga autorizada: a !fazê-lo, ]lois é da competência dO• Sena;do esse
exame, a partir da Constituição de 1967.
5. Realmente, a carta Politica de 1967 declarava:, em seu art. 4!5, item m, o
seguinte:
"Art. 45- Compete, ainàa, privativamente, ao Senado:
•••••• o •••••••••••••• o ••••••• o •••••••••••••••• o • o ••••• o •

o • o ••• o •
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Eii- legislar sobre o Distrito Federa', na forma de· art. 17, § 1.0, e,
com o auxílio do respectivo Tribunal de Contas, nele exercer a:s atribuições contidas no art. 7·1".
A remissão estava assim expre·~sa:
"Art. 71 - A fiscalização financeira .e orçamentária da União será
exercida pelo Congresso Na.cional através de controle externo, e dos
sistemas de controle interno do P·oder Executivo, instituídos por lei".
Depreende-se pois que, a partir de 1967, o controle externo das contas do
Distrito Federal - ou seja, a fisca:lização financeira e orçamentária pertinente
- passou a ser exercido pelo SenadoO Federal, com o auxílio do Tribunal de
Contas do Distrito F1ed'era1.

Importante é que permaneceu a mesma sistemática com a Emenda constitucional n. 0 1, de 1969. c·onforme explicitado· ficou com as transcrições dos arts.
17 e 42 da Constituição em vigor.
6. A matéria também está disciplinada no Capítulo m, Título XII, do Regimento Interno do Senado Federal, a;rt, 396:
"Recebido o expediente relativo à prestação das ccntM do Go'i'ernador do Distrito Flederal, a: Presidência dará conhecimento ao Ploenário
e despachará a matéria às comissões do Distrito Federal, de Constituição
e Justiça e de Finanças".
Ocorre, entretanto, que a espécie v·ersa sobre prestação de contas apresentada
sol> o regime ante.rior, quando tal competência era da Câmara doo Deputados,
que por questões d,e economia interna, que aqui não cabe examinar, deix:ou de
exercitar as atribuições que ho,je lh·e falecem.
7. Em conseqüênci9:, surge a procedente indagação da Mesa Diretora d'O Senado, a esta: Comissao, vasada nos seguintes termos:
"Para orientação da Presidência, solicito que essa douta Ooml.ssão
examine se deve ser aplicada, na tramitação das Mensagens, o previsto
n!llquele dispositivo constitucional, ou se devam ser devolvida:s à Câmara
dos Deputados, uma vez qL>e foram recebidas n!lique!a Casa anteriormente à vigência da constituição cie 1967, quando então, não era da
competência privativa do Senado opina:r sobre matérias referentes ao
Distrito Federal".
Os Regimentos Interno,s da Câmara e d·o S·ena:io não oferecem solução ao
problema, exatamente porque não poderiam prever essa tranSferência de competência, muito menos a oc·orrência inusitada: de nã·o s·e ter ultima.do, ou s·equer
Iniciado, o exame da matéria pela Câmara,. enquanto, no interregno, lhe foi retirada a competência para fazê-lo.
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po.steriormente perdeu a competência para examiná-lo, não estaria esta Casa
procurando delegar àquela uma atribuição q~e lhe é, desde 19 67, expressamente
confiada?
1

Seria, sob esse a.specto, d-esaconselhável o procedimento, vez que a Câmara
dos Deptrtados já a.firmou incompetência para o exame da matéria. Além do
mais, a insistência poderá gerar conflito de incompetência., que nã,.o honraria
o funcionamento harmônico das duas Casas do Congresso Nacional.
9. Se omissos os regimentos das duas Casas, como também o Regimento comum,
a respeito da questão suscitada, resta apelar para o Direito Processual Civil
que, sendo norma geral, servirá, sempre, como legisle.ção ancilar, para o preenchimento de lacunas, também no processo legislatiyo,
Ora, o Regimento Comum, no seu art. 166, proibe a c}elegação, quando se
trate de "atos da competência exclusiva do Congresso Naciona.l e os da competência prlva:t!va da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal".
Como não há fugir à conclusão de que. a partir da Constituição de 1967, o
exame das contas do Governo do Distrito Federal incumbe ao Senado, sendo indeclinável o ape'o ao Direito Processual comum.
10. A Câmara doQS Deputados já se julgou Incompetente para examinar a ma:téria, ex vi do mandamento constitucional vigente. Se o Senado se julgasse, a
seu turno, também incompetente, ocorreria a hipótese prevista no art. 1'15,
item II, do Código de Processo Civil. Qual, no caso em exame, a autoridade
para dirimir a dúvic}a? Seria - por ana1ogla perfeitamente cabível - o Congresso Nacional. Omisso o seu Regimento Interno, a solução poderia ser encontrada através de Projeto de Resolução do Congresso Naciona.l, cria:ndo uma
norma processua:l nova, como o fazem os r·egimentos internos dos Tribunais,
quando deparam problemas de conflito de atribuições.
O apelo à analogia se justifica.. ademais, por cuidar a matéria de ju'.gamento de contas, em que a Casa Legislativa competente assume, a.o lado do
Tr~bunal de Contas do Distrito Federal, função judicante.
11. Assim, examinados os diver>os aspectos da questão, inclusive o da imperativa harmonia entre os Poderes, muito mais exigivel em se tratando das duas
Casas d'() Congresso Nacional, o parecer conclui pela c·ompetência do Senado
Federal, segundo o disposto no a:rt. 42, V da Constituição e na forma dos artigo.s
395 e 396 do Regimento Interno desta Casa.
Sala das ComL'lSões, 5 de junho de 1974. - Acc~oly Filho, Presidente, em
exercício - Helvídio Nunes, Relator - Nelson Carneiro - Carlos Lindenberg Heitor Dias - Italívio Coelho ..._ José Lindoso - Mattos Leão.

PARECER

N, 0 240, de 1974

da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 48,
de 1974, n.0 1. 8'74-B, de 1974 na origem), que "autoriza a doação, pelo
Departamento Nacional de Obras Contra os Secas - DNOCS, da área
de terreno que menciona, situada no Município de Santa Luzia, no Estado da Paraíba".
Relator: Sr. Ruy Carneiro
O projeto em exame, originário de Mensagem encaminhada pelo Senhor
Presidente da República, nos termos do art. 51 da Constituição, tem por objeto
a auto.rização d·e doação de terreno pertencente ao Departamento Nacional
de Obras Contra as Secas - DNOCS, à Prefeitura Municipal de Santa Luzia
no Estado da Paraíba.
'
Trata-se de área situada no perímetro urbano e suburbano da sede dacc~~le
Município e onde já estão edi'ficados diversos prédios, cabendo ressaltar qÜe a
Autarquia não possui nenhum estudo para o aproveitamento do imóvel.
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alienação, tal omissão não apresenta óbice de qualquer natureza, ante o esclarecimento constante da Exposição de Motivos do Ministro de Estado do Interior,
verbis:
"A doação foi' solicitada pela própria Prefeitura Municipal de Santa
Luzia, para benefício da população ali residente. As conformidades e
limites de área a &er doada foram levantadas pelo DNOCS e estarão
expressamente de·finidas na escritura pública de doação."
Convém salientar, por último, que a providência em tela, por ter como
objeto imóvel pertencente a Autarquia, cing·e-se a observar o preceito que exige,
para tai:S hipóteses, a prévia autorização legislativa.
Ante o exposto, nada havendo que se possa opor ao projeto sob o aspecto
financeiro, opinamos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1974. - João Cleofas, Presidente - Ruy
Carneiro, Relator - Saldanha Derzi - Virgílio Távora - Amaral Peixoto Tarso Dutra - Celso Ramos - Carvalho Pinto - Cattete Pinheiro - Lourival
Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1.0 -S·ecretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 60, de 1974
Concede estabilidade provisória à empregada gestante.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - o art. 393 da consolidação das Leis d•o· .TrabMho, apr·ovada pelo
Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1.0 de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 393 Parágrafo único - É vedada a dispensa da mulher, a partir da comprovação da gravidez por atestado médico oficial, até 60 (sessenta) dias
após o término do auxílio-maternidade, ou do r·epouso disciplinado pelo
art. 395, salvo o caso de falta grave, devidamente comprovada, nos termos
desta Consolidação".
Art. 2.o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 - São revogadas as disposições em contrârio.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o o

Justificação
O Tribunal Superior do Trabalho já vem reconhecendo a estabilidade provisória da empregada gestante. E ao fazê-lo tem fixado, como prazo dessa
garantia, o período de 60 dias após o término do auxílio-maternidade.
Eis o teor de dua:s re·centes d•ecisões em que aque~e Egrégio Tribunal resolve:
1. "conceder a estabilidade às empr.egadas gestantes até 60 dias após
o término do auxílio-maternidade". (Processo RO-DC-358/73);
2. "deferir a estabili'dade provisória à gestante no período de 60 dias
após o término do auXílio-maternidade". (Processo RO-DC-393/73).
Em despacho .prof·erido no Processo TST-RO-DC-126/73, o auto·rizado Ministro Victor Russomano, como Presidente da mais alta Corte Trabalhista d·o País,
oelhlamou .a .atenção .pa.ra o problema, d'esenvolv·enclJo o· ,seguinte comentário,
anteriormente feito ao art. 391 da CLT:
"Não havendo, portanto, proibido a despedida da empregada que se casa
ou que se engravida, a lei facultou a sua despedida". (Comentários à
CLT, vol2, pág. 577, nosso o destaque).
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matérias a da esta;b!lldade provis·ória da g-estante, d•ef.endeu o Hustre professor
de DireitO do Traba:lho, com o habitual brilhantismo, a equiparação desse status
ao do dirigente sindical. Sua razões constituem a melhor justificação do presente
projeto:
"Em matéria de estabilidade provisória dois exem:p1os são correntemente, apontados no direito brasileiro: a) do dirigente sindi'cal; b) da
gestante.
A estabilidade do dirigente sindical encontra ba.~e no texto do art. 543,
da Consolidação.
A redação anterior desse dispositivo não era suficientemente clara,
inclusive propiciando dúvidas quanto à existência de uma estabilidade
provisória em favor do dirigente sindical brasileiro.
A deficiência do direito positivo nacional, porém felizmente, foi sanada, através do Decreto-Lei n. 0 229, de 28 de fevereiro de 1967. Essa
norma foi' a lápide definitiva sobre o assunto, pois o § 3.0 , do mencionado
art. 543, com clareza cortante, estabelece a estabilidade provisória do
cllrigente sindical e, como é próprio do instituto, demarca os limites de
su aduração: do momento do registro da candidatura até noventa dias
após o término do mandato.
Com a gestante, que é o caso dos autos, ocor11eu, do ponto de vista
do direito positivo, algo semelhante. A raiz da ·estabilidade provisória
da g·estante está, hoje, no art. 165, inciw XI, da Constituição da República.
Ali declara o Constituinte que a gestante ~erá direito a repouso
remunerado, antes e depois do parto. E, nesse ponto, o legislador ordinário dispôs minuciosamente, na forma do art. 392, da Consolidação das
Leis do Trabalho.
Mas, a norma c·onstitucional não sellmltou e isso. O art. 391, caput,
da Consolidação, tendo como r.eferência, por certo, o Direito Comum, e
querendo dispor claramente em sentido oposto, diz não ser justo motivo
para a despedida o fato de a mulher contrair matrimónio ou encontrar-se
grávida. O Constituinte, indo bastante além, no me;ncionado inciso XI,
acrescenta que essa vantag·em será concedida sem prejuízo do emprego.
Isso si'gnifica dizer que a gravidez da mulher (não é outra a lição
unânime dos escritores brasileiros) cria um regime especial de estab!lldade, tipicamente transitória.
·
Ao revés do que ocorreu, porém, com a establlldade do dirigente
sindical o legislador ordinário não indicou o momento em que se extingue essa establlldade.
!Por isso, no uso do s·eu poder normativo, a decisão recorrJda (em
momento relevante da história da competência da Justiça do Trabalho
para solução dos conflitos coletivos ·e criação de normas propícias à
segurança da vida social) veio considerar que essa estabilidade merece
ser disciplinada mais precisamente.
Tomou, então, como paradigma, a regra referente aos líd·eres sindicais (CLT, art. 543). Se é evidente que a establlldade da gestante começa
com a gravidez, não se sabe, pelo inciso XI, do art. 165, da Carta, quando
ela termina. Não é com o parto ou com o aborto, evidentemente, ei's que
o legislador lhe confere, logo a seguir, repouso remunerado.
A gestante, como o dirigente sindical, pode ser alvo da represália
do empresário, através da despedida. E, agora, essa possib111dado se
torna gravíssima, pois atinge a trabalhadora mãe, em momento difícil
de sua vida.

P
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devidos a~ filho.
Admltlr-s·e a despedida sumária da empregada logo· após o nascimento do filho ou o término do período d·e auxílio-maternidade seria
o mesmo que se admitir a despedida do dlrlgente sindical log~ após a
exti'nção de seu mandato.
Se o legislador ordinário, expressament·e, no art. 543, § 3.0 , estabeleceu um prazo de persistência da estabilidade (noventa dias após o
término do manda.to), nada mais plausível do que se adotar o mesmo
critério relativamente à gestaçã<r da empregada, de modo a garantir-lhe,
eret!vamente. a volta ao emprego, ao menos por um prazo curto e
razoável quando ela terá recuperado sua capacidade normal de trabalho.
Acentuo, para concluir ·estas observações, que a decisão adotada em
favor da trabalhadora-gestante, longe de merecer a crítica dos juristas
e dos juízes, deve receber amparo, aplauso e estímulo.
É um capítulo relevante da hi'stória da proteção à mulh-er que está
na contingência de trabalhar para manter sua família e ajudar a mantê-la.
Considero um privilégio do Tribunal Superl·or do Trabalho haver
escrito esse capítulo e tenho a íntima, profunda convicção de que não
seria o Egrégio Supremo Tr!bunal Federal - s·empre coerente na sua
linha de tradições - que ri.;: caria essa bela página d::t j ur:sprudência
normativa". (DJ, 8-10-73 -pág. 7538).
Em decisões posteriores, o plenário da mais alta Carte Trabalhista do País
vem reafirmando o entendimento manifestado por .~·eu ilustre Presidente, flxando-se no deferimento de uma estabilidade pravisória, à empregada gestante,
no período· de 60 dias após o término do auxílio-maternidade.
Atendendo, assim, à convocação do Egrégio Tribunal Sup.erlor do TrabaJho,
estamos procurando, através do presente pr-ojeto, consagrar em lei a tese por
ele sustentada.
Partindo da reconhecida existência de pontos de contato entr·e a estab!l!dade
provisória dos di'rigentes sindicais e a das gestantes, procuramos incluir, como
parágrafo único do art. 393 da CLT, determinação semelhante àquela encontrada
no § 3.0 do art. 543, da mesma: Consolidação, que garante, aos primeir.os ! poss·e
provisória do emprego, desde o regLstro de sua chapa até 1 ano depois da conclusão d{) mandato.
Novamente, de acordo com a orientação traçada pelo TST, preferimos fixar
em 60 dias o prazo da estabilidade provisória da gestante. Contada a partir da
conclusão do auxíllo-maternldad·e (8 s·emanas após o parto) ou do descanso concedido à trabalhadora no caso do aborto não-criminoso (2 semans, art. 39•5
da CLTl, a garantia em foco representará uma razoávtll permanência no emprego após o nascimento da criança ou a ocorrência do aborto.

o prazo acima, embora menor do que aquele recentemente outorgado aos
dirigentes sindicais (1 ano- Lei n.0 5911/'73), atende à sugestão do TST, de se
adotar, com referência à gestante, procedimento análogo, "de modo a garantir-se
efeti:vamente, a volta ao emprego, ao menos por um prazo curto e razoável,
quand'o ela terá recuperado sua capacidade normal de trabalho" (despacho
proferld•o no Proc. TST-IRO-DC 126/73, o desta:que é nosso·).
A magnitude do problema, o valioso apoio de uma mas maiores autoridades
brasileiras no assunto e as reiteradas decisões do Tribunal Superior do Trabalho
oferecem a esperança de qutl os nobres Integrantes do Senado Federal venham
a a;):·ovar a presente proposição.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1974. - Franco Montoro.
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Art. 393 - Durante o período a que se refere o art. 392, a mulher terá o
direito ao saláa'lo Integral e, quando variável, calculado de acordo com a média
dos 6 (seis) últimos meses de tr111balho, bem como os di-reitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda facultado reverter à função que anteriormente ocupava.
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(As Comiss6es de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O projeto será publicado e remetido
àS Comissões competentes. Do Expediente lido consta o PrOjeto de Lei
dia. Câmara n.0 58, de 1974 (n. 0 1.916-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa os valores de vencimentos nos
cargos dos Grupos-Atlvidades de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviço
de Transporte Oficial e Portaria, M'tesanato, Outras Atlvidades de Nível Supeperior e OUtras Atlvldades de Nível Médio do Quadro Permanente da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, e dá outras providências.
Nos termos da alinea b do Inciso II do art. 142 do Regimento Interno, a matéria receberá emendas, perante a primeira comissão a que foi distribuída, pelo
prazo de cinco Sessões Ordinárias.
Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival
Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sr. Presidente, Srs. Senadores estou regressando hoje de Aracaju, para onde viajei ontem, acompanhando o Governador
Paulo Bal"l'eto de Menezes e o futuro Governador José Rollemberg Leite.
A recepção foi a mais calorosa possível, o que velo demonstrar o acerto da
escolha e as esperanças do povo serglpano no tralba1ho do futuro Governador que,
fiel aos principias revolucionários, há de assegurar, pam. Sergipe, a permanência
do clima de paz e desenvolvimento.
Voltando a BrasU!a, para atender a urgentes e Inadiáveis compromissos parlamentares, não pude atender ao convite do Engenheiro Fernando Garcez Vieira,
operoso Diretor-Geral do DER-SE, para participar hOje de inaugurações de obras
do Governo Paulo Barreto de Menezes e também das comemorações dos vinte e
cinco anos de criação do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem.
Cumpre-me, porém, assinalar desta Tribuna a importância do acontecimento.
·
O Governador Paulo Barreto de Menezes inaugurará, à tarde, a duplicação
da pista rasfaltada da Avenida ligando a Cidade ao Ball"l'o da Atalaia, via essa
de grande importância, pois permite o acesso ao Aeroporto santa Maria, ao
!Distrito Industrial e à prlncipa:l praia balneária da Cwpltal Serglpana.
Por sua vez, o Departamento de Estrllida d·e Rodagem de· Sergipe, ao· entregar
essa importante via ao tráfego, comemora os seus vinte e cinco anos de existência.
ll: seu atual Dlretor-Geral o Engenheiro Fernando Garcez Vieira.
Criado no Governo do Engenheiro José Rollemberg Leite, em 1949, esse órgão
vem cumprindo exemplarmente sua missão.
Durante esses vinte e cinco anos o DER-SE tem emprestado uma colaboração
das mais eficientes ao desenvolvimento do meu Estado.
A Imprensa de Aracaju salientou com justiça que:
"Do Norte a Sul e de Leste a Oeste, o Estado de Sergipe é servido por
uma densa rede de estradas de rodagem que se apresentam como fai•
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de azeviche do asfalto, o elo s·erpenteante que liga os mais importantes pólos econômicos do Estado, em todas as direções, dotando Sergipe
· · da ·mais· densa· rede pavimentade: do Nordeste.
Quem assiste ao avanço do asfalto, que se processa em Sergipe, talvez.
nunca tenha imaginado o árduo trabalho levado a efeito pelo Departamento de Estradas de Rodagem, através dos anos, construindo estradas, abrindo caminho, diminuindo distâncias e interligando as pes. soas e lugares em todos os quadrantes do Estado. Foi uma incessante
. procura e um aceite a todos os desafios, no rasgar a terra pela picareta, sem os recursos que a tecnologia vem legando aos homens, na armação de madeira toscamente construída sobre os rios e riachos, permitindo o transporte de hom·ens e veículos. Foi enfim, após tantas
lutas, o encontro com uma realidade auspiciosa, com a concretização
de todos os pensamentos e planos que se apresentam no sazonamento
dos frutos cultivados durante vinte e cinco anos que se completam."
E, ainda, os órgãos de divulgação de meu Estado, num gesto que muito me
lensib!lizou, registraram a atuação do DER-LSE, durante o meu Governo, con~orme notícia que me permito incorporar a este meu pronunciamento:
"MAIS ASFALTO PARA SER.GlPE
Em janeiro de 1967, assumia o Governo do Estado o Dr. Louríval Baptista, com uma temática d·e Governo apoiada no impulso de Sergip·e
para o desenvolvimento, trazendo no seu plano de Governo para . o
Setor Rodoviário, metas a serem atingidas, com perspectivas de transformar o panorama das nossas estradas. Para tanto, nomeou para.. o
carg.o de Direto·r-GeraJ do D!ElR-SE, o Eng.<' Paulo Barreto de Menezes,
·que como Diretor Substituto, vinha ocupando a Chefia daquele Departamento, desde o mês de fevereiro de 1965.

a

Nova dinâmica foi levada efeito no DER-SE, com a execução de Es- .
tudos e Projetas de diversas rMovias, obj-etiyando dentro de uma linha
de prioridade, dar início à construção das mesmas, observando um critério técnico de padrão elevado.
·
.
Assim sendo é que no ano 1968; foi concluída e entregue ao tráfego,
a rodovia Capela-Pirunga; foi construída a ligação de Brejão à rodovia Pacatuba--Brejo Grande; teve início.· a construção da rodovia·
ligando a BR-101 a Salgado; início da .construção da rodovia SalgadoLagarto; início da pavimentação da rodovia ligando a BR-101 a Salgado além de melhoramentos e pavimentação da Avenida Oceãnica
(hoje aumentada em mais 2 km e com o nome d'e Av. Santos Dumont) e
Avenida Rotary.
Em 1969, foi concluída por delegação do DNER., a BR-101 Norte· ·foi
prestada assistência aos Municípios sergipanos, com o patrolamentO de
347 km de estradas; foi f·e!to o recapeamento as.fáltic·o de 17.280 km,
·com asfalto, na BR-101 Sul,· no trecho Posto Fiscal - Itaporanga
d'Ajuda - Estância - Rio Real; foi feita a pavimentação do acesso
ao I)E!R-SE; foram feitos serviços de pavimentação na: ligação de :Itaporanga à BR-101; pavimentaçiilo da SE-211, BR-101--JRiachuelo· foram
iniciados os trabalhos de implantação da Avenida de Acesso áo Distrito Industrial, com uma plataforma de 27 metros de largura· onde
deveriam ser implantadas 2 pistas, com canteiro central; foram feitos
trabalhos de terraplenagem e pavimentação ligando Maru!m à B!R-101·
continuação dos trabalhos da rodovia Salgado-Lagarto, em 18 km ~
construção das pontes sobre o Rio Piauitinga, com 40 metros de vão·
Rio Melancia, com 22 metros de vão e o Rio Jacaré, com 25 metros
de vão.
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O ano d·e 1970 tev.e conotações importantes para Sergipe, uma vez
que o panorama rodoviário recebeu um grande impulso de desenvolvimento com a construção de estradas que não se apresentam importantes apenas pela quilometragem, mas pelo alto padrão técnico das
mesmas, dentro da política do Departamento de Estradas de Rodagem,
que ascendia em busca d·e propo·rcionar ao Estado· estradas de primei.ra classe.
Assim é que, durante esse ano, inclusive com o revestimento primário, foi concluída a implantação da Av·enida Acesso ao Distrito Industrial de Aracaju (hoje chamada Av. 31 de março). Essa Avenida
completa a ligação com a BR-235 e a SE-002, Aracaju-Atalaia-Aeroporto servindo como Avenida Contorno.
Diversas obras importantes foram levadas a efeito, destacando-se: a pavimentação d:a rodo-via SE-211, B!R-101--Rla:chuelo com 8 km; terrapienagem, drenagem e pavimentação de 0,40 km, ligando a. BR-101 à cidade
de Maruim; pavimentação, ligando a BR-101 a Itaporanga. d'Ajuda,
com 0,48 km; pavimentação da Avenida Acesso a Salgado, com 0,812
lkm; implantação da Rodovila SIE-103, Rod!ovüa D~·urival Baptista
com a pavimentação de 14 km no trech'J BR-101 - Salgacl.o e serviços
de terrep1enagem para pavimentação do t.recho Salgado - Lagarto, com
25 km, além do iníci-o de trabalhos de tenaplenagem e drenagem do
Trecho Lagarto- Simão Dias, numa extensão de 25 km.
As obras d'artes especiais construídas em 19·70, foram as s•eguintes:
Ponte sobre o Rio Machado, na RodoYia SE-103, com 40 metros de
vão; Ponte sobre o Ri-o Piauit!nga, com 40 metros de vão; Passagem
superi·or sobre a VF1FLB, com 33 metros de vão; na ro1ovia que liga a
BR-101 a S. Cristóvão: Ponte sobr·e o Rio Paramopama, com 25 metros
de vão; na Avenida de Acesso ao DIA, Passagem superior sobre a
VFFLB com 180 metros de vão; na rodovia SE-217, Ponte sobre o
Rio Jacaré, com 25 metros de vã'J; Ponte sobre o Rio Melancia, com 22
metros de vão; na rodovia SE-207: Ponte sobre o Rio Gararu, com 50 m
de vão; na rodovia SE-101, passagem superior sobre a VFFLB., com
40 m de vão.
Na parte de conservação e melhoramentos, diversos s·ervi~os foram executados, tanto nas rodovias como em obras de Artes Especiais ·e correntes, além de uma assistência aos Municípios, com serviços de patrolamento, nas rocl,ovias municipais.
No atual governo do engenheiro Paulo Barreto de Menezes, o DER-SE
é o órgão responsável pela execução de um amplo programa rodoviário,
que está implantando no meu Estado um dos melhores sistemas viários
do Nordeste, cujo resumo incorporo a estas palavras.
No dia, 15 de março de 1971, f'Ji ·empossado no Governo do Estado
de Sergipe, o Engenheiro Paulo Barreto de Menezes. Para o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, a investidura cl.e um seu servidor, na Chefia do Executivo Estadual, apresentava-se com perspectivas bastante satisfatórias, desde quando, no seu Plano de Governo,
o Setor Rodoviário seria alvo de ênfase especial, uma vez, que, a duplicação da rede pavimentada estadual era a sua principal meta e objetivo.
Para a Dir·eção do DER, por Decreto Estadual, foi nomeado o Engenheiro
Fernand:o Garcez Vieira, já no ,seu quarto período como Diretor-Geral
da Autarquia Rodoviária, partindo para a efetivação de estudos e projetas, para a consecução do Piano Rodoviário do Governo Estadual.
Desta forma é que o DER-SE, imbuíd·o dos melhores propós·itos, partiu com a sua equipe d·e trabalho, para o delineamento das suas metas,
investindo para uma ação, conjugando esforços, no sentid-o de melhor
levar a efeito um trabalho organizado.
,-
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Paralelamente aos esforços para a reallzação de <Jbras e carreamento
de novos recursos, o DER~SE partiu para um trabalho consciente e de estrutura iniciando a Reforma Administrativa do órgão, visando, dentro
de um espírito renovador natural, melhorar os padrões em term<Js de
organicidade.
A Reforma foi iniciada quando o DER-SE, com maiS de vinte anos de
criado, prosseguia necessitando, pela exigência própria das transformações e da evolução de tudo que lhe cercava, de uma radical mudança,
com a simplificação d<Js serviços e com a descentralização administrativa, destacando-se os efeitos conseguidos nos setores de Contabllldade
e Património da Autarquia.
Essa Reforma Administrativa, trouxe, de imediato, benefícios para o
DER-SE, desde quando, foi dada especial atenção à capacitação funcional do pessoal do órgão, com a participação em Cursos e Treinamentos, o que se revertia com os subsídios adquiridos, em vantagem
para a melhor execução dos trabalhos a serem realizados, no extenso
Plano de Realizações Rodoviárias, do Governo Paulo Barreto de Menezes.
PLANEJAMENTO
Uma nova mentalidade na construção de rodovias, dentro de conceitos
técnicos, com Estudos de Viabilidade Técnico-Económica e Projeto Final
de Engenharia, passou a ser uma constante, com o planejamento das
rodovias, apresentando-se como ponto de destaque desta gestão, uma
vez que o número de quilómetros não representava essencialmente as
aspirações do Plano Governamental, mas a construção de estradas tecnicamente perfeitas.
Desta forma, está evidenciado o imenso trabalho da atual administração, no que diz respeito à execução dos proJetas preestabelecfdos.
E dentro desses propósitos respaldando-se num planejamento consciencioso, destacam-se os Estudos e Projetas executados:
1) Projeto Final de Engenharia da Rodovia BR-235, Posto Fiscal "Osvaldo Nabuco" - Entroncamento de Ribeirópolis, com extensão de 56 km;
2) Estudos de Villlbilidade e Pro~eto Final de Engenharia da Rodovia
'SE-0.02, Aracaju-Atalaia, numa extensão de 8 km.
3) Estudo de Viabilidade e Pro}eto Final de Engenharia da Rodovia
SE-302 entroncamento da BR-101--'Neópolis, com extensão de 40 km,
em convênio com a SU'DENE.
4) Estudo de Viabill:dade e Projeto Geométrico da Rodovia RibeirópoliSN. Sa. das Dores, com extensão de 25 km.
5) Estudo de Villlbi'id:acte e Projeto Geométrico da Rodovia SE-208, N. s.a
das D'Jre&---Siriri-B'R-101, com extensão de 37 km.
6) Estudo de Via;b!l!da:de e Projeto Final de Engenharia da Rodovia
SE-110, R!achão do Dan.tas-Tobias Barreto, com extensão de 3'5 km
em con..-ênio com a SUDENE.
7) Estudo d.e Viabil!dade e Projeto Geométrico do Acesso a Lamnjeiras,
c<Jm extensão de 3 km.
8) Estudos Geotécnicos da Ponte sobre o Rio Gararu, com extensão de
50 metros.
9) Estudos Geotécnicos das Pontes sobre os Rios Piautinga e Quebradas,
com extensão de 60 metros.
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11) Estudo Sumário de Viabilidade Económica parlt Determinação da Relação Beneficio/CUsto da.s rodovia.s; SE-110, Lagarto-campo do Brito;
SE-216, Riaehão do Dant~edrinhas-Arauá e SE-212, Ribeirópolls-Jt
Sa. da.s Dores.
12) Estudo Geométrico e Geotécnico do Projeto de Engenharia, do acesso
que liga a SIE-002 ao Terminal de Carmópolis.
13)' Estudo Sumário de Vi~tbilldade Econômica da.s Rodovia.s SE-002. Araca;ju'-Atala!a; SE-110, Riachão do Dantas-To,bia.s Barreto; SE-208, N.
8.11 das Dores-.Slriri-BR-101; SE-202, BR-101, Japoatã-,.,Neópolls e Ac~asso
a Laranjeiras.
·
Dentro do programa de construção de estrada.s de rodagem, o DER-SE
vem executando o Plano Rodoviário do Governo Paulo Barreto de Menezes, tendo levado a efeito a construção de ed1ficios públicos diret~tmente
ligados ao setor.
O Laboratório central do DER-SE foi ;a,mpllad/J, transformando-se radicalmente na atual administração, localizando-se em um edifício de 2
pavimentos, de formas arquitetônicas modernas, que abriga t.ambém
o auditório do DER-SE (denominado, nesta data, de Auditório Engenheiro Paulo Barreto de Menezes) e a futura Biblioteca, além da Divisão
de Pesquisas e Norma.s Técnica.s e o Serviço cl.e Normas e Publicações.
O Município de Lagarto foi beneficiado com a construção de uma rodoviária, que o Go~·erno do Estado erigiu, num-a resposta ao crescimento rodoviário daquele centro produtor, aonde o número de ônibus que
chegam e deixam a cidade justifica a presença de uma estação rodoviária.
A exemplo de Laga;rto, a Cidade de Estância, centro industrial e munlciplo produtor de coco, já tem a sua estação rodoviária, às margens da
BR-101, cuja entrega oficial ao tráfego de transportes colet!vos rodoviários, bastante intenso, deverá ser efetlvada brevemente. A construção
dessa rodoviária esteve a cargo da SUDOP, em convênio com o DER-SE.
Completando a infra-estrutura do DER-SE, consta da progmmação da
presente administração a construção das sedes das 4 residências, estando já concluídas duas delas, ou seja, a de Lagarto e a de Estância,
ABRINDO ESTRADAS
Dentro do Plano do Governo Paulo Barreto de Menezes, a Direção Geral
do DER-SE partiu para o delineamento de uma linha viável, englobando
um total de 117 km, assim distribuídos:
1l' Construção d!t rodovia S!E-108, Buquim~troncamento da SE-214
(Colônia 13), com extensão de 21 km.
2)' Construção do acesso a Cedro de S. João, com extensão de 2 km.
3)' Construção do acesso a Laranje!ra;s, com extensão de 3 km.
4) Construção da SE-110, Lagarto-Campo do Brito, com extensão de
28 km.
5) Construção da rodovia SE-216, Riachão-Pedrinha-Arauá com 26 km.
6) 'Construção da rodovia SE-208, BR-101, Siriri---'N. s.a das DOres, com
extensão de 37 km.
No que tange à implantação de rodovias, o DER-SE. além d.o número
de estradas implantadas, vem le~·ando a efeito trabalho de construção
da rodovia SE-110, ligando os Municípios de Riachão do Dantas-Oampo
do Brito, cujos serviços se encontram com um desenvolvimento con-
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sideráv·eJ, inclu.sive com a;s obras-de-arte totalmente concluídas. Essa rodovia tem uma extensão de 38,8 km.
O Estado eLe Sergipe, ao assumir o Governo o Eng.O !Paulo Barreto de Menezes, nec·essita.va de mais estra:das, uma vez que o volume de tráfego crescera assustadoramente, exigindo portanto me-lhores .caminhos que favorecessem a saida da produção agropecuária, dominante num estado essencialmente agríco~a. Desta forma, .e levando em conta estudos de viabilidade
· econômica, o Plano Rodoviário concentrav·a-se na duplicação da rede pavimentada estadual, que deveria ascender em estradas de primeira classe,
ajudando ao desenvolvimento do Estado.
Para tanto, foi levado a efeito a pavimentação e melhoramento da rodovia
SE-214, La,garto-Simão Dias, com extensão de 25km; Pavimentação do
acesso a Rosário do Catete, com 1 km de extensão; Pavimentação e Melhoramentos da rodovia SE-110, Lagarto-Riachão do Dantas, com 19 km; Pavimentação da rodovia SE-108, Buquim-Entroncamento da SE-214 (Colônia 13), com 21 km de extensão; pavimentação do prolongamento da Avenida Santos Dumont, com extensão de 2km; pavimentação da segunda pista d'a rodovia SE-001.!, Araca,ju-Atalaia, com extensão de 8 km; pavimentação daa Avenida 31 de Março, em .pista dupla, co mextensão de 8 km
cada:, e pavimentação e melho·ramentos d•o Pal'que-Sede do DER-SE,
numa bea de 4.000 m2,
Os investimentos com os projetas e obras citados atingem o valor de
Cr$ 130 milhões de cruzeiros.
Portanto, o Governo Paulo BaNeto de Menezes até o momento já pavimentou 120 km de estradas, inclui·ndo 30 km dos 56 km de extensão da
BR-235, obra delega,da pelo DNER, além de 6 km da rodovia que liga a
BR-101 :a Japoatã.
Na parte de obras em execução, encontra-se a pavimentação· do acesso
Laranjeiras, com 3 km de extensão; pavimentação do acesso Japaratuba,
com 3 km de exõtensão; pavimentação da rodovia SE-208, BR-101-SiririNossa Senhora das Dores, com extensão de 37 km, e pavimenta:ção d'a
rodovia que liga a BR-101 a Japoatã, com 16 km de extensão.
Assim sendo, em 1975, Sergipe contará com a mais densa rede pavimentada do Nooodeste.
1. 200 METROS DE PONTE
Multas pontes já se encontram concluídas, registrando um total de
574 metros de obras-de-arte especiais executadas nas diversas rodovias
estaduais: ponte sobre o rio Piauí, na rodovia Buqulm---'Entrocamento
eLa Colônia 13, com 170 metros de vão sobre o rio Slrirl, no a:ce.sso a
Rosário do Catete, extensão de 50 metros de vão; ponte sobre os rios
Urubu, Massaranduba e Lomba, na rodovia Lagarto-Campo do Brito,
com 124 metros de vão; ponte sob~e o rio Poxlm, na rodovia AracajuAtalaia, com 140 metros de vão; ponte sobre o rio Grotão, na rodovia
Riachão do Dantas-Pedrlnhas-Arauá, com 20 metros de vão; ponte
sobre o rio Limeira na rodovia Rlachão-Pedrinhas-Al1auá, com 40 metros de v,ão, e uma passagem superior na rodovia Riachão do Dantas._
Pedrinhas-Arauá, com 30 metros de vão,
Em construção, o DER-SE vem levando a ef·eirto 8 pontes que englobam
590 metros, assim distribuídas:
1 - Ponrte sobre o rio Vasa-BaNis, em ·concreto protendido, na rodovia
Lagarto-Campo do Brito, com extensão de 250 metros de vão, sendo que
destes, 100 metros serão no vão livre central, com altura de 70 metros do
leito do rio ao tabuleiro.
2 - Ponte sobre o rio Arauá, na rodovia Rlachão do Dantas-Pedrlnhas-Arauá, com extensão de WO metros.
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-M5· · 3 -'Ponte sobre o rio ·eotingu~ba, no acesso a Laranjeiras; coin 80 metros.
4 ..:... Pontes sobre os crios SirJ.ri e Santa Rita, na l"Odov·ia BR-101-SiririDores, com 70 metros de vão. ···
· · ·
5.- Ponte sobre os rios JaJbe·beri, Ribeirão e Riacho Areia, na rodovia
. Riachão do Danta.s-Tobias Barreto.
Reunindo as pontes já concLuídas e as que se encontram em execução, o
Governo Paulo Barreto ct:e Menezes terá no fim do seu mandato, 1.200
metros de obras-'de-arte especiais.
RESID:tl:NCIAS DO DER-SE
O Departamento de Estradas de Rodagem de Sergipe, para o atendimen-

to à sua rede de estr:adas em eonstrução e em conservação, conta com
quatro residências, que englobam por zonas, os municíoios que mais se
aproximam das suas sub sedes. Assim sendo é que a Primeira Residência
estância é l"esponsável pela C~)nservação de 32S,5 km de estradas; a se·gunda residência, tendo como sede o Municipio de Lagarto, é· responsável pela conservação de 360 km de estradas; a terceira residência, que
tem sede no Município de N. s.a da Glória, é responsável por 494 km de
estradas; e a quarta residência, que tem sede· em Ja.paratuba, é responsável por 290 km de estmdas." ·
É

singular e altamente significativa a circunstância de que o 25. 0 aniversário
do DER-SE- com o ·qua:l me congratulo- ocorre no momento em que o
seu criador e ex-Diretor-Geral é chamado a cumprir a honrosa inv·estidura
de Governador de nosso Estado, bem como é de se registrar que dos seus
quadros saiu o atual Governa,dor.

Era esta a comunicação, Sr. Presidente, que desejava fazer .à Casa. (Muito
bem! Palmas.)
·
·
'

'

O SR. PREIDENTE (Paulo Torres) - C()ncedo. a palavl'a ao nobre Sr. Senador Amaral Peixoto, como Lider.
·

:· · O .SR. AMARAL PEIXOTO (Como Líder) - Sr. Presidente, ·srs. Senadores,
em vários jornais lemos declarações, entrevistas, discursos pronunciados nesta
Casa e na Câma:ra dos Deputados, que oog!tam d<i problema da remuneração ·das
Vereadores, não só melhorando-a pacra aqueles que já fazem jus a essa remuneração nas cidades de mais de 200. ooo habitantes, como, também, estendendo-a a
todos os demais Vereadores do Brasil.
·
·
O Movimento Democrático Brasileiro quer firmar a sua posição e, por isso,
elaborou uma nota- assinada pelo seu presddente e líderes no Senado Federal. e
na Câmara dos Deputados - que lerei' para ·que fique registrada nos nossos
·
·
Anais:
!REMUNERAÇAO DOS VEREADORES , .

A remuneração dos Vereadores é tese pacífica no MDB. Consagrou-a
o programa partidário e tem-na defendido, com insistência, os seus
repre5entantes na Câmacra: dos Deputados e no S.eifàdo Fed,eral. Além
disso, ciocumentos originados cie convenções ou. reuniões de órgãos di'l'igentes do Partido igualmente têm-se referido à necessidade Ul.'gente
de· ser decidida a importante questão.
.
·
As Câma·ras de Vereadores são verdadeiras escolas de lideres. Servem
como strp·orte para a estruturação dos partidos e dão sentido legítimo
à democracia representativa na célula-base da Nação, que é o Município.
A discriminação que a Constituição faz é injusta. Não pode haver distinção entre re,presentantes de grandes e pequenas comunidades. Há
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pequenos? Admite-se que varie o quantum da remeuneração, consoante
o volume orçamentârio do MunicÍipio, mas a discriminação não pode
continuar.
A representação do MDB no Congresso Nacional, :porém, não tem número suficiente para aprov~tr, seja emen'da constitucional, seja lei complementar sobre a matéria. Desta forma, a não aprov·ação de qualquer
medida sobre a remuneração dos Vereadores é de exclusiva responsabilidade da Bancada da. Maioria.
Os textos el!liborados por Deputados e Sena/dores do MDB estão ai
diante da opinião pública. Quando a ARENA quiser dar ressonância à
justa. reivindicação dos Vereadores d'O Pais, poderâ contar, para a aprovação, com a. unànime solidariedade do MDB à tese. - Deputado
Ulysses Guimarães, Presidente Nacional do MDB - Senador Amaral
Peixoto, Lider da Bancada do Senado - Deputado Laerte Vieira, Lider
da Bancada na Câmara dos Deputados.
Sr. PI"Esd~be, não é demais enfa:tizrur a importância, par:m a vida. rpolítica
do Pa.ís, da •altUJação dJo, VereadKlr. Quamdo dioom m1eus 'aamgos qlllle jâ ex&ci
todos oo cargos ne&be País, desde os melllOS lmpoa'!t!linbes a.té os m3lls alitoS, COSil:lumo
dioor: ficou taltmdo um, pelo qual deveria ter imclado a mlmha YidJa públloo,
o de ~ereado.r. Aí é que se deve começar a. vida. politica, pare conhecer ma4s de
peort.o os probl.emlas do povo.
São estas, Sr. Plresiden.be, Srs. Senadooes, as o~ervações qlJie eu quet"ia fa.?Jer,
deUando ~~gistll'ad.o nos Anais do Sma.do a posi.ção diO meu :Baa1tido. (Muito bem!)
o SR. PRESIDENTE (·Paulo Torres) - Conoedo a pa.lSJV·l1S. ao Mbre Sr. Selli!lidor EmiV'al OadadO. (Pausa.)

S. iEx.a não· estâ presente.

Concedo a palavra: ao nobre Sr. Senador Nelson Carneiro, por cessão do nObre
Sr. Senador Ruy Carneilo.

o SR. NELSON CA:RINEIRO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no momento
oj)Ol1tU!Il(J, o Movmtoo.to Democrático Bras1Leilo sustentarâ, n'a Co!n1ssão Especial
e pwmte o PlmáJràJO do Congu:oesso NactiOnJaJ., .a inconstLtumomalldade do projeto
da fuSão. Mas, certo de que a Maioria irâ aprovar a proposição, enbendeu de seu
devell', sem debQa.r de 11eta.f!ml:ar a oada insta.n.re e&s'a lnCioii1Stltuc1<maldda.de, o·fereoell' emendas ·que, virt:IOrlooa. a pl10p0Sição ~OVJeiiiOOmentlal, VJenham ,a. COOU"1~ a.1guru;
dos

e:x~cessos

ne·La.

e~tentes.

Nesse renticlo, Sr. ~. tive 01JOrtunil.dade de enoaminihar à Comissão
Mista clinco ~meruLas, entme 01\lltrias qUJe terei, amda, ense,jo de enviar. Na Pidmeira.,
declaro

que:

"Em nenhum caso, o servidor, integrante de qualquer dos três Poserá transteddo de uma Ui!lii<Lade FledeLra.tiva pal'a. a ouWa, a.tual-

deres,

mente existentes, salvo se o requerer."
Ile!!l&), sr. PT'e&denite, Ms magistrados, nos fun'Cionã.rios públioos, nos mill.tal'eS qu.e, w,wrnJdo :no Rio de J,aneiro, não teil"irun gremde dificuld!!idie de se wansferlrem para as cid!lldes do interior fluminense. Mas, penso também nos que vivem
no interior fluminense que, com os seus vl!lncimentos a.tuais não poderiam acorrer
às des:pe~as :nJa Cddade deo Rio de Jane1ro.
A segurul'a emeiild'a, Sir. Plre~·ident,e, vifia excLuir o rumo!l"ooo § 5.0 do a.nt. s.o,
aquele qUJe proibe nomeaçõ,es. Procurei, ,atendendo 'apelo do Senador Virgíl.io
Tá vom, ver se ei'a pos.sivel f,a~r a:1guma emel)da. LMas aq111ele disposd.tivo é tão
orig'ona.l, é tão 'SI\l[I}Jireeiildeilllte, que não pode tiguraJr em ~ei de .pa.ís civ1liz;ado.
Ainda que não .alcamce a fusão dos Estado~ do Rio de Janeiro e da Guanabara,
nã.o podle ser um clil.slposà.tdvo legal, pi!Ll'a ating~r f,UJturas ci.Lsposições, po11que, no

- 137se aflml,a é a lnexistencta. do Pode.r I.Jeglslativo, é a desnooessidade do Poder Legislativo, porque basta a remessa: da mensagem para que co. mece a vigorar a lei que proibe as nomeações.
Outra emenda, Sr. Presidente, é que o Prefeito do Rio de Janeiro seria nomeado pelo Oovema.dor, "depois de ~~,provado pela Assembléia Constlituinte e
Legislativa."
Elni1lendo, Sr. Presidente, que e&a Assembléia que .se vai fOI'Illall" não deve
ser a;penas constituinte; deve ter também a função legislativa, senão para promover., senão pam ,propor ile!s, ao menos pan-a aprovar aque1as que o Govema.dor
vad outor~ ao I!I.OVO &ta.do. Serd.a. um meio de ~ a S~mção do Poder Legislllltivo aos alx>s unil.al1led'ads do Poder ExecUJtivo.
Também os funclonálrioa dos dois Estados l'lequlsitados pelo M:LnJstério da
Justiça fical'llam, após 15 de novembro- por que requisLtá-Ios 'wntes da eleição?
-, não à disposição do Governador, que não seria eleito a essa data, mas à disposição da SemletSJl'lia-Geral de Pla.nejamento, que foi atté hoje, pelo menos é
o qrue se diz, quem t,rlaçou 011 rumos do novo Estado. ora, se assim é, aquela Secretlairia podel'lla. co~~:~tlnlu.a.r os seus estudos com a col&bora.ção dos fulllciol!:lários
requdQtados nos dods Estados.
flllldo, · o que aJ:l

A e1eição do f•utulro Governador, Sr. Presidente, era e é um das l!'eiv.lndicações
do ·:Mov:lmento Demoorático Bmsll:elro, mas pan-ece q.ue este é •um IPOOto do qual

Qolverno não abre mão. Emibooo. ele ·tenha, pra.tioamenrtie, nomeado os ~ma
dores de OOd.os os Estadoo da. F1edemção, não abre mão de nmneaJr o Govel'llla.1:lo
do novo Estado. Mas, não há motivo, Sr. Presidente, para que essa nomeação
OOOl'lm a 3 de outubro. Ela podmúa OCOl'll'el', sem que se pudesse atribuir eiw de
illlteresse J)llll'tidárdo ou ereitoral, a 15 de jane!ro, e a posse, a. 15 de !lrulll'ÇO, depois
de aprovado o nome pelo Senado Federal. O Senado Federal se reúne a 1.0 de
Jl111111'ço e pOOerJ.a., nesse il!lltJerw.lo, aprovan- o nome do ru>vo Govei'Irllad.O:r.

o

Estas, Sr. Pres!denoo, são algumas c:Laa emendas que me cumpre ofereelea:' a
a douta Com:lssão Mista, Isenta de qualquer
preocupação ou1ma, smão a. de fazer uma lei boa, possa aceLtar algumas des,
todas elas ou outras que lhe sejam oferecidas, de mOdo que a lei, embora inCOI!lSt1tuclornail, wa deiSita Casa com menos lmpedeições do que aquelias que a

esse projeto, na. espea-ança. de que
oa.nwtertzam.

Era. o que tlnha a dli2ler. Sr. Pre~. (Muito bem!)
o S•R. P&ESmENTE (Paulo Torres) - Colllcedo a paJa.vm ·ao :nobre Sr. Senadm' Milton Ca.bml.
O SR. MILTON CABRAL - Sr. Presidente, Srs. Senadores quero tratar,

hoje, de um assunto que vem pedindo nossa atenção. Trata-se da indlistria automoblllstica.
Sinto-me muito à vontade para enfocá-lo, porque não tenho nenhuma
vinculação com essa indústria, nem meu Estado possui qualquer relacionamento
com ela.
o fato é que estamos assistindo a uma tentativa de penetração de novas
indústrias, de grupos internacionais desejosos de montar novas fâbricas no
Brasil.
Eu perguntaria: que vantagem haveria para a economia nacional? Que
vantagem haveria para o nosso desenvolvimento industrial ou para a economia
popular, na instalação de três ou quatro novas empresas automobillsticas? O
Brasil possui, hoje, nove grandes organizações industriais neste campo, das
quais cinco são produtoras de automóveis. Essas nove grandes empresas representam as tecnologias norte-americana, sueca, italiana, alemã, japonesa - e ai
não estou incluindo fábricas de carrocerias, de ônibus, de automóveis etc.
Logo, compreende-se que, por este lado, pelo lado da tecnologia, estamos bem
ll!Parelhos - bem supri'dos, poderíamos, precisamente, dizer. o que Interessa
ao consumidor brasileiro - agora estou falando em nome do consumidor na-
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segurança, com modelos próprios; isto é o que intere.ssa ao consumidor brasileiro.
O que mais ini:po1-ta no desenvolvimento desse setor industrial, a meu ver,
são três .:pontos fundamentais:
.:
O primeiro dfles - a que já me referi - é o aspecto da tecnologia, e devemos forçar as atuais indústrias a se manterem atualizada.S tecnologicamente.
Mesmo tratando-se do mesmo modelo, se comparannos o veículo nacional com o
semelhante, produzido na fábrica de origem, na matriz, vamos encontrar diferenciação. Portanto, só neste campo, há muito que se fazer com as atuais em· '·
presas.
. O outro ponto que considero importante, já também·referido, mas ao qual
quero voltar, é o fator qualidade. Neste campo há muito que se fazer; sobretudo
pela falta ainda de entidades nacionais governamentais para exercer o controle de qualidade e fazer a certificação· dessa qualidade para as peças, para
os motor.es, para os veículos, ate.stando a performance de· cada um deles.

.

'

'

Há muito que fazer nesse campo e não adianta,. aqui, citar exemplos de
marca tal e qual, de que aconteceu isto ou aquilo, pois sabemo.s que há necessidade de aperfeiçoar a qualidade dos· veículos nacionais.
O Sr. Qsires Teixeira ..:.... Permite V. Ex." uin aparte?
· O SR; MILTON CABRAL- Um momento, só para concluir. o terceiro ponto
fundamental, a que eu não tinha ainda me referido; pre'nde-se à questão da
produtividade. Falamos em produtividade, porque é preciso que haja, que ·se
force, que se persi ga a melhoria da produtividade, para que os resultados de~ Ea
melhoria: sejam repartidos com os consumidores. Isto implicaria uma política
de preços porque, havendo a. melhoria da··prOdutividade, as i'ndústrias· poderiam,
pelo mepos, suavizar os reajust~mentos periódicos dos pr·eços dos. veículos.
'

'

Tenho o prazer de dar a palavra a V. Ex."·

. ..

.

O Sr. Osires Teixeira .:.... V. Ex.", nobre Senador Milton Cabral, está abordan~
do assunto da mais alta relevância. Na verdade, os·veículos produzidos no Brasil
- dos quais nós, brasileiros, nos 'jactamos tanto- não são iguais aos seus simb
lares produzidos fora do Brasil. V.. Ex.a alinhou uma série. de itens que qualificam a posição do.s veículos brasileiros em relação aos produzidos fora do Brasil.
Um dos mats sérios, que tem. sido tratado. por algumas revistas especializadas, é
o item segurança. os veículos brasileiros saem das fábricas nus, completamente
nus, no que diz respeito à segurança. Quase todos os itens de segurança dos veiculas brasileiros são opcionais. Chegamos quase· ao absurdo de qu~ até ha pouquíssimo tempo, os freios a disco 'nos veículos brasileiros eram opcionais. É um
ponto que eu diria, até, alarmante na indústria automobilistica brasileira: Não
vou citar nomes de veículos, mas há um tipo de veículo produzido no Brasil que
tem exatamente q1larenta e dois iten.s de. segurança a m·mo.s_que os itens de segurança do seu similar estrangeiro. V. Ex." chama a atençao .:obre um ponto,
como eu di~se no início do meu aparte, altamente r·elevante. e no momento exato.
O SR. MILTON CABRAL ..;.. :Muito o·brigado pelo !J•.parte, Senador Osires .Tei·
xeira.
O Sr. José Lindoso - Permite v, Ex.a um aparte?
O SR. MILTON CABRAL - Com muito prazer.
O Sr. José Lindoso ~ v. Ex.n aborda, no seu discurso, embora preocupado
mais especificamente com o problema da indústria. automobilística; um dos temas que considero da maior importância para a nossa fase de progresso e industrialização. É o problema da qualidade da produção das mercadorias e o
respeito ao consumidor. Sabe v. Ex.n que, em fins de 1972. apresentamos à consideração do Senado um projeto de lei disciplinando a publicidade relativa:mente
a produtos de consumo, e que recebeu nas Comissões Técnicas pareceres favoráveis, inclusive um . substitutivo na Oomlssão de Consti.tuição e Justiça, e uma
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colega. presi'de. Permita V. Ex.a que alongue meu aparte, po11que .é debate qu,e
não tem ...
O SR. MILTON CABRAL -

É

um prazer receber a colaboração de

V. Ex.a

o Sr. José Lindoso - ~ .. nenhum sabor eleitoreiro destes dias, mas tem
aquela sensibilidade extraordinária que marca nossa preocupação com o progresso do País e com a defesa do consumidor. Sabe V. Ex.a que esse. projeto
mereceu críticas acerbas da Imprensa. Recolhemos um acervo enorme de depoimentos e de denúncias, as mais diversas, sobre o problema da publicidade
relacionada com a má qualidade da produção e o desrespeito ao consumidor
brasileiro. Em conseqüência . desse acervo de contribuições, vindo de institutos
técnicos, de debates da: Imprensa e até de contradições de colegas eminentes,
a:qui no Congresso, em torno da pro,posição, reformulamos l'ecentemente· o substitutivo apresentado à Mesa. Hoje, o Jornal do Commercio, um dos órgãos de
maior tradição, de maior respeitabilidade, honrou-nos com crítica um tanto
acerba, considerando labirínticas as considerações que formulamos em. defesa
do consumidor. É possível mesmo que, em. defesa do homem comum, se precise,
por vezes, tecer um labirinto, para cercar e proteger esse consumidor, porque
nem sempre ele tem condições de proteger-se por conta própria. O tema . que
V. Ex.a traz a debate - e alinha como necessária a atenção nossa ......, e que
se circunscreve aos itens ·da tecnologia, da qualificação e da produtividade,
merece o nosso mais irrestrito apoio. O Governo,. no fim do ano passado, reformUlou o antigo e caduco Instituto de Pesos e Medidas pelo novo Instituto de
Metrologia, depois de um congresso famoso, em P·orto Alegre. Deu novas responsabilidades. É preciso que se faça· um investimento sério, que se cuide seriamente do assunto. Não é só o consumidor estrangeiro que merece mercadorias
de alta· qualidade. O consumidor brasileiro tambélli merece mercadorias ·de . alta
qualidade. É preciso oferecer - e estamos nos preparando para isto - uma
contribuição ao debate nacional em torno do assunto, inclusive ligando o problema da qualidade da mercadoria com o das licitações, porque o grande consumidor que é o Estado brasileiro, que representa, afinal de contas, o interesse
de todos os consumidores, da população brasileira, ele, muitas vezes, na preocupação de comprar mais barato, compra qualidades inferiores, e também é
ludibriado no problema da qualidade. Assim, impõe-se a tese de V. Ex.a Tecno~
logia, certificado de qualidade e produtividade merecem estudos, debates e, sobretudo, que assumamos uma posição, nós do. Governo, nós ·povo, nós Brasil,
assumamos uma responsabilidade absoluta em torno deste ponto. Não significa
estar contra ninguém, e sim a favor da própria indústria, em favor do consumidor e do Brasil.
O SR. MlLTON OABRAL - Nobre Senador José Lindoso, agradeço a. sua
intervenção, que serviu .de resposta ao ponto levantado pelo ilustre Senador por
Goiás, Sr. Osires Teix:eira. Faço minhas as suas palavras.

Sr. Pres~dente; continuando meus comentários sobre .o último item .:..... de
.produtividade, efetivamente compreendo que o preço do v·eícwo nacional é fruto
de toda uma conjuntura, e que esse preço tem que ser reajustado periodicamente,
porque também periodicamente as matérias-primas e os salários são rea)ustados. Por conseguinte, é evidente que o produto final·de uma indústria dessa
natureza, tão complexa, terá que ser uma resultante. Mas é preciso · que se
persiga a produtividade, porquanto só através da melhoria da produtividade, e
dividindo essa melhoria, os ganhos obtidos com o consumidor, se ensejaria que
essa indústria - como qualquer outra - pudesse aliviar um pouco tais reajustamentos.
Aliás, estou convencido de que este assunto deveria ser objeto de uma política
·
nacional no setor industrial.
Sr. Presidente Srs. Sena:dores, este ano o Brasil deverá exportar cerca de
250 milhões de dólares em peças e veículos. Significa um aumento considerável
em relação a 1973, quando exportamos apenas 70 milhões de dólares.

•Irai
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o~ganizada

-

levando em conta aqueles três

aspeetos :fundamentais que ressaltamos - essa indústria terá muito mais con-

dições de competir lá fora e, com isso, aumentar bastante a pauta de exportações
nesse !tem tão importante.
Há, também, outro aspecto a ressaltar, quando falamos em qualidade: é
necessário que tenhamos os nossos próprios modelos, tenhamos um design nacional e os nossos veículoo tenham uma característica bras!lei.ra. Esses fatores nos
ajudam bastante na competição !nternlllciona-1.
Antes de terminar, Sr. Presidente, :faço uma de.fesa da nossa indústria a.utomob!lística. Ela deve crescer em escala. Esta, a única maneil'a de essa indústria oferecer maior rendimento. E não poderá tomar tal desenvolvimento se o
Governo admitir a instalação de novas indústrias. Volto, assim, ao ponto !n!c!al
do meu pronunciamento.
O Dr. Reis Velloso, M!n!stro da Secretaria de Planejamento e Coordenação
Geral, mltlll!estou, em São Paulo, o ponto de vista da não-instalação de novas
indústrias. S. Ex:.a se pronunciou absolutamente certo. Este é um ponto de
vista calcado por razões técnicas. Não interessa ao nosso País a insta'ação de
duas, três ou quatro pequenas :fábricas que irão produzir poucas dezenas de
milhares de veicules, quando já temos nove indústrias funcionando. ~ preferível que essas nove indústrias ampliem, consideravelmente, a sua produção, passem
a produzir em escala, pol'que só dessa maneira, e atendendo àqueles três requisitos básicos, é que poderemos realmente consolidar o noSISO parque industrial,
nesse setor.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. MILTON CABRAL - Ouço, com prazer, o nobre Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante - Os nossos eminentes colegas Osires Teixeira e José
L!ndoso já teceram comentários a respeito do aspecto qualitativo da nossa indústria automobllistica. Quero, por minha vez, referir-me ao a;specto quantitativo.
É que o nosso País, no ano de 1973 - com os seus 610.000 automóveis e caminhões fabricados - já passou para o 9.0 lugar na produção de veículos automotores e, este ano, se atingirmoo a meta de 850.000 veículos - e de certo que
atingiremos -, melhoraremos mais ainda nossa classificação passando para o
8.0 lugar. V. Ex,a já se referiu à :fonte de divisas que está sendo a nossa indústria automobilística. Afirma-se, assim, nosso País como um dos grandes fabricantes de veículos, o 9.0 lugar no mundo e o 1.0 luga:r na América Latina dlsparadamente o 1.0 lugar - pol'que fabricamos mais do que o dobro da Argentina, que vem em segundo lugar. Orgulhando-me disso, não posso perder a oportunidade de prestar homenagem àquele homem a quem devemos a implantação,
há menoo de 20 anos, da indústria automobilística nacional: o ex-Presidente
Juscelino Kubitschek. Muito grato a V. Ex.a.
O SR. MILTON CABRAL - Agradeço o aparte de V Ex.a Realmente, é um
ponto interessante a ser destacado. Nossa indústria automobilist!ca alcançará
o nivel de um milhão de unidades, provavelmente já no próximo ano.
O Sr. Antônio Carlos- V. Ex.a me permite, nobre Senador Milton Cabral?
O SR. MILTON CABRAL- Com muito prazer.
O Sr. Antônio Carlos - Quando V. Ex.a ocupa a Tribuna para focalizar assunto tão importante, quanto o do desenvolvimento da nossa indústria automobilística, desejo fazer coro com V. Ex.a e dar testemunho pessoal nascido do conhecimento que tenho do desenvolvimento de um setor dessa indústria. Em Santa
Ca:tarina temos inúmeras pequenas e médias indústrias fornecedoras de peças
e outros materiais para as grandes indústrias automobilísticas do Pais. Entendo que o fortalecimento da grande indústria, melhoria da qualidade do seu
produto, o aumento de sua produção e a fixação de preços competitivos, está,
neste momento, a depender, em grande parte, do apoio que o Governo Federal
der a essas pequenas e médias indús.trias. Já ocupei a atenção da Casa, n·esta

- 141 Sessão Legislativa, para pedir ao Governo providências no sentido de garantir
o tornecilnento de matérias-primas - produtos siderúrgicos - para aquelas
Indústrias. Cite!, então, três casos: uma Indústria na cidade de Timbó, que se
dedicava ao fabrico de implementas agricolas. Com o surgimento de indústria
sim1lar no Estado de são Paulo, o poder de criação daqueles pequenos empresários fez com que o seu estabelecimento se tomasse o maior produtor de cremalheira para tratares de esteira:. A matéria-prima para a produção dessas peças
de tratares é fornecida pela Siderúrgica Nacional. A melhoria da produtividade
e o aumento da produção dessa indústria estão na dependência do ·atendimento
da. matéria-prima por parte da Usina Siderúrgica Nacional. De outro lado, na
pequena. Cidade de Rio dos Cedros, uma. indústria de molas para veiculas, também.
neste momento, se debate em grave crise por falta. de uma cota. suficiente e
estável de determinado tipo de aço para poder produzir, e produzir barato po11que, numa cidade pequena, inúmeros fatores da: produção são de c\lStos mais
modestos do que se ela estivesse instalada em uma grande cidade. E, finalmente,
na Cidade de Blumenau, também, uma grande indústria de peças e montagem
de carrocer!as de caminhões está na. Iminência. de dispensar cerca. de duas
centenas de operários se não tiver, por parte das indústrias siderúrgicas de
nosso Pais, a garantia. do fornecimento de matér!a-!Prima. Creio que esse esforço será vital para que possamos atingir a meta que V. Ex.a indicou: a produção
em escala de veiculas 21utomotores. Também o fortalecimento dessas pequenas
e médias empresas virá, em última. anâli.se, fortalecer a economia nacional e,
mais do que Isso, fazê-la. equilibrada e justa.
O SR. MILTON CABRAL - Agradeço a. V. Ex.a., nobre Senador Antônio
Carlos, as observações que vêm complementar o nosso pronunciamento. V. Ex.a
tem toda a razão.
O Sr. Arnon de Mello - v. Ex.a dá licença para um aJj)ar.te, nobre Senador
Milton Clllbral?
O SR. MILTON CABRAL - Com muito prazer, nobre Senador.
O Sr. Arnon de Mello - Cheguei ao plenário na ocasião dos a.partes dos
nobres Sena.dores Lulz Ca.va.lca.nte e Antônio Carlos ao cliscu~so de V. Ex.a ouvi
que V. Ex.a disse que a nossa meta era a produção de um milhão de veiculas.
Não quero funcionar como advoga.do do diabO ...
O SR. MILTON CABRAL - Não, não e não. Desculpe-me, não fiz essa
afirmação. Disse que provavelmente no próximo ano de 1975 chegaremos ou
ultrapassaremos a produção de um milhão de unidades.
O Sr. Arnon de Mello - Muito bem, não quero funci9nar como a:dvogado
do diabO. Mas lembro a V. Ex.a que John Galbraith, num livro sobre a queda
da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, recentemente traduzido no Brasil, anota que
um dos indlces reveladores da crise pela qual passaram os Estados Unidos, naquele ano de 1929, foi exatamente o do aumento da produção automobllistlca.
iNum pais como o nosso, sem uma Infra-estrutura financeira correspondente às
exigências de tal indústria, confesso a V. Ex.a o meu temor sobre o que possa
ocorrer. E quando vejo os automóveis sendo vendidos aqui, a prazo até de
sessenta meses, recordo o que sucedeu nos Estados Unidos e receio pelo futuro
da nossa economia. Muito obrigado a V. Ex.a, pela. honra do aparte.
O SR. MILTON CABRAL- Senador Arnon de Mello, V. Ex.a aborda um outro
aspecto da questão, e eu poderia dizer que, até cer.to ponto, concordaria com o
ponto de vista de v. Ex.a Em pronunciamento anterior, desta mesma Tribuna,
pedimos que, na politica de transporte do nosso Pais, fosse dada ênfase ao
transporte de massa.
Hoje, há um consenso mundial de que o transporte individua.! não pode
·prevalecer sobre o transporte de massa.
Nos Estados Unidos, como na Europa, numerosas instituições civis fazem
apelos às autoridades para Impedir a construção de vias e:lQJ)ressas, de elevados,
llara pôr freio ao transporte individual, porque não hâ condição de controlar a
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transporte de 10% da população. Portanto, não interessa nenhuma po·litlca que
vise a.penas a equaci9nar o transporte de 10% da p01Julàção. Mas, nem por Isso
podemos dizer que nao interessa ao Brasil uma indústria automobilistica. Temos
nf:lcessidad·e dessa indústria. Ela é importante e atende a uma faixa do mercado. Deve, portanto, ser dimensionada para atender muito bem a essa faixa
do mercado.
·
·
O que estamos querendo dizer, neste pronunciamento, é que essa indústria
deve ser organizada, ou desenvolvida, tendo em vista os três aspectos fundamen.,.
tais: atualização da tecnologia, o controle de qualidade, e trabalhar sempre
perseguindo melhor produtividade.

A associação desses três sistemas, evidentemente, colocaria nossa indústria
num nível ótimo. O que interessa é trabalhar com ótima performance. É o
que estamos pedindo. Agora, para .que essa indústria tenha condições de chegar
a esse ponto, é preciso que ela trabalhe em escala, pelo menos numa escala a
nível das outras empresas internacionais, porque também estamos competindo
no mercado internacional e, como V. Ex." sabe, só há condição de co~etiçãc
n<i mercado internacional obedecendo aos requisitos de qualidade e preço.
O Sr. Arnon de Mello - Permite V. Ex." outro aparte? (Assentimento do
orador.) - Felicito V. Ex.a pelo magnifico pronunciamento a respeito do importante assunto. Não sou contra a indústria automobilística, mas defendo, como
V. Ex.", a: ampliação dos transportes de massa ferroviários, no Brasil. Aplaudo,
assim, a preocupação do Governo Federal em construir mais ferrovias e melhorar as existentes, porque, para as grandes distâncias, os transportes de massa
são evidentemente mais económicos e aconselháveis. Apenas, destaco a inconveniência do aumento exagerado da produção de automóveis, num pais que
tem tantos prob:ema.s a res.olver e não possui recursos suficientes para sustentação desse desenvolvimento acelerado de uma indústria cara, embora produtora de instrumentos d·e progresso, como são os veículos em geral. Muito obrigado a V. Ex."

o

SR. ·MILTON CABRAL - Agradeço mais esse aparte de V. Ex.a, nobre ·
Senador Arnon de Mello.
· , com prazer, ouço agora o Senador José Lindoso.

. o Sr. José Lindoso - Observo que é a quinta vez que V. Ex." tenta terminar
o seu discurso· o que signi:f!ca qu·e traz um assunto de interesse para o Senado.
Desejo aplaudir exatamente a.s coloc~ções de V. E~.a com a col~bo~ação de em!-.
nimtes Senadores. O prob1ema efetiVamente esta na produç111o mtensa, dentro da 1 inha que o Ministro Reis venoso já traçou, e que V. Ex." ·elogiou,
melhorando a tecnoaogia me1horando a produtividade e gara:nt!ndo, pelo
certificado de ·qualidade., É oportuno nos preocuparmos com probl·ema.s dessa
natureza, e o aplauso do Senado, nos div•er.sas ângulos, ao discurso de V. Ex." revela: que ele é de uma alta s!gni.f~cação para interesse colet!vo. Quero l.1ecorda.r que·
O Estado de S. Paulo, em uma de suas páginas especializadas, analisa, mais sob
o ponto de vista de turismo, a apresentação e a propaganda de determinado tipo
de automóvel, relativamente à segurança, que V. Ex." tão bem enfoca, e fez a
coloéação de que o anunciado não correspondia exatamente àquilo que, efetivamente, o instrumento representava. Esse é um aspecto a assinalar, e repetimos
que se tratava de uma página de propaganda turística. Ainda há poucos dfas,
alguém famil!ar!zado com os problemas do automóvel - que não é a minha
especialidade - estava a me chamar a atenção de que determinada fábrica,
para. diminuir o preço da .taxa rodoviária, anunciava nominalmente uma fo1·ça
dos motores menor do que aquela que, realmente, eles possuíam, a fim de, ser
esse estratagema, atrair mai's a clientela. Então, veja V. Ex." que quando o Senado
se preocupa co mo assúnto, através das pala:vras de V. Ex." e d·e outros n<l'bres
Senadores às quais me filio, e.stamos a refletir o sentir do povo, na sua defesa,
insph·ados na linha ética que o Governo defende.

~
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. · O SR. ·Ml:LTON · CABRAL ...,... Agradeço as intervenções dos Srs. ·Senadores
Arnon de Mello e José Lindoso e as objetlvas observações que naturalmente vieram complementar esta exposição.
·
Ao encerrar, Sr. Presidente, quero apenas dizer o seguinte: a Imprensa anuncia, para esta semana, uma dec!s•ão da c-omissão Interministerlal de Preços,
autorizando o aumento de 5% nos preços dos veículos. Apenas desejo que o Sr.
Severo Gomes, Ministro da' Indústria e do Comércio, tome conh~clmerit'o .das.
nossas ponderações nesta tarde, e, quando. se debruçll't' ·sobre essa notícia. de
aumento de preços, possa despertar para uma ação mais enérgica, no ·sentidq
de colocar a nossa indústria automobilística dentl'O· daquele cariúnho que estam'os
aqUi a pedir, e que se fundamenta em razões técnicas e não, por as.slm 'di'zer,
em opiniões !.soladas, mas naquelas que englobam ponto de vista das maiores
autoridades no assunto. Multo obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) ...... Concedo •a palavra
dor Franco Montoro.

ao nobre Sr. Sena-·

. . O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, Srs. Senadores cerca de 80% dos.
Professores das Escolas Estaduais de São Paulo são admitidos pela Secretaria
de Educação como "precários", Isto é, sem as gai:•antias do Estatuto dos Funcionários ou da Legislação d·o Trabalho'. Em outros Estados da Federação ocorre
fato semelhante.
Trata-se de uma situação ilegal, injust.a e, até mesmo, desumana. Esses Professores não contam com a estabilidade, não podem optar pelo Fundo de· Garantia de Tempo de Serviço, não recebem lndenização, não têm cUreito a férias,
a descanso semanal, à assistência médica, e não recebem aposentadoria ou salário. família. Além disso, as gestantes ou aqueles que são temporariamente incapazes para . trabalhar não são pagos durante a licença e são despedidos sem·
quaisquer das garantias que a Constituição assegura aos trabalhadores em geral.
·· · Lutando contra essa situação, os Professores começam a recotrer à Ju8'tiça
ent São· Paulo, através do Departamento JurídicO da Associação de Professores
do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, superiormente dirigido pelo advogado
·
·
·
Raul Schwinden. E têm obtido notáveis vitórias.
Outro elemento para a soluÇão definitiva dó problema está na dependência
da promulgação do .Estatuto do Magistério.. É: .indispensável que os-Governos d!os
Estados providenciem a elaboração desse Estatuto, .porque ele é exigido por 1ei
e constitui o caminho normal para :assegurar tratamento condiguo aos Profes-.
sores de todo o País.
'

.

.

·Para apoiar·· essa luta; sr. Presidente, quê é da maior importância na defesa
da, educação brasUeira, solicitamos sejall,l considerados parte integrante de ..nos-.
so·; pronunciamento
seguintes
·documentos:
. '
. . ,; . . os
,.
.
.
.
·.. .
·~.

'

"1. o brilhante artigo sobre "A longa· luta dos Professores precários",'
.· da jornalista Llllian Witte Fibe. (Doe. 1);.
..

2. a íntegra de uma sentença favorável aos Professores (Doe: 2), deéi~
dlda pelo Tribunal de. Justiça de São Paulo;
.,
.. ,
3. a reportagem int.itulada "Trabalha 10 anos e não tem garantia· nenhuma.... (Doe. 3)."
· Lutar pelos direitos dos professores é defend.~r a ~ducação brasileira,;' É 'pr~~.
ciso lembrar que a educação de 'um povo é •a base essencial dó seu verdadeiro de-:
senvolvimento.
Não há pais desenvolvido. sem um. p·ovo educado.
Era o que tinha a dizer, sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
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Documentos a que se refere o Sr. Franco Montoro em seu discurso:
Folha de S. Paulo, de 21-5-74

A LONGA LUTA DOS PROFESSORES PREC.ARIOS
IJJI!p,n Wltte Flbe
Cerca de 35 mil professores - 80 por cento do corpo docente das escolas estaduais de
São Paulo - são admitidos pelo Estado a titulo precário. Sem direito às garantias da
Consolidação das Leis do Trabalho ou do Estatuto do Funcionário Público, atualmente
quase quinZe mU desses professores reivindicam seus direitos através de uma. ação na
Justiça. do Tra.ba.lho. O Departamento Jurídico da Associação dos Professores do Ensino
Oficial do Estado de São Paulo - APE~P, é o responsável por essa reclamação
tra.ba.lhista., e até agora só obteve vitórias nos processos que já. foram julgados definitivamente. Há. pouco mais de um ano, no dia 27 de abril de 1973, um grupo de 120, representado pelo a(!vagado Raul Schwinden, Diretor desse Departamento Jurídico, dava. entrada. na. Justiça. do Trabalho com uma. ação contra. o Estado.
Esse grupo obteve sua vitória após seis audiências na. 18.• Junta de Conciliação e
Julgamento, cinco meses depois, no dia 18 de setembro. O Juiz José André Beretta. reconheceu seus direitos, e foi o segundo a definir a situação de um dos vários grupos que
já. moViam, na época, uma. ação para conseguir o reconhecimento de vinculo empregatício com o Estado.
O Departa.mento Jurídico da APEOESP distribUiu esses professores pelas diversas
Juntas da Justiça do Trabalho, em grupos que variam de 50 a 500. Até agora, 17 processos já. obtiveram vitória definitiva, e para. que os 1. 750 professores beneficiados
recebam seus salários de acordo com a. CLT, o Tribunal Regional do Trabalho deve
confirmar a. sentença proferida. pelos juízes da. Justiça. do Trabalho.
O Diretor do Departamento Jurídico da entidade que move as ações, afirma. que,
quando o TRT decidir a questão, a APEOESP deverá empenhar-se para que os professores recebam seus salários o mais rápido possível:
"Acredito que o Governo deva. ter interesse em pagar essa divida. logo, por causa da
correçiio monetária. Cada professor deverá. receber sete meses de salário atrasado, com
juros e correção monetá.ria, o que representa. uma. despesa significativa para. o Estado explicou Raul Schwinden.
Precários em todas as secretaria.s
Do movimento, que começou com os professores admitidos pela secretaria da Educação, participam hoje serVidores das Secretarias de Promoção Social, da. Saúde e da
Agricultura. que se encontram nas mesmas condições.
Assistentes Sociais, médicos, psicólogos, orientadores educacionais, cozinheiros, fiscais
sanitários, engenheiros agrónomos, trabalhadores braçais, motoristas e outros funcionários dessas Secretarias tiveram seus pedidos encaminhados pela mesma entidade. Os
advogados da APEOESP afirmam que a maioria das Secretarias do Estado tem funcionários admitidos precariamente, embora a ilegalidade do regime já. tenha. sido reconhecida por vários JUizes da Justiça. do Trabalho.

O secretário da. Educação, prof. Paulo Gomes Romeo, informou que as Secretarias
admitem pessoal a titulo precário, porque a legislação assim determina. Por Isso, o
secretário afirma que o problema complexo dos professores admitidos dessa rorma se
estende ao Governo Estadual que mantém funcloná.rios sob esse regime em todas as
áreas:
"A legislação manda que sejam admitidos funcionários através da. CLT ou precariamente. Nada podemos fazer contrA. Isso, enquanto não formos autorizados. O problema não é só da Secretaria da Educação; é de todo o Governo" - afirmou Paulo
Gomes Romeo.
"Quanto à. comissão nomeada no ano passado, a última Informação que tenho é de
que seus trabalhos estão sendo ultimados", disse o secretário ret'erindo-se ao grupo
encarregado em tevereiro de 1973 de regularlzor a situaç!lo do pessoal admitido a titulo
precário.
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precário porque conclUiu que essa era a forma que traria. menos despesas ao Governo.
Segundo ele, os professores eram nomeados Interinamente, mas com salário fixo; mesmo
que não houvesse aulas a serem ministradas, recebiam uma quantia predeterminada.
<Hoje, eles recebem 18,56 cruzeiros por aula, sendo que os precá.rios recebem apenas
quando traba.lha.m sem direito às garantias da CLT).
No Inicio deste mês foi aprovado pelo Governador do Estado um decreto que estende
o aumento concedido ao funcionalismo estadual - de 20% - aos admitidos a titulo
precário ou pela CLT. Os novos vencimentos referem-se ao mês de janeiro, é os beneficiados deverão receber todos os reajustes e abonos a que têm direito os servidores admitidos de acordo com a legl.slação traba.lh1sta.
Atualmente, calcula-se em dez mil o número de professores efetlvos e em quatro
mil, o de professores estáveis. Os professores precários desempenham funções para as
quais não há efetivos admitidos por concurso.
Aulall exoedmtes

Depois que os professores efettvos, nomeados por concurso e que os estáveis que
adqUiriram segurança no serviço público com a ConstitUição de 1967 escolhem as aulas
que Irão ministrar, os precários - que lecionam da 5.6 série ao 1.0 grau em diante escolhem as aulas restantes, denominadas excedentes.
O Dr. Raul Schwlnden afirma que não há mercado de trabalho para. todos esses
professores formados a cada. ano pelas faculdades: a Lei n.• 650, de 1950, determina que só
deve haver dois cargos por disciplina em cada estabelecimento.
"Em 1950, o professor dava 50 aulas obrigatórias mensais, ou 12 semanais. Hoje, sli.o
obrigatórias 81 aulas mensais ou 18 semanais, mas a lei continua em vigor com relação
à lotação de cargos. Isso tem Impedido a remoção de um número maior de professores,
e a. conseqüente oferta de um número maior de vagas para os concursos de Ingresso". O
Dr. Schwlnden afirma. também que há estabelecimentos de ensino que comportam a lotação de às vezes até cinco cargos por disciplina.
"Por Isso, os admitidos a titulo precário continuam, embora formados, a ter direito
apenas às aulas excedentes. O Governo Insiste em não lotar os cargos que muitas escolas
comportam, Impedindo o oferecimento de vagas para concursos de Ingresso, que não se
realizam desde 1968".
O decreto

A Constituição não veda a admissão de pessoal a titulo precário e sem direito à establlldade e às vantagens estatutárias do funcionalismo". Essa é uma das justificativas
apresentadas pelo overno para que o Decreto n.• 49 .352,. de 26 de abril de 1968, entrasse em
vigor a partir dessa data.
Em seu artigo 1.0 que regulamenta essa forma. de admlssli.o de funcionários estabelece
que a Administração centralizada do Estado pode admitir a titulo precá.rio pessoal necessário para serviços eventuais, selecionados através· de provas ou tltulos. A ll(jm1••§o
passa a. ser sem efeito a.utoma.ticamente, quando for posslvel o preenchimento do cargo
por um titular concursado. O item VI do artigo 1.0 desse decreto, também é categórico:
"ll: legal a dispensa sumária, a qualquer tempo, a critério exclusivo da Admlnlstra.ção."
o artigo 3.0 do decreto determina ainda que esses empregados não são considerados
funcionários públicos, "mas ficam sUjeitos à hierarquia, disciplina, horário e condições
de tra.balho da repartição em que servirem".
Os professores precários e funcionários admitidos por outras secretarias estaduais (o
Decreto n.• 49.352 autorizou todas a admitirem pessoal sob esse regime "não matêm qualquer vínculo de emprego ou relação estatutária com o Estado".
Função pública

Alegando principalmente que eles exercem uma função públ!ca., e que o decreto, Injustamente, não os considera funcionários públicos, os advogados representantes dos professores afirmam:
"De acordo com a Lei n.• 5. 692, só hâ duas categorias de professores: do regime estatutário ou da CLT. Os precários não estão enquadrados em nenhuma delas. Não contam
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recebem indenlzação, não têm direito a férias, a descanso semanal, à assistência médica, e não recebem aposentadoria ou salárlo-famllla. Além disso, as gestantes ou aqueles
~ue são temporariamente incapazes para trabalhar não são pagos durante a licença e
são. despedidos Eem quaisquer das garantias oferecidas aos outros."
Em 1967, a Lei n.0 9. 717 determinou que o professor precário passaria a receber quando
lis aulas fossem suspensas, ou por motivo de doença. Como sua estabilidade ainda não
foi reconhecida, os advogados da Associação afirmam que isso não acontece na maioria
das vezes, e que por motivo de doença o funcionário geralmente é despedido.
A Constituição Federal de 24 de janeiro de 1967, em seu artigo 177, parágrafo 2.9,
determinou que todos aqueles que tinham cinco anos de serviço público até então passariam a ser estáveis. Desde esse ano, os que passaram a ser admitidos a titulo precário,
ou aqueles que tinham quatro anos de serviço, não foram beneficiados com outras
garantias.
O precário é também chamado "temporário" e só contribui para o Hospit81 do Servidor Público com 3% de seu salário.
Vantagens
Os professores efetlvos podem ·aposentar-se, tém vencimentos certos, recebem adicionais ao salário relativos a 5% de cinco em cinco anos (qüinqüênios independentememe dos aumentos gerais, têm direito à licença-prêmio de três meses também a cada
cinco anos. Depois de 25 anos de serviço passam a receber a sexta parte de seu salário
mais os vencimentos normais mensais, têm acesso aos graus de lei da paridade (a cada
cinco anos são promovidos em uma letra, e passam da referência A até a E, num período
de 25 anos, e podem ser removidos por concurso.
Os professores que se tornaram estáveis com a Constituição de 1967, também recebem
os qüinqüên!os, têm direito a licença-prêmio, podem ser transferidos a pedido ou quando
o interesse é da administração, recebem o adicional relativo à sexta-parte de seu salário
após 25 anos, mas não têm direito ao concurso de remoção, nem são promovidos de
acordo com a lei da paridade.
Os professores admitidos a titulo precário não gozam de nenhum desses benefícios,
e ma situação é definida pelo Decreto n.0 49.532, que se refere ao pessoal admitido "para
serviços urgentes e inadiáveis, eventuais na Administração centralizada".
A primeira vitória

A Juiza Neuzen!ce Kustner, da 22.a Junta de Conciliação e Julgamento da Justiça
do Trabalho, foi a primeira a reconhecer legalmente os direitos de um grupo de professores admitidos a titulo precária. A 5 de setembro do ano passado, ela determinou
que eles passariam a receber indenlzação ou Fundo de Garantia em caso de dispensa,
13.0 salário, aviso prévio e aposentadoria. Será pago também aos reclamantes desse grupo
o salário-famfila e eles terão direito às garantias de previdência social (em caso de
doença, velhice, inv811dez ou morte.
Foram considerados previsão da remuneração profissional os pagamentos de adicion81
noturno e de repouso semanal, e a aposentadoria especial concedida mais cedo porque
a função seria considerada penosa também foi negada.
A segunda decisão da Justiça do Trabalho, do Juiz José Beretta, concedeu vitória
ao primeiro grupo de reclamantes, negando-lhes apenas a aposentadoria especial. o
motivo apresentado pelo juiz foi o de que esse tipo de aposentadoria deve ser examinado
pela própria esfera administrativa, e não concedida pela JT.
Em todo Brasil

Na mesma época em que foram reconhecidos os direitos dos primeiros grupos de
professores admitidos a titulo precário pela Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo, o Senndor Frnnco Montoro advertia os demais Estados sobre a situação. Foi lembrada a necessidade do Estatuto do Magistério para normalizar, cm todo o País, a
situação dos funcionários admitidos a titUlo precário.
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documento poderia legalizar as condições desses professores.
O apelo, feito em setembro do ano passado, não foi atendido até hoje, e o Estatuto
do Magistério está sendo estudado pela Secretaria da Fazenda. O Conselho Estadual da
Educação ainda não apreciou o anteprojeto do documento, as entidades de classe ainda.
não foram ouvidas, e parece que a aprovação final ainda demorará.
A APEOESP também declarou, por Intermédio de seu Departamento Jurídico, que
o Estatuto do Magistério poderia resolver a situação dos professores:
"Infelizmente, até o momento esse documento é uma incógnita; está sendo redigido
a portas fechadas. A Secretaria da Educação, entretanto, deveria ouvir aqueles que
realmente mil!tam no magistério e conhecem todos os seus problemas. A experiência
nos tem demonstrado que as reformas de gabinete são sempre desastrosas, e em lugar de
agradar aos professores provocam sempre um clima de insatisfação. Deveria ser feito
um debate público democrático, em que todos dessem suas opiniões, para que as melhores pudessem ser aproveitadas" - afirma o advogado Raul Schwinden.
Folha de S. Paulo, de 21-5-73

A íNTEGRA DE UMA SENTENÇA
FAVORAVEL AOS PROFESSORES

No último dia 25 de março, a Juiza Dora Vaz Trevino, da 9.• Junta de Conciliação e
Julgamento da Justiça do Trabalho, concedeu voto favorável a 169 professores admitidos
a titulo precário que reivindicavam, como os demais 15 mil, um vinculo empregatfcio
com o Estado. Os professores Bento Archanjo Grespan e Regina Pereira Barreira. representaram os dois grupos que tiveram naquele dia sua audiência final.
A sentença proferida, composta de Decisão, Voto e Conclusão, publicamos abaixo, na
integra:
Decisão
"Bento Archanjo Grespan e outras sessenta e oito, qualificados na Inicial (Proc.
n. 0 1.120/73) e Regina Pereira Barreira e outros noventa e nove, qualificados na Inicial,
(proc. n. 0 1.213/73, propuseram reclamação trabalhista contra a secretaria da Educação de São Paulo, como empregadora, e contra a Fazenda Estadual, como órgão
pagador, alegando que: 1 - foram admitidos pela primeira Rda. em diferentes datas,
como professores, a titulo precário, percebendo o salário-aula de. Cr$ 15,47; 2 - não recebem a remuneração pelo repouso semanal e as férias são pagas pela média das aulas,
no quadrimestre anterior; 3 - embora não sejam funcionários públicos estão subordinados à primeira Rda., que, através do Decreto n.0 49.532/68, em seu art. 3.0 , autorizou
a admissão dos Rtes. para a prestação de serviço; 4 - em 1968 e 196~, foram contratados
v~.rios profe3scrcs pela CLT, sendo-lhi!s lavrado o. contrato de trabalho na Carteira
de Trabalho, recolhendo-se as cotas devidas à entidade previdenciár!a, e percebendo
abono natalino, salário-família, repouso remunerado, depósito do FGTS, etc.; 5 - em
J.i170, a Rela. Dispensou os contratados pela CLT, readmitindo-os, "a título precário", sem
qualquer garantia, contrariando tão-somente ao IAMPSPE, e excluídos de todos os
direitos e garantias previstos no texto consolidado, bem como é certo que não gozam
das vantagens do Estatuto do Funcionário Público do Estado; 6 - a admissão a titulo
precário não se justifica, pois atividades não são eventuais, mas permanentes; 7 - a
Justiça do Trabalho é a competente para julgar este feito na forma do art. 142, CF.
Pleiteiam: a declaração judicial da relação jurídica entre as partes, sob o regime da
CLT,. com :t competente anotaçáo em suas CTPS; a condenação da Rda. no pagamento dos direitos oriundos do trabalho ou seja: 13.0 salário de 71 e 72, salário-família,
adicional noturno, repouso semanal remunerado, aviso prévio, indenizações ou depósitos
do FGTS, àqueles que optaram por tal regime, tudo acrescido de juros e correção monetária. Pedem ainda, aposentadoria especial, por ser ntividade consiaeradn penosa, e honorários advocat!cios, na base de 20% do valor da condenação. Protestaram por provas.
Dado ao feito do Proc. n. 0 130/73 valor de Cr$ 7.000,00 e ao feito do Proc. n. 0 1.213-73,
anexado, o valor de Cr$ 15.000,00. Juntaram procurações (fls. 11-77 e 289-362 e vários
documento~ (fls. ~·s-253 e 3G3-599.
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feito n. 0 1.130-73, o que foi deferido
pela Presidência,
..
As partes concordaram com a representação dos Rtes. por uma comissão (fls. 262
e 604).
Na sessão Inaugural (fls. 263, determinada a junção do Proc. n. 0 1.213-73 ao Proc.
0
n. 1.130-73, tendo a Fazenda do Estado de São Paulo excepclonado, argUindo Incompetência da Junta do Trabalho para apreciar e julgar o presente feito, declinando a competência
para o Juizo dos Feitos da Fazenda Estadual; ainda entende Irregular a notificação,
porquanto não foram citados os d!retores das escolas, onde trabalham os excetos (fls.
264-274). Juntou preposição (fls. 275, tendo os Rtes. oferecido substancialmente a fls.
276 e 605.
A fls. 606·611, os excetos apresentaram Impugnação à defesa !nd!reta da Rda., oferecendo oito documentos (f!s. 612-628).
Na sessão de julgamento das exceções, foram as mesmas rejeitadas, à unanlm!dade,
pela Junta (fls. 629 l. A fundamentação da sentença, repelindo as exceções, encontra-se
a fls. 630-637.
Na sessão em prosseguimento (fls. 638), a Rda. ofereceu contestação (fls. 639-642),
dizendo que: 1 - o descanso semanal é pago aos Rtes.; já que recebem por mês; 2 - os
Rtes. não estão amparados por qualquer garantia trabalhista, estatutá.r!a ou C.L.T., pois
somente têm garantidos os direitos previstos no Decreto Estadual n.0 49.532, de 1968
com a redação dada ao !tem IV, do art. 1.0 , pelo art. 1.9 do Decreto n.0 52.524 de
10-5-70; 3 - embora não exista a "lei especial", os Rtes. gozam de vantagens, como:
d!á.rlas, férias, mais de trinta dias, nojo e gala por cinco d!as, licença à gestante e para
tratamento de saúde, assistência médica etc; 4 - não fazem jus à percepção de quaisquer
verbas relativas a 13.0 salârlo de 1971 e 1972, salârlo-familla, adicional noturno, repouso
semanal remunerado, aviso prévio, lnden!zação ou depósitos do FGTS, não tendo, ainda,
qualquer direito à aposentadoria especial, por at!vldade penosa; o pagamento do salá.r!ofamilla está condicionado à existência de fllhos e somente após a prova é que o benefício
será concedido; o ad!clonal noturno não é devido, porquanto os Rtes. que prestam
serviços nesse horâr!o já foram contratados para ele com a remuneração que percebem;
o pagamento de repouso remunerado é Indevido pois os Rtes. recebem quatro semanas
e mela e não estão subordinados ao regime da CLT, o aviso prévio não é devido, porque
ninguém foi dispensado; que as !nden!zações são Indevidas, porque os Rtes. permanecem no trabalho, e os depósitos do FGTS, são Indevidos, porque não houve opção, sendo
certo que a Rda. não reconhece o contrato sob a égide da CLT; honorários advocatfclos
Eão incabívels, na justiça trabalhista. Pede a total Improcedência do feito, tendo protestado por provas.
Frustrada a tentativa preliminar conc!l!atór!a (fls. 638).
A fls. 644, os Reclamantes apresentaram três documentos (!Is. 645-647).
A data designada para debates e julgamento, compareceram apenas os Rtes. e seu
advogado, reportando-se às alegações já existentes, e estando prejudicada. a derradeira
proposta. de acordo.
!!: o relatório.
Voto

Procede, em parte, a reclama.tór!a.
1. A relação de emprego, sob o regime da. CLT e a. anotação do contrato de trabalho,
na. CTPS.
Não sendo os Rtes. funcionários públicos e !nexist!ndo lei na órbita. do Estado,
prevendo regime jurídico especial para a função por eles exercida., na. forma. como d!spõe
o art. 106, da carta. Magna., dúvida !nocorre, quanto à vinculação dos mesmos a. Rda.
pelos princípios vigentes no texto consolidado. O que, allás, já ficou amplamente decidido na. sentença. de fls. 630·637.
Dessa forma., Impõe-se a lavratura. do contrato nas Carteiras de Trabalho e Previdência social dos autores, devendo a empregadora efetuar a anotação, em oito d!as, sob
as penas do parágrafo 1.0 do art. 39 da CLT.
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da Corregedoria Geral da. Justiça. do Trabalho.

2- Pagamento dos direitos previstos no texto consolidado e demais leis trabalhistas
federais esparsa.s:
O Governo bra.slleiro, ao promulgar a. Convenção n.• 9,4, da Organização Internacional do Trabalho, em 14 de junho de 1966, assegurou direitos trabalhistas nos contratos firmados entre a. adm.inlstração pública e todo aquele que, não sendo funcionário
público, a ela. preste serviço.
Ora, a Constituição Federal, com a redação que lhe fOI dada pela Emenda Constitucional n.• 01-69, estabelece no art. 8.0 - !nc. XVII - letra b que compete à. União
legislar sobre Direito do Trabalho. As vantagens conferidas aos Rtes. pelo Decreto Estadual n.0 49.532-68, com a. redação dada. a. seu lnc. VI, a.rt. 1.9, pelo Decreto Estadual n.•
52.524-70, Incorporam-se aos contratos de trabalho a.té o ponto em que não violem as
leis trabalhistas da. esfera. federal, atentando-se à. hierarquia das leis.
A legislação estadual pode Instituir regalias aos professores, mas não pode Impor
restrições ou exclUir direitos, concedidos por dispositivos de leis trabalhistas federais.
Assim, todos os direitos assegurados aos empregados, vinculados à. empresa sob a
égide da CLT, são Igualmente devidos aos Rtes., professores contratados pela Rda.,
na forma desse regime, como já se decidiu.
Nesse sentido a. JUrisprudência:
"Quem presta serviço ao Estado, durante dois anos, mediante salário e subordinação,
fora do âmbito do Estatuto dos Funcionários Públicos, há de ser considerado como empregado, sob a proteção jurídica da Consolidação das Leis do Trabalho" - TST RR n.• 1082·72- Ac. s.• T. n.• 280-73, jUlgado em 27-9-73; vot. un. Rel. Ministro c. c.
Barata SUva - LTr, n.0 37·704".
a - 13.0 salários de 1971 e 1972 e parcelas vlncendas:
São devidas aos Rtes., indiscriminadamente, face à vinculação ao regime da CLT
e na forma da Lei n.0 4090-62.
b - Salârlo-famfiia: parcelas vencidas e vlncendas:
Também são devidos a todos os Rtes. que comprovem, documentalmente, a existência de filhos menores de catorze anos, na forma da Lei n.• 4. 266-73. A Rda. é compelida a pagar-lhes as parcelas vencidas e vlncenda.S de acordo com o pedido Inicial:
"Be a Justiça do Trabalho reconhece a relação de emprego de trabalhador que não
foi registrado pela empresa, não poderá negar-lhe o salário-famflla" - Proc. TST -·
RR-3928-67 - Ac. un. 3.• T. Rei. Mln. Amado L. Susseklnd, em "Acórdãos no TST" -·
vol. II - pãgs. 52, de Arnaldo Susseklnd".
c - Adiclona.l-noturno: parcelas vencidas e vlncendas:
Ao professor que dê aUlas no período considerado noturno, pela CLT, é assegurado
o respectivo adicional, na forma do art. 73 - parágrafo 2.0 , do Estatuto Obreiro.
d - Repouso semanal remunerado: parcelas vencidas e vlncendas:
A unidade-aUla é que serve de base para o cálculo mensal. A Rda. verifica quantas
aUlas dá o professor por semana. O "quantum" devido por essas aulas é multiplicado
por quatro semanas e mela. Dessa maneira, cumpre o disposto no parágrafo 1.9 do art.
320, da CLT mas, nesse cálculo não está Incluído o repouso semanal remunerado, previsto na Lei Federal n.• 650-49.
Essa forma de pagamento é constatada pelos "hollerlths" anexados, onde o código
81 corresponde a tão-somente "aUlas excedentes".
Por outro lado, o documento de fls. 647 corresponde ao acordo coletlvo homologado
pelo TRT, em 9-4-73, e publicado em 18·4-73, sendo suscitantes a Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo e outros suscitados

ii.
r,
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cujas cláusulas 4.• e 5.• asslni .estão redigidas:
"4.0 - Nos cálculos da remuneração do professor, feito à base de 5 (cinco) semanas,
já está Incluída a remuneração do repouso semanal remunerado."
"5.0 - O estabelecimento partltcular de ensino que remunera o professor à base. de
41/2 (quatro e mela) semanas com o respectivo acréscimo, poderá continuar a tazê-lo,
desde que incorpore o referido repouso ao salário para efeito de desconto."
Portanto, considerando os termos do recente Prejulgado n.• 44, que entende que os
servidores públicos, sujeitos à jurisdição trabalhista, também são alcançados pelos
acordos e dlssídios coletlvos, a Rda. poderá optar, para o pagamento de repouso semanal,
pelas condições estabelecidas nas cláusulas 4.• ou 5.•, sendo certo, no entanto, que não
poderá deixar de pagar os descansos semanais, previstos em lei federal. .
As parcelas abrangerão prestações vencidas e vincendas.
e - Aviso prévio e indenizações ou levantamento dos depósitos do FGTS, pelos
optantes:
Através desta sentença, considerando o vínculo dos Rtes. à Rda. pelo regime da
CLT, é assegurado, àqueles que forem dispensados Injustamente, o direito ao recolhimento do aviso prévio e de indenlzações, devidos na forma dos arts. 487 e 477, do
texto consolidado, respectivamente.
Aos que optarem pela Lei n.0 5.107-66, ser-lhes-ão garantidos os depósitos do FGTS,
em lugar da lndenização, competindo-lhes o levantamento do principal com juros, correção monetária e o acréscimo de 10%, na hipótese de serem !motivadamente despedidos.
3 - Aposentadoria Especial
A Justiça do Trabalho compete julgar dlssfdios entre empregados e empregadores.
A concessão de aposentadoria especial é matéria que extravasa a competência deste
Juízo Especializado.
Os Rtes. deverão expor sua pretensão junto ao órgão administrativo competente,
para que examine se a atlvidade por eles desempenhada é de tal forma penosa que lhes
é devida a aposentadoria especial.
4 - Honorários advocatícios:
Juros de mora
Correção monetária:
Honorários advocatfcios são indevidos no processo trabalhista, porquanto Inaplicável
o princípio da sucumbência (Súmula n.O 11-TSTl. Além disso, os Rtes. não estão assistidos
pela entidade sindical, o que autorizaria tal condenação, caso enquadrados na hipótese
do parágrafo 1.0 do art. 14 da Lei n.O 5. 584-70.
Juros e correção monetária serão contados, na forma do art. 833, da CLT, e do
Decreto-Lei n.9 75-66.
Votos dos Srs. Vogais:
Ambos votaram no mesmo sentido da Presidência:
Conclusão
Por esses fundamentos, a 9." JCJ de São Paulo, sem discrepância, julga procedente
em parte a reclamação movida por Bento Archnnjo Grespan e outros sessenta e oito e por
Regina Pereira Barreira e outros cem contra a Secretaria da Educação de São Paulo e
contra a Fazenda Estadual para o fim de:
declarar existente a relação de emprego, sob o regime da CLT, devendo as Reclamadas anotar o contrato de trabalho nas CTPS dos Rtes. em oito dias, sob as penas
do parágrafo 1.0 do art. 39 da CLT. Em oito dias ainda, n Secretaria da Junta deverá
expedir o competente ofício ao INPS, para as providências cabíveis;
1.0
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noturno, descanso semanal remunerado. Essas parcelas serão calculadas, na forma da
fundamentação;
3.0 declarar devidos aviso prévio e inden!zação por tempo de serviço ou levantamento dos depósitos do FGTS, no código 01, na hipótese de serem os Rtes. Injustamente
dispensados pelas Rdas.
O "quantum" devido aos Rtes. será apurado em regular execução e sobre ele Incidirão
juros e correção monetária. Custas pelas vencidas sobre o valor somado atrlbuldo aos
dois feitos <Cr$ 22. COO,OO) e no Importe de Cr$ 552,00.
A Junta determina a remessa dos autos ao E. Tribunal Regional do Trabalho (parágrafo único - art. 476 - CPC-73, na forma do inc. V, do art. 1.0 , do Decreto-lei n.O 779,
de 21 de agosto de 1969.
Intimem-se as partes. Nada mais.
Assinam o documento o Jul2: Presidente, Dera Vaz Trevlno; Vogais Donato Pacicco
(do empregador) e Dionysio Peres <dos empregados) e Chefe de secretaria.
Folha de S. Paulo -

21-5-74.

"TRABALHA DEZ ANOS E NÃO TEM GARAN'TIA NENHUMA"
ll: um Deus nos acuda; na hora de escolher as aulas, é sempre na base do salve-se
quem puder."
"A profissão deixa a gente neurótica. E as crianças, que não têm nada a ver
com isso, são obrigadas a enfrentar as conseqüências."
"Não há qu-em agüente dar 44 aulas por semana, porque isso significa trabalhar,
no mínimo 80 horas."

"O precário é o único que trabalha dez anos e no fim não tem garantia nenhuma."

Essas são algumas das afirmações de professores admitidos a titulo precário que
se ressentem da situação em que se encontram. Por Isso, são poucos os que se identificam ao falar de suas dúvidas sobre o cumprimento de uma decisão judicial:
"Todo mundo sabe que o Governo não vai cumprir nada disso que os jui2:es estão
decidindo. Nós vamos continuar sem garantia nenhuma, porque não existe Deputado
qu~ coloque os nossos problemas para que eles sejam resolvidos" afirmou uma professora de uma escola estadual da Pompéia.
Entre eles, são multo conhecidos os casos de alguns que, embora leclonassem há
mnis de cin~o anos, não conseguiram aulas eJ:ced;mtes no inicio de 1974. O professor
admitido a título precário que hoje tem dez anos ou mais de serviço, mas que estava
c.fastado em janeiro de 1967 <quando foi aprovada a lei da estabilidade),. continua desamparado.
Foi o que aconteceu com a professora Maria· de Lourdes de Lucca Strupene, que
entrou para o magistério em 1958. Ela conta que na época da constituição, ficou determln.:.da estabilidaae para aqueles que tinham cinco anos de serviço público. Nesse ano,
D. Maria de Lourdes estava leclonando em escola particular, c per isso não foi Incluída.
"Concurso não Resolve"

"Eu acho que a nomeação por concurso também nem sempre resolve ou faz justiça.
Só prestei um. há mais de dez anos, que foi anulado. Parece que os concursos atualmente
são tão difíceis de szr realiza::;os, que o ideal seria a nomeação de acordo com os titulas,
pontos e tempo de serviço. Além disso, deveria haver uma lei que transformasse todos
os professores com cinco anos de serviço em estáveis automaticamente."
Ao apresentar sua sugestão pura a carreira do magistério, Maria de Lourdes explica também que os professores dcverlnm, ainda, ser obrigados à. atualização e espednliznçúo.
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a necessidade de uma especialização, D. Maria de Laurdes fez um cUTso de Artes Industriais, promovido pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos em convênio com
o Serviço Social da Industria <SES!) .

"Agora estou fazenda um curso de Desenho e Artes Plásticas para me atuallzar.
Isso nlo era necessária,, mas ache! conveniente, e penso que todos os professores deveriam procurar fazer a mesma coisa. Aliás, ai está mais uma falha da lei da estab!l!dade de 1967: ela não considerou os cursos de ninguém. Eu conheço muita gente
que mal fez o primário, que lecionava sem ser formada há mais de cinco anos, e que
foi inclufda nessa lei. Assim como sei de professores que haviam solicitado afastamento
do cargo por alguns meses, por motivo de doença de parentes no Interior do Estado, e
que não foram beneficiados, embora já tivessem multo tempo de serviço".
Transferencia, um Problema.

.D. Maria de Lo urdes é casada há 16 anos; o casal tem dois filhos, de, 15 e 9
anos. Ela afirma leclonar por que gosta da profissão, e porque "gosto também dO
dinheiro, quando ele vem". Atualmente, ela dá 40 aulas por semana, em todas as séries
correspondentes ao antigo ginásio, no Colégio Estadual Vila Pestana, de Osasco. Rebidlndo na Estrada do Anastácio (próxima à via Anhanguera), D. Maria de Lourdes
contou estar tentando transferir-se para um colégio mais próximo à sua casa,. há três
anos.
"Eu queria dar aulas em alguma escola que, pelo menos, fosse aqui da redondeza,
porque o Vila Pestana fica no qul!ômetro 18 da estrada que vai para Itu. Para mim, é no
fim do mundo. Mas eu me Inscrevo em escolas mais próximas e na hora da escolha
das aulas, já estão todas as vagas preenchidas. Eu nem chego a ficar sabendo. Ai o
tempo de serviço deveria funcionar como uma espécie de garantia; eu leciono desde
1958" - diante de todas essas dificuldades, D. Maria de Lourdes é, a partir do último
dia 7 de maio, mais uma professora admitida a titulo precário que move ação contra o
Estado, através da APEOESP para reivindicar vtnculo empregaticio que "nos garanta
o futuro".
"Uma Vergonha"
"Por enqu11nto, o precário não tem direito a nada. Só ganho, porque trabalho.
Quando ficar doente, ou mesmo quando envelhecer, não terei direito a nada, como todos
os professores admitidos precariamente pelo Governo. E é Isso que pretendo conseguir,
uma garantia maior". Coordenando o tempo de serviço dedicado aos afazeres de casa
com os do magistério, D. Maria de Lourdes está consciente de todos os problemas dO
professorado paulista, mas afirma com certeza:
"No momento, o problema que pede maior urgência é a questão dos admitidos a titulo
precário. Isso é uma vergonha I"
Como ela, muitos professores - a grande maioria do corpo docente estadual - deixam os famll!ares desamparados em caso de morte ou doença. A APEOESP está aguardando decisão do INPS sobre o pagamento de pensão por morte à viúva de um professor
que era admitido a titulo precário. O advogado Roberson Chrispim Valle, da associação,
foi qu:em tratou do andamento do processo. Ela explica que o professor falecido no
ano passado, tinha quatro filhos, e que sua esposa também é professora, lecionando
sob o mesmo regime .
No mês que vem, o INPS deverá manifestar-se a respeito do pagamento para essa
professora. Ela explicou não ter passado por grandes dificuldades após a morte de
seu marido, porque alguns de seus filhos já trabalham, mas, segundo as demais declarações, não é essa a situação da maioria dos precários.
Horas
Outra professora de uma escola estadual em São Paulo fez questão de frisar que,
no magistério, obriga-se o funcionário a trabalhar 80 horas por semana para receber um
Mllárlo de 3. 400 cruzeiros.
80
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"Já fui repórter - conta - mas preferi o magistério porque conclui que o jornalismo
é uma profissão mais penosa. Mesmo assim, não temos nenhum amparo do Estado. Desse
jeito, acabamos ficando doentes".
Doentes ou neuróticas, as professoras queixam-se dos Inúmeros obstáculos que de·
vem enfrentar durante a carreira. O problema de Ell Lourdes Rocha parece ser um
pouco diferente.
Por ser admitida a titulo precário, Ell perdeu as aulas de Desenho que dava desde
1973 no Colégio Julio Blerrenbach Lima, de Sorocaba. Ela tem 22 anos e está noiva, mas

precisa trabalhar e atualmente está desempregada:

-

"Quero casar, mas não posso" - ela afirma, brincando. "Eu dava 14 aulas por
semana, o que equivale a um salário de 1. ·169 cruzeiros por mês, mas este ano a diretora
nem aceitou minha Inscrição, porque disse que eu não tinha o tempo de casa necessário
para leclonar".
Ell afirma estar precisando de seu salário; ela é formada pela Faculdade de Desenho
e Plástica de Tatu! e protesta:
"Os precários são, simplesmente, uns coitados".

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) nador Antônio Carlos.

Concedo a palavm ao nobre Sr. Se-

O SR. ANTONIO CARLOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores em Santa Catarina, o problema da geração de energia elêtrica está Intimamente ligado à
questão do carvão, sua ex:troção, beneficiamento e transporte. A rigor o problema nã,o ê apenas catartnense, mas brasileiro. A par de ser o único carvão
brasileiro para uso siderúrgico, sua exploração pode significar muito para nossa
economia à medid-a que se feche o círculo de sua utilização, ou seja: na siderurgia, na geração de energia elêtrica, no aproveitamento dos rejeitas plritoSQs
por uma indús·t.ria carboquímlca e finalmente, mediante a utilização de moderna
tecnologia para extração de óleo combustível.
Sobre este último -aspecto, o Senado tem ouvido oportunos pronunciamentos
do nobre Sr. Senador Luiz Ca,·alcante.
Nos diversos dlrcursos que .tenho produzido desta Tribuna, procurei abordar
rodos aspectos que dizem respeito à utilização do nosso carvão. Pretend.o, hoje,
dar especial ênfase à geração de energia elétrica, à atuação da ELETROSUL,
empresa subsidiári-a da ELETROBRÃS e que tem papel preponderante por sua
expressiva atuação na região composta pelos Estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná.
A ELETROSUL foi criada em 1968 e, hoje, controla praticamente toda e. produção de energia elétrica da Região Sul do nosso País.
A geração e a transmissão de energia em meu Estado foram gravemente afetadas em razão das enchentes de março, conforme tive oportunidade de dar
conhecimento à Casa. A volta à noOrmalldade está já agora garantida, com a
total recuperação da Usina Jorge Lacerda situad-a em Capivari, no Município
de Tubarão e a reconstrução e reparo de longos trechos das linhas de transmissão, notadamente daquela que, saindo dessa localidade, dem-anda à progressista região que tem co0mo pólo a Cidade de Lages, graças à ação eficiente
e pronta do Governo Federal, através do Ministério das Minas e Energi-a. Por
outro lado, a fim de assegurar à SOTELCA o fornecimento regular de combustível, Impõe-se a reconstrução elos trechos destruídos da Estrada de Ferro D.
Tereza Cristina. Já me foi dado, desta Tribuna, relatar as medidas adotadas
pelo Governo Federal para que as obras necessárias tivessem Início e término
dentro dos mais breves prazos passíveis.
Ainda rec·entemente, o Sr. Ministro dos Transportes, General Dyrceu Araújo
Nogueira, visitou a Cidade de Tubarão, para conhecer as obras de recuperação
dessa impmt:mte via de transporte.
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com que aquelas providência.s foram tomadas.
Não f•az muito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Ministério das Minas e
Energia decidiu aprovar a ampliação da capacidade geradora da Usina Jorge
Lac·erda, mediante liberação de r•ecursos para aquisição de maquinário e construções civis necessárias à entrega em operação de mais duas unidades· de
125 MW. Dessa forma, a SOTELCA irá participar com mais eficiência •ainda no
grande esforço que vem desenvolvendo a ELETROSUL no sentido de dotar nossa
R·egião doe um sistema de geração e transmissão de energia que atenda às suas
reais 11ecessidaC.eJ e qu·e propicie condições mais •adequadas à penetração d.o
desenvolvimento nos Estados que a compõem. A este sistema. integram-se, além
C:a SOTELCA, as usinas de Passo Fundo, Salto Osório, Charqueadas e Alegrete,
prevendo-se, para 1976, a geração de c·erca d·e 1.290.000 kw; P'ara aquele mesmo
ano espera-se dispor de cerca d·e 3. 792 km de linhas d.e transmissão.
A distribuição dessa energia está quase que totalmente entregue, em Santa
Catarina, às Centrais Elétricas de s-anta Catarina - CELESC -, sociedad·e de
economia mista do nosso Est.ado.
O crescimento das atividades da ELETROSUL levou a que surgisse um movimento doe opinião pública no sentido d.e que sua sede - atualmente na Guanabara - fosse transf·erida para Florianópolis, Capital de Santa Catarina. De
fato, já não parece de todo adequado que uma Empresa, cujos interesses maiores
estão distribuidos nos três Estados sulinos tenha o centro de suas d·ecisões tão
distante. Recorda-se, nese passo, a recente decisão do Em.0 Sr. Ministro das
Minas e Energia no sentid.o de que a sede da Indústria Oarboquímica Catarinense - !CC, estatutariamente prevista para localizar-se em Florianópolis, mas que
vinha operando também na Cidade do Rio de Janeiro, fosse transferida para a
Cidade de ImbHuba, local em que está sendo instalado o complexo carboquímico.
Sensível a este movimento, a Assembléia Legislativa do meu Estado aprovou
r·esolução constituindo Oomissão Parlamentar Externa para elaborar memorial
reivindicatório, objetivando a transferência para Santa Catarina da sede da
ELETROSUL. Ontem, tive a grata satisfação de receber os nobres Srs. Deputados Aristides Bolan e Adherbal Rosa que me forneceram informações sobre o
andamento das at.ividades da Comissão a que pertencem e dos entendimentos
já efetuaC:os para que seja objeto de decisão aquele justo pleito. ;_ssim é que a
ELETROSUL está prepara.nd.o relatório sobre o assunto e que será encaminhado
à decisão da ELETROBRAS no decorrer do presente mês de junho.
Ontem, Sr. Presidente, solicitei ao Exm.o sr. Shigeaki Ueki, Ministro das
Minas e Energia, uma audiência para esta representação da Assembléia Legislativa d•e Santa Catarina e para to&a a Bancada do Estado com assento no
Congresso Nacional, a fim de que possamos levar o problema a S. Ex."
O atendimento desta solicitação promoverá a transferênci·a para Santa Catarina de cerca d.e 230 engenheiros, dos quais 60 com cursos de pós-graduação,
além de outros 500 funcionários.
Florianópolis tem condições para acolher a Empresa e é, sob o ponto de vista
operacional, o loc-al mais indicado para sua sede.
Certamente, outros fatores, ligados ao apoio 1ogísUco e a fatores de natureza
técnica hão de s·er, igualmente, objeto de consideração. Por isso mesmo, cabe,
desta Tribuna, um apelo ao Exm.o Sr. Ministro das Minas e Energia, no sentido
de, apreciando o problema dentro d.os critéri·os impessoais que caracterizam as
decisões do atual Governo, levar em conta a justa aspiração de meu Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
COMPARECEM MAIS OS SENHORES SENADORES:
José Esteves - Wilson Gonçalves - João Cleofas - Wilson Campos
- Arnon de Mello - Teotônio Vilela - Augusto Franco - Leandro Maele! - João Calmon - Vasconcelos Torre.s - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Orlando Zancaner - Daniel Krieger.

I..

,,
,:

!

I
iI
J,

- 155O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Está findo o tempo reservado à Hora do
Expediente.
A Presidência esclar·ece ao Plenário que, ao designar a Ordem do Dia de hoje,
deixou de anunciar o Profeto de Lei do Senado n.o 19, de 1973, constante do item
4 da pauta. Em conseqüência, a matéria não figura nos avulsos da presente Sessão.
Com este esclarecimento, passemos à

ORDEM DO DIA
Item 1
iliscussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 33,
de 1974 (n. 0 1. 735-!B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que estende aos Municípios que menciona as
jurisdições das 1.", 2.", 3.", 4.a e 5." Juntas de Conciliação e Julgamento
de Fortaleza e a da Junta de Conciliação e Julgamento de Iguatu, no
Estado do Ceará, tendo
PA,REJCER F.A!VORAVEJL, sob n. 0 170, de 1974, da Comissão
- de Legislação Social.
Em discussão o Projeto. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria irá à sanção.
:É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 33, de 1974
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

(N.0 1. 735-B/'14, na Casa de origem)

Estende aos Municípios que menciona as jurisdições das 1.", 2.", 3.",
4." e 5." Juntas de Conciliação e Julgamento de Fortaleza e a. da Junta

de Conciliação e Julgamento de Iguatu, no Estado do Ceara.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 - A jurisdição das 1.'\ 2.", 3.", 4." e 5.a Juntas de Conciliação e Julgamento de Fortaleza, no Estado do Ceará, passa a abranger os Municípios de
Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz.
Art. 2. 0 - Aos Municípios cearenses de Acopiara, Icó, Jucás, Cariús e Cedro
fica estendida a jurisdição da Junta de Conciliação e Julgamento de Iguatu, no
Estado do Ceará.
Art. 3.0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) Item2
Discussão, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 39,
de 1974 (n. 0 1. 875-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que suprime o art. 58 do Decreto-lei n. 0 2CO,

- 156de 25 de fevereiro de 1967, alterado pelo Decreto-lei n,0 900, de 29 de
setembro de 1969, tendo
PAREOER FA'V<>lM!WM., sob n.0 190, de 1974, da Comissão
- de Segurança Nacional.
~ discussão o Projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
~ votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiTam permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria irá à. sanção.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE liEI DA CAMARA
N.o 39, de 1974
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA HEPÚBLICA)

(N.• 1.875-B/74, na Casa de origem)

.Suprime o art. 58 do Decreto-lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967,
alterado pelo Decreto-lei n.0 901), de 29 de setembro de 1969.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0

Fica revogado o aTt . 58 do Decreto-lei n. 0 200, de 25 de fevereiro
de 1967, que "Dispõe sobre a organização da Administração FedeTal, estabelece
diretrizes para a Reforma Administrativa, e dá outras providências", alterado
pelo Decreto-lei n.o 900, de 29 de setembro de 1969, que "Altera. disposições do
Decreto-lei n. 0 200, de 25 de fevereiro de 1967, e dá outi~as providências".
-

Art. 2.0

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) -

Item 3

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n,o 7,
de 1974 (n.o 142-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova ol 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, tendo
P.AREOERES FAVORMTEIS, sob n.0 s 184 e 185, de 1974, das Comissões
- de Relações Exteriores; e
- de Economia.
Em discussão o Projeto.
Se nenhum dos Srs. senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Sena;dores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
A matéria irá à Comissão de Redação.
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o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLA.TIVO
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 BrasU 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 Governo da República Federativa do BrasU e o Conselho da Comunidade Econômica
Européia, em Bruxelas, a 19 de dezembro de 1973.
Art. 2.0 - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENm (Ru;y Santos) -

Item 4
"Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 19, de
1973, de autoria do Senador Franco Montoro, que dispõe sobre o exercício da profissão de Ortoptista, e dá outras providências, tendo
tlça. -PARECERES sob os n,oa 88 a 93, da ComiSsão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurldicidade.
-Segundo pronunciamento: pela. constitucionalidade e jurldicldade
do Substiõutivo, 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 Legislação Social, favorável, nos termos do Substitutivo da
Comissão de Educação e Cultura com a subemenda. que apresenta à
Emenda n.o 2 da Comissão de Legislação Social.
- do Serviço Público Civil, favorável nos termos do Substitutivo
da Comissão de Educação e CUltura e com a subemenda. que apresenta, de n.o 3."
A discussão do presente Projeto foi adiada, em virtude· do requerimento aprovado pelo Plenário, quando de sua Inclusão na Ordem do Dia na Sessão de 9 de
maio.
o Regimento Interno, entretanto, no § 2.0 do a.rt. 311, permite um segundo
adiamento por prazo não superior a 30 dias. Com esse objetivo foi encaminhado
à Mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. '1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERJ!MENTO N.0 97, DE 1974
Nos termos do art. 3111, a.linea c, do R;eglmento Interno, requeiro adiamento
da discussão do Projeto de Lei do Senado n.0 19, d·e 1973, que dispõe sobre o
exet·cic1o da Profissão de Ortopt1sta, e dá outra:s providências, a fim de ser
feita na Sessão de 6 de agosto.
Sala das Sessões, 6 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
o SR. PRIESIDENTE (Ruy santos) - Em votação o requerimento que acaba
de ser lido.
O Sr. Franco Montoro - Sr. Presidente, peço a palavra para enca:mlnhar
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Tem a palavra, para encaminhar a
votação, o nobre Sr. Senador Frlllnco Montoro.

- 158O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, vemos no
requerimento do nobre Líder da Maioria, a intenção &e um exame mais aprofundado da matéria. Certamente, isto revela a disp·osição d·e s. Ex."' de enc<>ntrar
razões que lhe permitam conc<>rdar com o V<>to já de todas as Oomissões, favorável a esta matéria. As Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, de
Saúde, de Legislação Social e de Serviço Público, tQdas, unanimemente, se
manifestaram favoráveis a•o projeto.
Deséjo acrescentar, a: título de informação, um &ado que consta hoje da
Imprensa: o Conselho FederM de Educaçá!o, atualmente reunido, vai apr·eciar,
sobre a matéria, na sessão de hoje ou de amanhã pa.recer de um .dos seus
l1ustres Oonselheiros. A notícia divulgada p·ela Imprensa: é de que o· parecer
desse ilustre membro do Conselho Federal de Educação é, também, favorável
a essa medida.
·
·
Essa série de pronunciamentos &emonstra que o atendimento que demos à
solicitação recebida da Associação dos Ortoptistas satisfa-z uma reivindicação
do ensino médico e da cultura ·brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Em votação o requerimento, do nobre
Líder Virgílio Távora, solicitando adlamento da matéria: para que figure na
Ordem do Dia da Sessão de 6 de agosto.
O Sr. Virgílio Távora - Sr. Presi&ente, já havia pedido a palavra, para
encaminhar a vota:ção.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Virgílio Távora, pa·ra encaminhar a votaçá!o.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente.
hs pa'lavras pronuncia,da:s pelo nobre Representante de Soo Paulo mais do
que justifica,m o a;diamento que solicitamos da apreciação da propositura em
apreço. A razão está óbvia: hoje, amanhã, quando muito na semana: que vem,
o Conselho F-ederal de Educação sobre a mesma está se pronunciando. A Liderança deseja colher m'ais dados par.a me~hor se assenhorea:r do assunto. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Em votaçá!o o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do
Dia da Sessão de 6 de agosto próximo.
· ·
Há ain-da, oradores inscritos.
Com a palavra o nobre Senado·r Virgílio Távora.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, talvez não haja
lido, nesses últimos tempos, apreciação mais justa ·e escla:reced•ora sobre a Mensagem Presidencial, dispondo a respeito d-a fusão Guanaba·ra-•Esta,do do Rio que
o editorial de 4 do corrente do Jornal dlo Brasil, sob o título: "Decisã,.o Histórica".

As consideraçõ-es que temos a fazer, sobre o momentoso affaire. não poderiam
ter melhor antelóquio que a publicação em apreço em que, resumidamente e
com muita felici.dade, todos os principais tópicos do documento -em referência,
abrangendo os dif·erentes ângu:os do problema, são apresenta,dos.

E o que diz essa publicação? Primeiro: que é o projeto parte de um
mecanismo legal que contemplará a criação de Estados e Territórios, na visão
da responsabilidade federal pr-esente como elemento transformador. Dimensionando-se, portanto, esse projeto, em escala que espera todos os ângulos sob
os quais a iniciat11i'a tem sido examinada. Vai mais além. Afirma: o propósito de
conseguir uma estruturação federativa capaz d·e assegurar à Nação as vias de
desenvolvimento ha:rmônico.
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- 159Como penhor de um programa tão vasto, a primeira conclusão que se tira
é que era Inevitável que o Governo f.ed'eral assumiss-e, na criação do novo
Estado, compromisso formal e d·ef!nido de conduzir a operação.
Após aUnhar .as razões que - ao ver do articulista: e ao nosso - conduzem
o Governo a essa decisão, mostra a conv-eniência atual da necessidade de realizar o projeto que assegure, no início de um Governo, sem atropelar manda:tos,
a fusão pretendida.
Vai mais adiante, alfirmando que o comprom!ss·o federal fica expresso sob
a forma de um atendimento direto ao novo Estado. Um atendimento que va:!
mais s·Ob a forma de recursos de capital, deixando-se os recursos de custeio
por conta do novo órgão a criar.
A contrapartida dessa responsabilidade !melliSa gerou, como tal, a obrigação
de inserir uma série dos chamados freios e contrapesos para que, no mecanismo
político-administrativo, pudesse a União exercer aquelas atribuicões que tornariam vitorioso ta:! projeto.
·
Afirma mais que, no mesmo E·ent!do devem s·er entendidas aquelas re&tricões
oferecidas quanto à nomeação do futuDo Governo e, na data em que é feita:" de
modo a assegurar o tempo necessário para que se pr-eparem equip-es técnicas é se
ha:rmonizem providências capazes ·de funcionar a fusão na data da posse.
Mais adiante, diz:
"'Está explicitamente declarada a vontade fed-eral de promover, pela
citada fusão, o advento de uma unidade federada que se alinhe a São
Paulo e a: Minas Gerais, na sustentação do espaço nacional mais densamente povoado e de maior peso económico no País."
Conclui:
"A nova Unidade terá a obrigação de constituir-se, em modelo administrativo e político, em termos modernizadores e c!vi'!zactores, ponto de
partida para o amadurecimento institucional que corresponda aos superiores pa:drões de desenvolvimento econôm!co e social do País."
Dizíamos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que não veríamos um prefácio
mais feliz para as considerações com que procuraremos, em pronunciamentos
seguidos, abordar este problema, hoje trazido à consideração do Congresso.
Conforme ontem propusemos ao nobre. S.enad<Or Danton Jobim, aqui não
presente, gostaríamos de, em termos desa'Paixonados, procurar dividir a discussão da questão em três etapas. E a;qui repetiremos o qile ontem já foi enunciado em aparte dado a S. Ex.a.:
1,0) Há razões suficientes que justificam a unificação dos dois Estados?
2.0)· É o presente momento o mais apropriado para se promover a: fusão,
cas·o a primeira resposta seja afirmativa?
3,0) Neste caso, como se proceder a essa fusão?
Acreditamos, Sr. Pr·esidente, Srs. Senador·es, que os aspectos fundamentais
tra:zidos à discussão pe·lo encaminhamento ao Congresso Nacional deste pro·jeto
de lei possam ser alinhados de forma racional e desapaixonada, à medida que
busquemos resposta às três questões ora l-evantadas.
Os argumentos maiores que determinam a justeza da: medida são óbvios de
ordem económica e social. A s-eparação fisica dos dois territórios é de há muito,
entrave à integração econômica. A rigor, as economias dos dois Estados se
complementam, se [ljustam. Como a influência econômica: ultrapassa, com grande fac!l!dade, as fronteiras físicas, dentro de um mesmo país, Guanabara e
Rio de Janeiro resultam num todo geoeconôm!co. Nesse campo, soe prob'emas
existem, decorrem justamente de empecilhos conseqüentes da inexistência de
espaço, em que a ec•onom!a da Região possa se expandir a-dequadam-ente.
Sob este aspecto - o econômlco - a p1•opos!ção mais reconhece uma
situação de .fato do que inova.
11

- 160Gostaríamos, então, de dizer, numa síntese, que a integração econômlca
procurax-se-á obter por. :uma integração· física.
Por outro lado, torna-se viável a colocação, na prática, da instituição, determinada ·em Lei, da Região Metropolitana do Grande iRio, hoje não factível,
dada a situação singular de que as unidades administrativas que a. compõem
pertencem a Estados distintos. No mínimo, neste caso, haverá centralização
de recursos e sua me·lhor alocação.
Tivemos experiência, nós, no Nordeste, com a existência de Estados e de
órgãos regionais superestadUJais e com a supel1J)Osição de esforços, recursos, e
não a otlmização de res1lltados.
Considere-se, ainda, o fato de •que os investimentos far-se-ão de· fornta mais
racional. E, se é certo que os problemas serão maiores, pela pl'óprla dimensão
da nova unidade e pelo soma.tório de seus respecltivos pontos críticos, ter-se-á,
de outta. feita, um potencial econômico e&pressivo, igualmente aumentado, a
ponto de configurar um pólo de desenvolvimento, segundo a importância, após
São Paulo, e com condições de expansão, a curto, médLo e longo .prazos.
Do ponto de vista histórico - ·aqui já foi por mais de uma. vez focado
o assunto - volta 'ao Estado do Rio· de Janeiro aquilo que há mais de cem
anos dele fota. desmembrado.
De resto, sob o âng1llo estritamente social, as populações de ambos os
Estados já se identificam de longa .data e compõem, a rigor, .uma massa uniforme. Também ·aqui, a proposição reconhece e legítima uma situação de fato.
O Sr. Danton Jobim - Pe·rmite V. Ex."' um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com todo o prazer; aliás, estava tardando
a oportuna interv·enção de V. Ex."'
O Sr. Danton Jobim - Estava ausente, por. alguns momentos, deste recinto,
quando ouvi, pelo microfone, que V. Ex."' focalizava este assunto palpitante da
fusão, que vem preocupando a opinião pública, não apenas do Estado do Rio
de Janeiro- e da Guanabara, mas de todo o Bta:sil. V. Ex."', entretanto fez agora
algumas re·ferêncLas a aspectos da questão que eu gostaria de abordrur. Em
primeiro lugar, voltou a. ·falar na exlgüidade da á11ea geográfica. da Guanabara
como um empecilho à sua própria exp.ansão.
Sr. Senador Virgílio Távora, tenho, ,aqui, repisado sempre um argumento
que nunca vi convenientemente contestado - exatamente· isto: a área. geográfica da Guanabara é pequena, é o Estado territorialmente menor do País
mas até há bem pouco tempo, dois terços do seu território eram economica~
mente desaproveitados; só muito recentemente, através de pl.anos bem estudados e elaborados, começou-se a ttatar da e&ploração desses territórios, atraindo para ali grandes indústrias. !Particularmente no Governo atual, do sr. Chagas
Frelitas, planejou-se com multo cuidado o desenvolvimento dessa ·região, a Região Oeste do Estado·, onde· poderíamos incluir Jacrurepaguá, que· aliás não é
bem oeste, mas sul. Pois bem, os frutos obtidos são exttaordinários, mas estamos
multo longe alnda de cobrir toda essa exLgua área quanto -ao seu apro.veitamento.
Estou ce11to, entretanto, de que .a expansão ·da Guana;bara não se verifica aJpenas
dentro dos seus limites, ela extrapola .as suas fronteiras, que, prartàcamente, são
inexistentes. Por outro lado, V. ·Ex."' falou •em se.paraçoo física, naturalmente,
pensando nos limites estaduais, nos limi·tes de jurisdição cario•ca, mas o fato. é
que não há nenhuma sepavação física entre a Guanabara e o Estado do Rio
de Janeiro. A expansão que se· está verificando del1lt1.1o dos limites da Guanabara
já desboroou para uma vasta região da periferia do Estado vizinho. Nenhuma
barreil1a. impediu que a ação do pólo dinâmico da Guana.bara sensibilizasse toda.
essa região, e a beneficiasse com um progresso acelerado. Naturalmente, é preciso melhor ordenação desse desenv.olvimento, e é o que se poderia p·rocurar
3itra.vés daquilo que o nobre Sr. Senador Amaral Peixo•to reclamava outro dia,
c·omo re·almente a medida necessária, urgente, que se devia adotar, agora, ou
seja a constituição, ou estabelecimento da Região Metropolitana. V. Ex.a. diz
que' a seprur.ação em Estados da área da Guanabara e da área contígua do

- 161Estado do Rio de Janeiro dificulta ou impede ·o restabelecimento da área metropolitana. Já tive ocasião de tecer, nesta Casa, algumas considerações sobre
este assunto. V. Ex.a me perdoe se me alongo um pouco ...
O SR. VIRGíLIO TAVORA- É uma satisf,ação ouvirmos V. Ex.", repetimos.
O Sr. Danton Jobim - . . . mas, tive ocasião de tratar deste assunto. Existem estudos mesmo, feitos por uma Comissão Mista, sobre a matéria. E através
de convênios se poderta, com a colaboração do Governo Federal ou por sua
l.nicia.tiva e com seus recmsos, a União poderia criar a Região Metropolitana
sem pl"ecipitar a f,usáJo da Guana:bara com o Estado do Rio. Fusão que, vale
a pena insistir, não repilo em princípio ou por outra qualquer razão anterior.
Não, como todos os meus companheiros de ·Bancada somos infensos a esta fusão
precipitada, num momento inoportuno como este em que o p.aís mergulha
numa crise económica muito grave, cujas conseqüências nós ainda não sabemos
quais serão. Esta não seria a hora certa para que o Governo Federal pudesse
gllll'antlr a.os cariocas e .aos fluminenses que acorreria - a tempo e hora com os recursos necessários ao· financiamento dessa aventurosa e· custosa iniciativa . ./\gora, do ponto de vista histórico, creio que não preciSO maçar V. Ex.8
ou o Senado com a reapresentação daque~es elementos históricos que tire
ocasião de trazer para esta Casa, mostrando que o Estado da Guanabara nã.o
é de geração espontânea, que o nosso Estado, ao· contrário, é uma aspiração
antiga dos cllll'iocas, é uma conquista que coru;egulu logo com a Proclamação
da República, pol"que em 1891, na ,primeira Constituinte Republicana, já se
fundava o Estado da Guana;bara. O Estado da Guanabara foi criado, na verdade, em 1891, quando se incluiu um dispositivo na Carta Magna pelo qual se
tornava obrigatória a sua criação com a mudança da Capital. Quanto a este
ponto, não quero aduzir outras considerações; ontem, 'fui um pouco longe, mergulhei até no Império. Mas, queria apenas esclarec·er a V. Ex." esses pontos,
não para que v. Ex." aprendesse alguma coisa, porque estou certo de que conhece o assunto pelo menos tão 'bem quanto eu. V. Ex." .está numll;. missão, eu
não· direi difícil, pol"que V. ~Ex." não .gostou ontem dessa expressao, em todo
caso numa missão delicada, qual a de defender uma medida que para nós,
cariocas e fluminenses, não encontra justificativa .pela sua intempestividade.
o SR. VIRGíLIO TAVORA - Iniclaimente, vamos felicitar-nos, nobre senadai!.", poTque, ,aquela anunciada paixão de V. ·Ex.8 , pelo menos no aparte, não
apareceu. Foi rum. ap,arte, a cujos termos, alguns de~es, procuraremos agora
respondei!.", mas calmo, sereno e desapaixonado.
o Sr. Danton Jobim - A paixão é quanto ao tema, que acho importantíssimo, relevantíssimo e não pode ser tratado de man·eira, assim, tão à., ligeira
pelo Congresso Nacional.
O SR. VffiGiLIO TAVORA - Segundo, a parte das retificaçõe·s. Número
um: não falamos em separação física, mas integração física. Defendíamos integração económica poil' integração física. Apenas es.ta re·tificação é feita para
que gerações futmas que, por acaso, em noite de insônia, leiam a>s Anais de
nossa Casa não nos atribuam esta afirmativa. Número dois: Com-eçamos, c.1tão
um pequeno debate - se V. Ex.a nos permitir - sobre alguma das afirmativas
constantes de suas palawas. Realmente, não se pode pensar no desenvolvimenoo
de um grande pólo - o segundo do !País - dentro dos limites geográficos do
atual Estllido da Guanabara. Assim como tivemos paciência com V. Ex.a, pedimos, também, que a tenha conosco, que ·estamos encadeando o raciocínio daquela
forma que a Casa 'está habituada a nos ver fazer, talvez não elDqüente, mas
cartes~anamente. Então, diríamos que·, baseado em dados a serem apresentados
em futuros pronunciamentos, os contornos físicos do .atual Estado da Guanabara
não contêm a área nec,essárla para a criação de um pólo eco·nômico, não um
pólo que vá, como temos visto à.s vezes anunciado em rMios, publicado em
jornais, competir com São Paulo, que não é esta a intenção do Governo federal,
pelo menos do nosso conhecimento;, rum. pólo da ordem de gi!."andeza, como
deV'e ser ·o segundo do País. Pelos numeras que vamos .apve·senta.r, V. Ex.n vai
ver que não se pode ele clireunscl"ever a um distrito industrial, que fosse para
Santa cruz, mesmo que as "indústrias limpas" fossem para Jacarepaguá. Número
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a Região Metropolitana. ''Sim, nobre Senador, uma das maiores dificuldades
que o Governo· da Revolução teve• rpara criar, .pôr em funcionamento um mecanismo que coi!Tespondesse aos anseios tdo Grande Rio foi justamente a separação
administrativa dos dois Estados.
As experiências que tivemos no Nordeste, de ó~gãos de· a<tuação .plur!estadua!s
ou pllJl'te-estaduais é que nos levam a esta afirmativa. Outro ponto a respigar
no apa.rte de V. Ex.a: com um pouco talvez de lmmilda.cl:e, diremos que não
temos a ventura de pertencer, embora muitos anos lá·mo~ássemos, àquela plêtade
de privilegiados que tiveram a Guanabara ou .a tel'll'a fluminense .por torrão
natal. Mas nos orgulhamos, com igual f·ervor, de ser brasll·eiros. E esse problema
é de uma magnitude tal que, inte11essando dire<tamente• a fluminenses e a cariocas, percute mais ainda a alma e o coração de todos aqueles homens públicos
que, com parcela m:eoor ou maior de :poder, têm possibil1dade de, com o seu
esforço, com suas luzes, maimes ou menores, com sua dedicação, algo fazer
pa11a que a questão seja equacionada na fo·rma mais f:eliz.
O Sr. Danton Joblm - Concoroo plenamente com V. Ex.a
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Não .temos a pretensão de ser os detentores
da Ve11dade. Mas, podíamos adiantar a. v. Ex.a que os estudos do Governo
Revolucionário, .a partir de 1970, foram, por o~cl:em do Presidente Médici e,
baseados em esboÇ<Js anteriores feitos :pelo Governo do falecido :Eiresidente Costa
e Silva, .acelerados. Em 1972, o Ministério do Planejamento, cujo titular hoje é
o Secretário Geral de IPlanejamento da !Presidência da &epúbl!ca, recebeu a
incumbência de, justamente, refundir toda essa documentação e propor à Presidência da República as providências nec•essárias e convenientes.
Fatores os mais div•ersos, no momento, e•ntre os quais aquele .que sobrelevou,
de não procurar atropelar mandatos - e já estamos entrando na segunda
parte do nosso discurso - nem procma.r dar hera.nças, a sucessores, de problemas que deveriam ser tentados resolver dentro de um quadriênio, fizeram com
que a questão ficasse prorrogada para melhores tempos.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.6 permite um a.paroe?
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Já daremos o apaa-te a V. Ex.a Apenas pediríamos um pouco da paciência de V. Ex. 6 , que seria o quando, parte do segundo
tempo. Queriamos apenas afirmar, quando disse que emm a11gel.tados, que,
quanto ao Governo Revolucionário, podíamos dar ·a seguinte cronologia: retomando estudos - repetimos - ido tempo do falecido Presidente Costa. e
Silva, em 1970, o Governo Médici mandou fazer um reestudo de todos esses
planos apresentados. Em 1972, foram •eles atualizados. Não sei se estamos dizendo
novidade. Com .a acuidade de \'elho .político e brutalhador na lmprensa, talvez
v. Ex.a houvesse, com o seu I:adar, percebido que a questão, nos meios .governamentais, àquela data foi .aflmada e, segundo as info·rmações que possuímos sempre aqui procuramos apresentar todas as nossas conclusões à base de informações ofi'ciais que nos chegam às mãos - o f.ator preponderante era, justamente, não atropelar mandatos e não dar, a um GoV'emo futuro, parte de uma.
tarefa que devia, ao ver dos autores do estudo, ser feita dentro do prazo. de
uma responsabilidade governamental.
Com prazer, ouvimos o ·aparte do nobre Representante da Guanabara.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.a, no histórico que faz dos estudos desse
projeto, refere que a parte final ·esteve submettda à coordenação da Secretaria
Geral do Planejamento.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Um momento: dizíamos que os estudos da fusão
foram feitos no antigo Ministério do Planejamento, hoje secretaria Geral do
Planejamento.
O Sr. Nelson Carneiro - O titular é o mesmo Secretârio Geral do Planejamenlo. Dai esp·ero a colaboração de V. Ex." e da Maioria, para que aceitem uma
das emendas que apresentei. Porque, se a Secretaria Geral de Planejamento está
tão entrosada no assunto, justo será que continue a fazer esses estudos. Em vez

- 163 de se definir a um Governador nomeado a 3 de outubro essa incumbência desde
logo, se continue a dá-la à Secretaria Geral de Planejamento até depois das
eleições de 15 de novembro. A.ssim, teremos respeitado a harmonia que tem
"Jresidido esses trabalhos, sem que se crie, nos dois Estados, a impressão de que
há motlvo d.e natureza política ou eleitoral que justifiquem a medida. Assim,
continua entregue à Secretaria Geral do Planejamento, que já vem d·esde o tempo do Ministério do Planejamento estudando a matéria.
•'
O SR. VmGtLIO TAVORA- Estudando a matéria realmente vem o Ministério do Planejamento, hoje Secretaria Geral do Planejamento. Não. resta a menor dúvid~.
V. Ex.a vai apresentar a emenda, o Deputado Djalma Marinho estudará as
diferentes implicações. jurídicas da mesma. Estamos c·ertos de que S. Ex.", se justa
e certa a julgar, não terá porque a rejeitar. Mas isso vai depender do julgamento
da Comissão Mista. O nobre representante da Guanabara, no momento, sal daqui
com a certeza - sem fazer jogo de palavras - de que transmitirei a S. Ex.", o
nobre Relator, este ponto de vista. Mas, a esse ponto d·e vist.a que, esportivamente, transmitiremos 3.0 Relator, acrescentaremos que, pessoalmente estamos
convencidos de que o Gov·ernad.or do novo Estado deve ser um estadista, uma
pessoa com uma visão histórica - aliás, a V. Ex." já. transmiti isto - uma
pess·oa que saiba dos compromissos imensos que está assumindo com as gerações futuras do nove! Estado e,. por que não dizer, do Brasil.
Na nossa opinião, tornamos a repetir a V. Ex.a., tal responsabilidade há que
ser entr·egue a um homem desse gabarito e que deve ter o tempo necessário,
independente de paixões politicas, para montar todo um esboço de estrutura em
tempo mínimo.
Perdoe-nos, Sr. Presld.ente, há bastante tempo já estava a luz acesa, avisando-nos de que nosso tempo estava esgotado.
. Continuaremos numa próxima oportunidade, mas permita-nos apenas terminar este p·ensamento: não acreditamos que o Presidente Geisel, responsável
como Sua Excelência é - que tem meditado profundissimamente, noites a fio,
antes de tomar tal passo, que nós da Maioria, reconhecemos decisivo para o
futuro do Brasil - não podemos acreditar que vá pôr, à frente do EstacLo a
criar, alguém que não tenha gabarito para ser pelo menos Presidente da República. Não estamos lançando a candidatura de alguém à Presidência. Tentamos
enfatizar, apenas, o gabarito que emprestamos ao homem que vai ter essa responsabilidade.
Sr. Presidente, perdoe-nos mais uma vez pelo alongar de nossa oração. Ficamos devendo à nobre Oposiçã-o a resposta aos d.ois outros pontos referidos no
início do pronunciamento: "do quando" e "do como fazer a fusão."
Mais uma vez, pensamos que o Senado dá - Oposição e Maioria - um
exemplo de que um assunto, tempestuoso c·omo este, pode ser discutido com
calma e sem paixão.
Multo obrigado, Sr. Presld·ente. (Muito bem! Palmas.)

Documento a que se refere o Sr. Virgilio Távora, em seu discurso:
Jornal do Brasil (4 de junho de 19'M)
DECISAO HISTóRICA

A fusão Guanabara-Estado do Rio é feita pelo Governo, antes de tudo, em nome
do interesse nacional. A exp·osição de motivos, que acompanha o Projeto de Lei Complementar, abarca as necessidades de recompor a unidade de administração, com a
criação do Município Neutro em 1834, e de abreviar o tempo de desenvolvimento económico e social em certas áreas. ll: parte de um mecanismo legal que contemplará a
criação de Estados e Territórios, na visão da responsabllldade federal em estar presente
com empenho transformador.
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os quais a Iniciativa tem ·:sido examinada. Declara o Governo, além dos motivos de
natureza econõmlca e social, o propósito de conseguir uma estruturação federativa capaz
de assegurar à Nação as linhas de desenvolvimento hannôn!co e de equllibr!o politico,
como componentes da segurança nacional.
Como penhor de um programa de tão vasto alcance, era Inevitável que o Governo
Federal assumisse, na criação do novo Estado, o compromisso formal e definido de
conduzir a operação, com o peso de sua ajuda, entendida como um verdadeiro Investimento, Já que o objetlvo é gerar reais benefícios para as populações cariocas e fluml·
nense, pela "transformação substancial", em prazo relativamente curto, das condições
económicas e sociais da área a ser Integrada.
Foram razões históricas e a situação atual que geraram no Governo a convicção,
resultante de prolongados estudos e da atualização dos dados, da conveniência, da
necessidade e da oportunidade de realizar o projeto que assegure à Guanabara e ao
Estado do Rio um potencial superior à simples soma das Unidades componentes. O
objetivo é constituir, nesta região do Pais, um núcleo forte de desenvolvimento, em
condições de crescer mais rapidamente e com perspectivas mais amplas do que seria
possível aos dois Estados alcançarem separadamente.
O compromisso federal está expresso, sob a forma de prestação de assistência direta,
em dois artigos da Lei Complementar. Mais do que auxiliar e subvencionar o custeio
de serviços públicos e a administração a Implantar-se, obriga-se a União a Investir
nas áreas dotadas de capacidade rápida de responder aos estímulos, sob a forma de
de~envolvimento.

A contrapartida dessa responsabilidade federal o Governo procura firmar no mecanismo administrativo e politico proposto na Lei Complementar que faculta à União
exercer os poderes transitórios, em tempo considerado su!flclente para assegurar vida
dinâmica à nova unidade federativa. Entre esses poderes está o de nomear o Governador
para a fase de adaptação e atribuir à figura do agente federal a faculdade de editar
textos legislativos na ampla gama de competência estadual, a fim de organizar os
poderes públicos e seus serviços. A organização em caráter definitivo caberá à Consti·
tuinte.
Daf por que o documento legal fixa, desde seu envio ao Congresso, medidas acauteladoras, como o Impedimento de realizarem, os dois Governos Estaduais, admissões e
outras medidas relativas ao pessoal das duas administrações, bem como faz cessar
negociações de empréstimos Internos que dependam de aprovação federal. No mesmo
sentido deve ser entendida a data de nomeação do futuro Governador do novo Estado
com antecedência: assegurar o tempo necessário a qu-e se preparem equipes técnicas
e se harmonizem providências capazes de Impulsionar a fusão na data da posse.
A fórmula da manutenção, no primeiro ano, dos recursos propiciados pelo ICM à
administração da Cidade do Rio de Janeiro, com a redução de 10% ao ano, simultaneamente com o elenco de medidas que contemplam a área do Grande Rio, para
as Inadiáveis soluções comuns, geram a Indispensável tranquilidade à opinião pública
metropolitana.
As demais áreas estão também garantidas. Centros industriais e zonas agrícolas
serão Igualmente objeto de programas aclonadores de suas potencialidades, pois está
explicitamente declarada a vontade federal de promover, pela fusão, o advento de uma
unidade federada que se alinhe a São Paulo e a Minas Gerais na sustentação, no
espaço nacional mais densamente povoado e de maior peso económico no Pais.
A soma de poderes que se enfeixam em mãos do Governador do futuro Estado
aumenta a responsabilidade que o Governo federal contrai perante a História. Cabe,
no entanto, ressalvar desde o Inicio que a Iniciativa privada é parte Integrante do
mesmo compromisso.
Esforços governamentais deixarão de ser suficientes sem a contrapartida privada,
numa tõnlca de confiança que precisa ser demonstrada de Imediato. O prazo fixo é
válldo para todos. Esgotada a fase de transição, o novo Estado deverá figurar num
destaque que Iguale as iniciativas públicas e privadas na mesma quota. de participação.
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inst1tuc1ona.l que corresponda aos superiores padrões do desenvolvimento econOmico e
social do Pais.

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Não havendo mais oradores inscritos,
vou eneerlla.l' a Sessão.
Antes de fazê-lo, convoco os Srs. Senadores pwra uma. Sessão Extraordinária
a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a. Mensagem n.o 191, de 1974 (n. 0 264/74, na. origem), pela. qual o Senho·r
Presidente da República. submete ao Senado a escolha do nome do Senhor Miguel
Paulo José Mar!l3. da Silva. Paranhos do Rilo Branco, Embaixador junto ao Estado
de Israel, .plm.'a., cumulativamente, exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República de Chipre.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 hora~ e 30 mfnutosJ

88.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 6 de junho de 1974
(Extraordinária)
PRESID:Il:NCIA DO SR. PAULO TORRES

A.s 18 horas e 30 minutos, ach:am-se presentes os Srs. Senadores:
José Guiomard - Geraldo Mesquita - José Lindo.so - José Esteves
· ;_ Cattete Pinheiro - JaJJbas Passarinho - Renato Franco - Allexandre
Costa - Clodomir Milet - José Samey - Fausto castelo-Branco Petrônio Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távol.'a - Waldemar
Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros Domício Gondim - Milton C.abral - Ruy Carneiro - João CJeofas
- Paulo Guel.'ra - Wilson Campos - Alrnon de Mel~o - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Augusto Franco - Leandro Mac~el - Leurival Baptista - Antônio Ferna!lldes - Heitor Dias - Ruy San.tos Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - João Calmon - AmaJJal Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah Danton Jobim - Nelson Carneiro - Magalhá•es Pinto - Carvalho Pinto
- Franco Montara· - Orlando Z•ancaner - Emival Caiado - Osires
Teixeira - Fernando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi Accioly Filho - Mattos Leão - Otávio Cesário - Antônio Carlos Celso Ramos - Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guido Mondin
- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de plJesença acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. !.o-secretário.
É

lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N,0 98, de 1974

Senhor Presidente:
'!lendo sido designado, por Decreto do Sr. Presidente da. República, para
integrar a Delegação do Br.as!l junto à 59.a Reunião da Organização Internacional do Trabalho, durante o mês de junho do corrente ano, solicito autorização do Senado, nos termos do art. 36, § 2. 0 da Constituição e 44 do Regimento
Interno, para o desempenho daquela missão, devendo minha ausência do Pais
ser de cerca de 30 dias.
Sala das Sessões, 3 de junho de 1974. - Flávio Brito.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O requerimento que acaba de ser
lido. de aco•rdo com o art. 44, § 4. 0 , do Regimento Interno, será remetido à
Comissão de Relações Exteriores, devendo ser submetido à deliberação do Plenálrio após a Ordem do Dia, em virtud•e do que se acha previsto no ·art. 391,
II, b, do Regimento. (Pausa)
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ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do parecer da Comissão de Relações
Exteriores sobr-e a Mewagem n.O 191, de 1974 (n.0 264/74, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha
do nome do Sr. Miguel Paulo José Maria eLa Silva Parllinhos do Rio
!Branco, Embaixador junto oo Estado de Israel, para, cumulativamente,
el!iercer a função de Embaixador do Brasil junto à República de Chipre.
A mllitéria. constante da Ordem do Dia, nos termos da alínea h do art. 405
do Regimento Interno, deve ser apreciada em Sessão Secreta.
SOlicito dos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de ser respeitado o Dispositivo Regimental.
(A Sessão torna-se Secreta às 18 horas e 35 mtnutos e volta a ser
Pública às 18 horas e 40 mtnutos.J

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria da Ordem do
Dia, ~ai-se passar à apreciação do Requerimento n.o 98, lido no Expediente,
de autoria do Sr. Senador Flávio Brito, solicitando autorização do Senado para
aceitar missão do Executivo.
A matéria depende de Parecer da Comissão de Relaçõ·es Exteriores.
SOlicito ao nobre Senador Fernando Corrêa o pa;r.ecer d!liquele órgão técnico.
O SR. FERNANDO OORR:f:A (Para emitir parecer) - Sr. Presidente:
Em minhas mãos o requerimento do ilustre Senador Flávio Brito, pedindo
licença para desempenhar missão junto à OIT, que se vai reunir em junho,
em Genebra.
~atando-se de uma missão que só pode honrar o Senado da República,
nada há a opor à saída do nobre Senador Flávio Brito.
Somos pe~a aprovação do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Parec•er da Comissão de Relações
Exteriores é favorável à concessão da autorização.
Completada a ~nstrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em votação o requerimento.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprov!lido.
iFica concedida a licença solicitada.
iNada mais havendo que tratwr, vou encerrar a presente Sessão, designando
para a Ordinária de amanhã a seguinte
·

ORDEM DO DIA
1

Votação, ·em turno único, do Requerimento n. 0 79, de 1974, de autoria dos
Senhores Senadores José lJndoso e Milton Ca,bral, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo S·enhor Presidente da
República no dia 22 de maio de 1974, em Cochabamba, por ocasião da assinatura
do Acordo de Cooperação e Complementação Industrial.
2

Projeto de Lei do Senado n. 4, de 1970, de autoria do Sr. Senador Júlio
Leite, que .estabelece limite máximo para a cobrança dos direitos autorais e
0

os conexos relativos a obras lítero-musicais divulgadas pelas permissionárias ou
concessionârias dos serviços de radiodifusão e rádio-te-levisão legalmente instaladas no Pais, e dá outras providências.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 50 minutos.)

89.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 7 de junho de 1974
PRESID:f:NCIA DO SR. PAULO TORRES

A;;

14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Renato
Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet - José Samey - Fausto
Castelo-Branco - Helvídio Nunes - Vírgilio Távora - Waldemar Alcântara - Luís de Barros - Domício Gondim - Milton Cabral - Ruy
Carneiro - Paulo Guerra - Amon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Lourival BaptiSta - Heitor Dias - Ruy Santos __,... Carlos Lindenberg - Paulo Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim
- Franco Montoro - Emival Caiado - Osires Teixeira - Fernando
Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Mattos
Leão- Antônio Carlos- Guida Mondin- Tarso Dutra.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o campa~
recimento de 37 Sr. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a

sessão.

O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
Jl: lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM:

DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBUCA
Submetendo ao Senado nome indicado para cargo cujo provimento depende
de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N.0 196, DE 1974
(N.• 270/'14, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 (item III) da Constituição Federal, tenho a
honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo
fazer, do Senhor Fernando Cesar de Bittencourt Berenguer, Ministro de Segunda
Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do
Brasil'junto à República de Honduras, nos termos do art. 21 do Decreto n.O 71.534,
de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Fernando Cesar de Bittencourt Berenguer, que
me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam
da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília. 6 de junho de 1974. - Ernesto Geisel.
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EMBAIXADOR FERNANDO
CESAR DE BITTENCOURT
BERENGUER
NWlcldo no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, em 24 de agosto de 1917.
Bacharel em Ciência.'l Jurídica.'l e Sociais, pela Faculdade Nacional de Direito da
Universidade do Brasil, 1947. Diplomado pelo Instituto Rio-Branco, no Curso
de Prâtica Diplomâtica, 1947.
- Cônsul de Terceira ClWlse, 1945.
- Secretârio do Delegaào do Brasil no Conselho de Segurança dWl Nações Unidas, Londres, 1946.
- Membro da Delegação do Brasil à Conferência da Paz, Paris, 1946.
- Membro da Delegação do Bra.'lil à I Sessão da Assembléia Geral dWl Nações
Unidas, Londres, 1946,
· ·
- Vice-Cônsul em Nova Orleans, 1948 a 1951.
- Encarregado do Consulado em Nova Orleans, 1950 a 1951.
- Vice-Cônsul em Houston, provisoriamente, 1949 a 1950.
- Terceiro-Secretârio da Embaixada no Vaticano, 1951 a 1952.
- Vice-Cônsul em Liverpool, 1952 a 1953.
- Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por antiguidade, 1953.
- Cônsul-Adjunto em Liverpool, 1953 a 1955.
- Encarregado do Consulado-Geral em Liverpool, 1953.
- Encarregado do Consulado em Cardiff, 1954.
- Segundo Introdutor Diplomâtico, 1955 a 1958.
- Membro dWl Comissões de Recepção ao Legado Pontifício ao XXXVI Congresso Eucarístico Internacional, 1955; ao Presidente Eleito da República da
Bolivia, 1956; ao Presidente da República Argentina, 1956; e ao Presidente da
República Portuguesa, 1957.
- Membro da Missão Especial do Brasil às Solenidades da Posse do Presidente
da República ])()minicana, 1957.
·
·
- A disposição do Presidente da República do Paraguai em visita ao BrWlil, 1957.
- Membro da Comitiva do Ministro de Estado em viSita à República do
Peru, 1957.
- Promovido a Cônsul de Primeira Cla.'lse, por merecimento, 1958.
- Primeiro-Secretârio da Embaixada em Londres, 1958. a 1960.
- Encarregado de Negócios em Londres, 1959.
"- Cônsul em Houston, 1960 a 1962.
- Titulo de Conselheiro, 1961.
- Cônsul em Los Angeles, 1962 a 1964.
- Conselheiro da Embaixada no Cairo, 1964 a 1966.
- Encarregado de Negócios no Cairo, 1964 e 1965.
- Observador do Brasil à VII Sessão da Comissão Económica para a Africa
(CEA), Nairóbi, 1965.
- Introdutor Diplomâtico, 1966 a 1968.
- Promovido a Ministro de Segunda ClWlse, por merecimento, 1966.
- Cônsul-Geral em Gênova, 1968 a 1971.
- Embaixador em Abidjan, 1971 a 1974.

,
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Secretaria. de Estado das Relações Exteriores, em
Octavio Bainho Neves, Chefe da DiviSão do Pessoal.

de

de 1974. -

(A Comfssáo de Relações Exteriores.)

MENSAGEM
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA
Encaminhando à deliberação do Senado, Projeto de Lei:
MENSAGEM N.o 197, DE 1974
(N.0 281/74, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
iNes termos do art. 51, combinado com o a.rt. 42, item v. da Constituição,
tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivas do Senhor Governador do Distrito Federal, o
anexo projeto de lei que "autoriza o Governo do Distrito Federal a promover a
transferência do controle acionário da Companhia de Telecomunicações de Brasília - COTELB para a Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBR.AS, e dá
outras providências".

Brasília, 6 de junho de 1974. - Ernesto Geisel.
E.M.E. N.0 09-GAG
Brasília, 31 ·de maio de 1974.
Excelentíssimo Senhor Presidenta da República:
Em cumprimento à política nacional de telecomunicações, venho propor o
encaminhamento de projeto de lei autorizando o Governo do Distrito Federal
a transferir para a TELEBRAS o controle acionário da Companhia de Telecomunicações de Brasil!a - COTELB, pelas seguintes razões:
1. a. ·mEdlda. w+1eooe à politica nacional de :telecomundoações;
2. e!lBeja maior entJrosa.gem <técnica, ~~a.tiv•a. 1e ~mancelma dlo lle•tor
dlfl tJebecollllllm1cações, facllita.ndo a supe,r.ação da.s diUCluicLad·es ·com que se defiiiOIIlta
p!lll1a 'a.tendell' ·às II!ecea"d!da.des naclooa.ls;
3. evdta ·oonfJ.i,tos de plmejamen.to, supervisãJo e c:mtroJ,e pm
de suborddnlação;

d~p1icidlade

4. ;propotrciOIII•a maioll' ef~ciênma ·e f,aciliodadle de Oll!Pta:ção de recUil1SOS no
sistema financeiro, interno e externo, desobrigando o Governo dos vultosos in'V'estltnren'OIS tmp['esoC!ndív.e!s ao .a,tendámenro dos sell'viços ·te!,efôndoos. da Oapclitlal
Fedlel1al, !J!Ue .apr.ooen.tam C!IJr.a.ct,e.rís:ticas peCIUI:1M.1es d1e iii!tel'lliSse púbJicoo e se·guranç.a IIIJaCiona.U;
.

.a ·trlans~ell'ênci:a :imle<tiata do co;ntrolte
~mpaTJookJJa.dle de· p.ronrtJo .!IJben:dimento às

5.
pela

ccs da Ca.pLtal. .

.

se afigura da ma~,oT oOI1:l:V1eniência
nec,essid,adies dos Sel!t'Viços ·te~efôilli-

Os ftmcdOIIIállios elo Gov.emo do Dlstri,t.o Fle:deil.'lal ·C!llle 'estã'o à disposição da
dle 'DeLe·comunicações dle B11asíl~a. - COTE:LB, ~~oa.m com os seus
direLtos illiS&ell'Ul'a.dOs podendo, el!litneta.Illto, oop+lall' pelo' s1eu 'aproVIe~1lamEmrtlo, coo:no
empregados da Conpanhia, sob o regime da legislação trabalhista, tendo o
tempo de se:rvd.ço presbad,o· .ao Dlsbrillo· Fledle•Ilal computado pa111a ·todiO•s os fins
prev151Jos III•a Conso•lild.ação d:a.s J.Jels do T•IJabaJlho.
Oomp.m~a

-171· NestaiS •COOdlições, ,1Jenho a homa. de ·srubme,te•r, em. amexo, à· escLa.recldla. a.pireclação de Vossa. Excelência, para. envio ao Senado Federal, o anteprojeto de lel
a-cima 111eferldo.
Na opol'ftuaJILdiaJcLe, ~e·afi'Nno• •a Vossa Excelência as ·expressões do meu nlail.s
a1to rupreço 1e :pro•fu.ndo ·l'ISS'Jl•eit·o.. - Elmo Serejo Farras, Go'VIernado•r.
PROJETO DE LEI DO SENADO N.o 61, DE 1974-DF
Autoriza o Governo do Distrito Federal a promover a transferência
do controle acionário da Companhia de Telecomunicações de Brasília COTELB para a Telecomunicac;ões Brasileims S.A. - · TELEBRAS, e dá
outras providências.

o Senado• Fed1e111a.l <DeCI!1eta.:
Art. 1.0 F1ca o Ga.vemo eLo DIIS1lrito Fede•l'lal a.ruto•rl21a.do a an-omo-VIea:- a. transferência do conrt:A'o!OO •a.ciloná'l'io da. Compa.nlUa dle Teleoomun1cações dle Bmsílla
- COTELB piWa ·a T.elecomundcaçõ.es Bll1a.s~lie1·I1as S.tA.. - TEIJEBRAS.
§ 1.0 A transferência far-se-á pela capitalização dos créditos da TELEBRAS
cl!eco•wen•t•e•s dos seus m;ve..s,j[mentoo llla COTELB.
§ 2. 0 E-f•eltiv.ad:a ·a t•ransfe•rêncila, de-ixa.rão d•e vigor•a.r, .no que <•e IIIefere à
CO'l1ELB, as rus.posiçõe..s dta, úe11!1J. 0 4.545, dle 10 d•e de2lembro d•e 1964, reSISa.lva.das
e mant1dJa.s 1a.s do § 5.0 do •a.rt. 15 da. •I'efe~dJa Lei.
Art. 2. 0 Os •btm!S dle p~ip.r;,e·cLad:e dto· Gov•erno do DiSitnto Fedlea:'·al d1estmados
à COTELB e •amà•a •a ela não tra.nsf•er'.dos· serãio• •aV'a.ltados med-iante la.udJo p•eiiiicial
e incOI1JO•I1ados •ao pa-trimôn~o- à•a Compamll.!ta.
Art. 3.0 Os founcionários .públicos dtos Quad•ro•s tle Pessoal .do Distrlito Fedea-a.l
que, l!lla dla.ta. de·sta. Lei., eslliV'e•IIem Io.taàkls m COTELB :poderãio o~,twr por .seu
aproVJe~t,amelllJto como eiilGJll'egados da Compa.nih~a. sob o l'egime lia !Jeg[slação
traboalll:lsta.
§ 1.0 A opçã.o ,a, que se IIIef,e•I'e este artig-o s·~rá mll!!l:iof•esta.d•a expre,ssamelllJte
pelo f·u.ncldn•âJl'llo e a.p~e:s•elllltada à COTELB n;:J IJtl1l2lO• dle 60 CseSSiel!1ltla) diWS· a cOI!lJtaT
da •ef.etlvcação da wamsfe["ê'nCLa diO' co;ntroJ,e •RJCioná.ráo.
§ 2.0 A COTELB enca.ll'lirlha.rà os ;t•wmos dJe opçoo dos fuoncionár.los à Seooetllll'll•a de Ad!mdallstvação do DistrLto· Fede•I'ar,, que proW!•enc.ta.rá a SUJa imedi•ata

exone11ação.
§ 3.0 o ,1JemiJ() de serviço ;prestado a.o m~·,rJ,to Fed•e!t'al peõ,os f,unclonrurdos
aproV'e:litJadlos 1!1Ja fOl"lllla dleste al!'tig1o setrá computado p!IIM 'OOclias 01s' f!l!lJs dia legislação trebtalhlsta..
·
0
§ 4. ·Os f'lliilCiol!l·á:rios qwe nã.o opta.I'em, oonfo•l'llllle P•l'evls•t•o 'MSte .a;rtngo, serão
I'estiltuídos .a,o GoV'ell1nO do iDdlstrito F1ed.e~a:l.
Art. 4.0 Eooa; Led entraTá em v·igor n-a da.t•a dle sua P•Ubld:oação, 111evog1ada.s
a.s disposições em contrário.
·
LEGISLAÇAO CITADA
0

LEr N. 4.545, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1964
Dispõe sobre a restruturação administrativa do Distrito Federal, e
dá. outras providências.
o ••••••••••••••• o •••• o ••• '

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

Art. 15. Fica o Prefeito do Distrito Federal autorizado a constituir, nos
te·rmos dlest•a Le·i ·e à•a. legislação qwe 1hes fo•r •aplicáwl, a.s se~ll!li·ISIS sociecLmes
por ações:
·
a) Companh:La de ':De~efOIIl•es de Bl1a1Silf.a (COTELB), dlestliill!!!à·a ·a •RJdlllllinlswrur
os ~e·rviços .tJeliefônlcos rurbanos •e inbei!'IUtl'bW!liOS;
b) Compamhi.a de Eletr1cldade dJe B~as~ia (CEB), destln•ada a. 1aclim.lnls1lrar
os setrviço.s ,dJe eoo,vgia eJétrlc•a;
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Compann~a

t.iinlada. a

promiOIVIEll'

do

!Desen~olvimento do P~maLto Oentmal (CQDEP[,AN), eLes~
a eJapam•são. das .a.tivklia.des •eoonômioas do PlanaLto CenJbra.l;

d) Bmco iRiegiol113Jl de

B~a.síL!a;

S.A. (BRB) <Ve1ladol.

§ 1.0 N•ms empresas !de que tr.ata es"e •~Wtigo, a. P.ref•eil1luira deterá, pelo menos,
51% (c!nqüenta e um por cento> das ações com direito a voto, e, através de· seus
represenJtam,tJes fa~rá. obs~rur, nos atas constitutivos de ·oada emp11e.sa, os p11eceiltos

legais aplicáveis.
..
§ 2.0 A quota de parti"Cipação da Prefeitura de> Distrito Federal, na forma~
ção do cap~tJal d1e cadia ·uana d•as •e•n.tidades •a que se :ref•el1e o IIJ11ti~o iWl111lerior, sell'á
'

lnte!lll1a.l!2lada. med1arute:
a.)

avaliação e subseqüente transferência e incorporação dos bens atualmente

vi!!J:cuJMos àS •altrl.buicões es;peclfiCIIJS das roc1edoaideS m1Je·gll1Bm•tles• diO• partmlmôn1o

dia ·Companhia U111bmizadooa d.a ·Nov;a Oapdiba.l do !Brasil;
b) rtl1amferência de qlllaJlsqUier rec\IJl'Sos orç•amentáJI'los e outros mdos espe~
cia,:Lnrente vlnculadlos •ao ISietrV!ço.
c) dotações ou créditos que com esse objetlvo, vierem a ser autorizados por
Lei;

doações ou cool:iribuições de qlllalq.uer Illatureza.
§ 3. 0 A pamtr .clJa data de SUia oonstiJtulção, .passaJrão. a ser •11ecoilihdrl•as às
entid•ades die que •imaJta o ·art. 15, .as .oontribwções ou tllJQas dlesrtmad•as à mmulten~
ção ou re•tiDibuição dos serviçoS que plliSSarem à Sllla. ll"eSpOMabilidiadle, l8l!ISim como
a5 111eceiltms qwe, ·com o mesmo obje•ti'vo, vielrem a ser mstitukllas em Led..
§ 4.0 - As entidades citadas pela presente Lei poderão arrecadar as contri~
buições e >ta~as pagas peJos usuá.rios' .awavés de rum<aJ ·oo'letom de 111endlas lndiUs~
triais comum ou pe1o Ba;n,co Regional d•e ~asília S.A., med~MliÍie eonvêa!do.
d)

§ 5.0

As •einPOOSIII:S de que 'Íll'!a.ta este a;rtigo. •assim como ·as o,pel1aÇões que
neaàdzall'lem, .gozrurã.o de isenção de pag1~to dOs ,1:Jl1ibutos de ooonpetêncta. da
União e do -Distrito Federal, a.plicando~se~lhe o preceituado nos artigos 13 e 14
dia Lei 1!1. 0 2. 874, de 19 de .setembro dle 1956.
§ 6.0 (~etado).
•, • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • o • • o • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Art. 18 Para fins de exercício do controle e supervisão de que trata o
(vetado) 3ll'lt. 3.0, são .a seguir inddc:adas as s•ecre.tall'ias intJell1eSSilidlas na atividade
de cada um dos órgãos a que se refere o inciso II do mesmo artigo, existentes
ou IB. serem COilllS•tituidos;
(Vetado).
Secretrurdia <de Ag1l'!ctliL1:Jlwa e P.rodução
Socdiedade de IAJbastec:i.mooto d<e Br.asma <SA:B) ;
Fmdiação Zoobotân:i·ca do Distrito Fledenal (FZDF).
8eC!l1etJarlai de ;Eldlucação e Culitw11a ·
Funda~tão Educacional do Distrito Federal (FmF> ;
Foodlação OuJ.tm,al do D~s.tri•to •F1ede11al (FICDF) ;
(Vetrudo).
fVetadJC>).
(VetadJC>).

Seoret!lll1ia de F1nanças
Companhia de Desenvolvimento do Planalto Central WODEPLAJN);
Banoo ·Rieglo•na:l d.e Bl1así~~a S.A. <BRB>;
(VeúaclJO).

S0011e1JardJa de Serviços Púb16cos
Companhia: di~ TeJiefon.es' de BrasíJd,a (COTELB);
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Sociledlade de T11ansrpol'lbes CoLetivos de Bl1asiUa (TCBl;
(Vletlwdo l .
(Vletlwdo).
Secretarla. die S•a.úde
Fundação, Hosp11laLa;r dJo Distrito F1edle~·a1 <FHDFl.
Seol'letlSJria. de Sen>iÇO•S Soc~a!ls
Socllecl:wclJe· dle Habitações die linteresse SoclaJ. LtcLSJ. <SHIS>;
lilWldaçáo db ~ço Socd,a.l do Dl:s;tQ-!Jt;o Fedoe[1a;l. (FSSDFl .
SeCII'Ie,tJwrlia. de V1ação e Obl1as
COmpal!lhia Ull'bandzaoo:t'ai dia Nov,a, Capital do Bl'asl:l (iNOViACAP);
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DElRDFl.
••• '

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

(As Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de
Ftnanças.)

PARECERES
PARECER
N. 241, de 1974
0

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 35, de 19'74, que "dá nova redação ao art. 681, da Consolidação das Leis do Trabaiho".
Relator: Sr. Heitor Dias
É de autoria do eminente Senador Wilson Gonçalvell o projeto em exame,
que visa a alterar o art. 681 da Consoliaação das Leis do Trabalho, de modo a
estabelecer que os Presidentes e Vice-Presidentes dos Tribunais Regionais do
Trabalho, por ocasião da investidura nos cargos, tomem .posse perante os respectivos Tribunais.

Justifica o Autor a. sua proposição lembrando que o dispositivo,· em sua
reda.ção atual, por permltir que aquelas bivestiduras se façam perante os Tribunais de Justiça Estaduais, importa em verdadeira ca.pitis diminutio:
". . . seria como se determinasse a lei a posse dos Presidentes dos
TribunaiS Superiores (Federal de Recursos, Superior Eleitoral, Superior
Mllltar, Superior do Trabalho) perante o Presidente do Supremo Tribunal Federal".
·
Entendemos que o projeto tem toda. pertinência. Realmente, a. praxe ado-,
tada nas solenidades de posse dos Presidentes e Vlce-Presidentes das nossas
altas cortes de Justiça é a de conferir tal missão aos seus ilustre.s Pares. o dispositivo da consolidação das Lel:S do Trabalho, entretanto, long·e de .pretender
minimizar a significação do ato, teve sua origem no fato de que a escolha da."
quelas autoridades, nos idos de 1943, era feita por nomeação do Presidente da
República, ao invés do processo eletivo de agora.
A proposição, portanto, mercê de corrigir uma fnadequação do texto consolidado, ajusta-se, também, ao disposto na Constituição em vigor, que, encartand(J os Tribunais de Trabalho entre os órgãos do Poder Judiciârio, dâ
competência a esses Egrégios Coleglados de elegerem seus próprios dirigentes.
Ante o eJqJosto, opinamos pela. aprovação do Projeto, face à sua constitucionalidade e juridlcidade.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Heitor Dine;, Relator - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - Carlos Lindemberg - Accioly Filho - Mattos Leão - José Augusto - José Lindoso. .

- 174PARECER
N. 0 242, de 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 35, de 1974.
Relator: Sr. Octávio Cesário
Sob o fundamento de que o art. 681 da Consolidação das Leis do Trabalho,
na forma em que está redigido "importa atualmente em verdadeira capitis
diminutio dos Tribunais Regionais do Trabalho" o eminente Senador Wilson
Gonçalves pelo projeto em exame, quer alterá-lo de modo a que os Presidentes
e Vice-Presidentes daqueles Tribunais passem a tomar posse perante os respectivos Colegiados.
o eminente jurista e Presidente do Supremo Tribunal do Trabalho, professor Mozart Vitor iRussomano, autoridade das mais respeitáveis na matéria, comentando o art. 681, na sua acatada obra "Comentários à Consolidação das Leis
do Trabalho, edição de 1973 -.:.., em determinado tópico afirma:
"A tendência que se sente, em relação à posse dos presi:d!mtes dos
Tribunais Regionais, é de fazer com que a mesma se dê perante o plenário do próprio Tribunal."
Nenhuma outra opinião será mais valiosa que a do próprio Presidente do
Superior Tribunal do Trabalho, que é a autoridade perante a qual os Presidentes dos Tribunais Regionais deverão tomar posse de ac<~rdo com o disposto
no art. 681 da CLT.
Tudo nos conduz, portanto, a acolher, por todas as razões, o Projeto de
Lei do Senado n.o 35, d-e autoria do eminente Senador Wilson Gonçalves.
Ao examinar a proposição na douta Comissão de Constituição e Justiça,
o eminente Senador Heitor Dias, em certo ponto de seu parecer, unanimemente
aprovado, assim se manifestou:
"Entendemos que o Projeto tem toda .pertinência. Realmente, a
praxe adotada nas solenidades de posse dos Presidentes e Vice-Presidentes das nossas altas Cortes de Justiça é a de conferir tal missão
aos ilustres Pares. O dispositivo da Consolidação das Leis do Trabalho,
entretanto, longe de pretender minimizar a significação do ato, teve
sua origem no fato de que a escolha daquelas autoridades, nos idos de
1943, era feita por nomeação do Presidente da Repúblfca, ao invés do
processo eletivo de agora."
·
Partilhamos, também, do mesmo ponto de vista. A correção do art. 681 se
impõe, não só para harmonizar seu texto à atual Oonstltuição, como também,
por atender a uma realidade, pois, de algum tempo a esta data, àquelas solenidades de posse já vêm sendo realizadas perante os próprios Tribunais Regionais,
em sessões plenárias, especialmente convocadas para o ato.
Nestas cond1ções, nosso Parecer é pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, 6 de junho de 1974. - Franco Montoro, Presidente Otávio Cesário, Relator - Renato Franco - Accioly Filho - Guido Mondin.
PARECElR
N.0 243, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 107, de 1973, que "dá nova redação ao art. 3,o do DecretoLei n. 0 389, de 26 de dezembro de 1968, que dispõe sobre os efeitos pecuniários decorrenteG do trabalho em condições de insalubridade .e de
periculosidalfe".
Relator: Sr. Helvídio Nunes
O Projeto de Lei n.o 1()7/73, do eminente Senador Antônio Carlos, que objetlva modificar a parte final do art. 3.0 do Decreto-Lei n. 0 389, de 26 de de-
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e jurídtca a fixação da data inicial das atividades como geradora de efeitos pecuniários, inclusive adicionais, decorrentes de trabalho em condições atestadas
de insalubridade ou periculosidade.
De outro lado, a comissão de Legislação Social, através de lúcido parecer
do eminente Senador Heitor Dias, à unan!mfdade, adotou a conclusão que se
segue:
"Previamente admitida como existente a Insalubridade, os efeitos
pecuniários dela decorrentes devem ser devidas desde o início das atividades naquelas condições ou, pelo menos, retroagirem até ao máxfmo
do prazo prescricional do direito de reivindicá-lo, qual seja, dois anos,
nos precisos termos do Prejulgado n.0 29 do STS, sob pena de anular-se,
por completo, o instituto do direito adquirido (Const., art. 153, § 3.0 )."
Em plenário, a proposição, em conseqüência dos Requerimentos de n. 0 • 6
e 27, aprovados nas sessões de 7 e 28 de abril, firmados pelos Senadores Guida
Mondin e Vlrgllio Távora, respectivamente, teve a votação adiada.
Por fim, o vice-líder cearense ofereceu-lhe a Emenda Substitutlva n.o 01,
que em verdade nada mais significa do que a adição, ao texto proposto, do prazo
prescriclonal contido no art. 11 da Consolidação das Leis do Trabalho.
E justifica:
"Entendo, porém, que, em se tratando de violação continuada, a
prescrição passa a ser sucessiva, persistindo o direito· de reclamar e
de receber diferenças em atraso, prescrevendo, apenas, as prestações
vencidas anteriores a dois anos."
2. Cabe a esta Comissão pronunciar-se a respeito da emenda oferecida
em Plenário.
Excluídas as modificações redacionais oferecidas, qUie não perturbam a
f!nal!dade do projeto, entendo que a frui'ção de direitos depende, sempre, de
prazos, que variam segundo a modal!dade de direito subjetivo que protegem.
Assim é que, "no instante em que se configure o direito à ação, começa a
fluir o prazo prescricional".
No caso em espécie, pois, há de ser examinado qual o .prazo de prescrição
apl!cável, vale dfzer, a partir de quando aquele que trabalha em condições atestadas de insalubridade ou periculosidade deve reclamar efeitos pecuniários, inclusive adicionais.
A Lei vigente subordina a exfgib!lidade do direito ao exercício da ação,
quando, do ponto de vista jurídico, deveria vinculá-la às atestadas condições
insalubres ou perigosas da prestação de trabalho.
Não cabe, na oportunidade, perquirir a respeito da inconstitucionalidade,
ou não, da rr:gra adotada, pois que tal exame é da competência do Judfciáxio.
Ao Legislativo cumpre, na verdade, captar os efeitos do dispositivo e dar-lhe
o remédio que a proposição do nobre Senador Antônio Carlos persegue.
O precedente invocado pelo ilustre Relator da Comissão de Legislação Social é altamente denunciador, mas há necessidade de que seja expresso em
norma legal.
Nestas condições, e tendo em vista que "o dfreito do empregador de reclamar diferença salarial decorrente de ajuste salarial inferior à remuneração mínima" prescreve em dois anos, assim também o de reclamar o repouso semanal
remunerado, de anotação de carteira profissional, de contrato de aprendiz e do
13.0 salário, tenho que tn.is precedentes justificam, plenamente, igual trata-
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vencfdas, vale dizer, anteriores·.a dois anos.
Assim, o parecer é pela constitucionalidade e juridicidade da Emenda n.0 1,
de Plenário, e, no mérito, face às razões expostas, pela aprovação da matéria.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Helvidio Nunes, Relator - Nelson Carneiro - José Augusto - José Lindoso
- Heitor Dias - Mattos Leão - Acciol;y Filho - Carlos Lindenberg - Wilson
(i(lnçalves.
·
PARECER N.0 244, DE 1974
Da Comissão de Legislação Social, ao Projeto de Lei do Senado
n.0 107, de 1973.
Relator: Sr. Heitor Dias
Retorna a esta Comissão, em virtude da emenda apresentada em Plenário,
o projeto em exame, de autoria do eminente Senador Antônio Carlos, que
visa garantir ao empregado o direito a percepção dos adicionais de insalubridade e de periculosldade, a partir do momento em que esses fatores nocivos são constatados.
A emenda ora em apreciação pretende incluir, no texto do projeto, o princípio da prescrição, estabelecido, de modo genérico, no art. 11 da Consolidação
das Leis do Trabalho.
Em verdade, o projeto tem objetivos mais amplos, isto é, não restringe o
direito de reivindicar os adicionais a qualquer condição, senão aquela decorrente da constatação da insalubridade ou da periculosidade.
Ocorre, porém, que, à semelhança de todas as leis substantivas que criam
direitos, a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece, paralelamente, prazos
prescricionais para o exercício da ação correlata.
"Nestas condições", como adverte o douto parecer da Comissão de Constituição e Justiça, "tendo em vista que o direito do empregado de reclamar
diferença salarial decorrente de ajuste salarial Inferior ·à remuneração mínima"
prescreve em dois anos, assim também o de reclamar o repouso semanal remunerado, de anotação de Carteira Profissional, de contrato de aprendiz e do
13.o salário, tenho que tais precedentes justificam, plenamente, igual tratamento
ao caso em tela, com a ressalva de que prescrevem, apenas, as prestações vencidas, vale dizer, anteriores a dois anos."
A emenda, portanto, ajusta a norma da art. 3.0 do Decreto-lei n. 0 399/68,
aos princípios gerais de direito consagrados na CLT. A par disso, como acentuamos em nosso parecer inicial ao projeto, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, cristalizada pelo Prejulgado n.O 29, é, também, no mesmo
sentido, ou seja:
"O adicional insalubridade é devido desde dois anos antes da reclamação, quando argüida a prescrição e o empregado exercer atlvidade classificada como insalubre nos quadros aprovados pela autoridade competente."
Ante essas considerações, e tendo presente que a ressalva proposta tem o
mérito de evitar interpretações equívocas, pois, argüida a prscrição pelo empregador, a ação do empregado ficaria sempre contingenclada àquele prazo prescricional, nosso parecer é favorável à emenda.
Sala das Comissões, 6 de junho de 1974. - Franco Montoro, Presidente
- Heitor Dias, Relator - Renato Franco - Accioly Filho - Otávio Cesário Guido Mondin.
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Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de Resolução n.0 18, de 1974.
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.O 18 de
1974, que dá nova redação ao art. 3.63 do Regimento Interno do Senado Federal,
aprovado pela Resolução n.O 93, de 1970.
-

Sala das Comissões, 7 d·e junho de 1974. José Lindoso, Relator - Cattete Pinheiro.

Carlos Lindenberg, Presidente

ANEXO AO PAREOER N.0 245, DE 1974

Redação final do Projeto de Resolução n.o 18, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 52, inciso 29 do Regimento Interno, promulgo a
seguinte
iR.ESOLUÇÃO N.O

, DE 1974

Dá nova redação ao art. 363 do Regimento Interno do Senado Federal, aprovado pela Resolução n.0 93, de 1970.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 O art. 363 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução n. 0 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-se-à da seguinte maneira:
a) tratando-se de contradição, incoerência, prejudicialidade ou equívoco
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 modo de corrigir o erro, sendo a
proposta examina~a p·ela Comissão de Constituição e Justiça, antes de
submetida a Plenario;
b) nas hipóteses da alínea anterior, quando a matéria tenha s!do 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, mediante re·publicação da Lei;
c) tratando-se de inexat!dão material, devida a lapso manif.esto ou erro
gráfico. cuja correção não importe em alteração do sentido da matéria,
o Presidente adotará as medidas especificadas na alínea anterior, mediante oficio à Presidência da República ou à Câmara dos Deputados,
dando ciência do fato, posteriorment•e, ao Plenário."
Art. 2. 0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

o SR. PR.ESIDENTE (Paulo Tort·es) - O Expediente lido vai à publicação.
Há oradores inscritos.
concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Emival Caiado. (Pausa.)
S. Ex." não está presente.
Concedo a palavra ao nobr·e Sr. S·enador Danton Jobim.

o SR. DANTON JOBIM -Sr. Presidente, Srs. Senadores, sem dúv!da, considero um dos fenômenos mais grav·es para a própria paz interna do País,
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uma ameaça a tranqüilidade de todos nós, o surto de agravamento do custo
d·e vida.
Ninguém ignora, evidentemente, os dados que hoje são comunicados, com
a maior franqueza, p·elas nossas autoridades do Governo do setor fazendário.
A sinceridade com que fala o Sr. Ministro da Fazenda é louvável e absolutamente incontestada.
Mas, não era propriamente este o assunto que queria focalizar, e, sim, um
fenômeno que se relaciona com este e que afeta, sobretudo, a vida daqueles
funcionários públicos ou de empresa particular que para Brasília se transferiram e, aqui, alimentam o sonho de construir a sua casa própria.
Diversos deles me têm procurado, Sr . Presidente, alarmados com a nova
elevação dos impostos, ocorrida nesta cidade. É fenômeno que v·er ocorrendo
há alguns anos e. desta vez, ao que me asseguram, o aumento alcança a
fantástica proporção de mil por cento! Basta esse índice para que fiquemos
seguros de que estamos diante de medida injustificável, absurda. Ainda mais
quando o Governo do eminente Presidente Geisel procura, de toda forma, conter
a pressão inflacionária que não pode ser agravada p·ela incrível elevação de
impostos que, inevitavelmente, influirá em toda a vida brasiliense.
Ao que estou informado, Srs. Senadores, o Governo Elmo •Serejo Farias
nenhuma r·esponsabllidade tem por essa fantástica elevação de impostos. E, estamos certos, será por S. E:x.a revista, sem perda de tempo, para não atribular
ainda mais a vida daqueles que aqui residem, na cidade de custo de vida mais
elevado do País!
Sr. Presidente, recordo-me de que, ao justificar aumen:oc> de impostos passados, afirmou-se resultarem de uma política que tem por finalidade combater
a "especulação imobiliária', forçando a construção nos lotes vazios.
Ora, de forma alguma é convincente o argumento. Na verdade, rev·ela-nos
ele que o objetivo desses gigantescos aumentos é bem outro, que não s·e quer
proclamar, ou conf·essar.
Estimular a construção de residências, criar empecilhos à especulação imobiliária são objetivos mer.ecedores de todo apoio. Mas niio é a elevação astronómica de impostos e preços que nisso resultarão! Mui to pelo contrário, apenas
agravado estará o problema.
Ninguém ignora a crise que hoje assalta as empresas construtoras. Não há
quem ignore a incessante e alarmante elevação dos custos pressionados pela
multiplicação dos preços do ferro, cimento e todo material de construção.
Na verdade, e.;tamos diante de uma situação na qual somente o Governo
poc.e dar-se ao luxo de co·nstruir, tã·o elevados os custos ·e tantos •JS fatais reajustes de preços. O particular que se decida a erguer uma casa, se lançará à
aventura que o levará a,o mal·ogro certo, à falência ou oa sacrifícios tão grandes
que, ao ter sua re.lidência concluída, estará com seus cabe1~s embranqu.ecidos!
E arcará com uma divida p·or toda a vida, que crescerá, também, por toda a vida!
O Sr. Osires 'l'eixeira - Permite V. ::J:x.• um aparte?
O SR. DANTON JORI!I'i - Com muito prazer.
O Sr. Osircs Teix(.jra - Nobr.e Senador, est-ou ·ouvindo V. EK.a cmn mui(a
atenção, e é profundament·e 1ouvável a preocupação de V. Ex.ll c•om aqueles que
para Brasília vieram, 110 dizer d.e V. Ex.•, com ü wnho da casa própria. Naturalm·ente, eu virei com dados numéricos precisos para responder à preocupação
de V. Ex.• Mas, de plano, posso afirmar que aqueles que ·estão pr·Jfundamente
preocupac'.os com ·O aumento astronómico do imposto, conforme dito por v. Ex.•,
não são necessariamente aqueles que sonham c·om a c·asa própria, porque os veiculas e ·os mccnn!smos de financiamento aí estão pt·esentes, para financiar a
casa própria; todos aqueles que dispõem do imóvel terão algumas alternativas
para construir a casa própria. Naturalmente, os reclamantes são aqueles que
detêm vários terrenos, vários lotes, imóveis, sobre os quais não construíram
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de instrumento capaz de reprimir a especulação imob!liária, tão em voga em
Brasília. Quando V. Ex.a assusta o Plenário ao diz·er qu•e o aumento foi de mais
de 1.000%, esqueceu-se de dar o correspondente: a valorização de imóveis, para
efeito de venda, não foi de 1.000%, mas deve ter sido no mesmo período, em
.torno de 3. 000%! Talvez esta a razão por que os impostos cresceram.
O SR. DANTON JOBIM - Mas nã·o foram autorizados.
O Sr. Os!rcs Teixeira - Houve, em verdade, Sr. Senador, aumento imenso
dos valores. Há menos de um ano. d·eterminado cidadão adquiriu da NOVACAP
um lote d·e terreno, fronteiro ao Hotel das Nações, pelo valor de Cr$ 1.500.000,00
e parcelado em 100 pagamentos mensais, e o vendeu, há aproximadamente três
meses, pela cifra d.e Cr$ 50.000.000,00! É evidente que é preciso estabelec.er-se
uma política de impo.st·os cap!J.z de impedir que essas especulações imobiliárias
continuem.
O fR. DANTON JOBIM - Mas não com tamanha violência!
O Sr. Osircs Teixeira - É óbvio. Citei a V. Ex.a exemplo bem co].or!do, como
bem coloridas sã·o as acusações de V. Ex.a Louvo plenamente a preocupação do
nobre S·enaC.cr e mencionei exemplo para dar a V. Ex. a a tônica das modificações
dos valores de imóveis em Brasília, qu·e são realmente de assustar. impressionante~. A valorização imobiliária em Brasília, até certo ponto, é indisciplinada
mesmo. Mas é óbvio que a política do Govern·o tem que s.er rígida, séria, no
que tange ao Imposto Territorial, a fim d.e evitar que det·erminado número de
pessoa.s detenha um número da imóv.eis capaz de lhe permitir inclusive o controle
do mercado imobiliário ele Brasília. Deve ter sido esta a preocupaçã·o do Governo
do emin·ente Coronel Hélio Prates da Silveira, quc.ndo determinou a fixação e o
moc:o de cobrança do Imp·osto Territorial. É ·D esclarecimento que presto no objetivo de c·olaborar com a pr·eocupação de V. Ex.a
O SR. DANTON JOEllU - Muito obrigado pelo aparte d.e V. Ex a e os esc!arecimento·s que me oferece. Com ·~ decorrer do meu discurso se irá completar,
vamos dizer assim, o me·u pensamento, e isto constit.uirá também, de minha
part.e, uma resp~sta a seu aparte, embora nfi.o tão bem fundamentada como
desejaria, porque rec·ebo cartas, recebo pessoas que me vêm fazer ·esta queixa
e a transmito ao Senado.
Muito se p·oderia fazer para o barateamento da construção, para fr.ear a
esp·eculação imobiliária, cujos respo·nsáveis não são os possuid·ores de lotes. que
não possuem mei-os para construir, mas sonham em vir a ter, algum dia, sua
própria casa e mantêm ~eus t.err.e:r.os a duras penas.
A exacerbação do.s impostos municipais não é s·olução adequada Melhor seria
uma politica que onerasse as transferências de imóv·eis mediante o aumento, por
ex·emplo, do Imposto de Transmissão. N·este pont·O vem-se agravando a especulação dos que detêm muitos terrenos e aufel"em grandes lucros com a simples
especulação imobiliária.
Nece:strl·o é, também, que sejam criadas possibilid-ades para a c·onstrução de
residências, através de financiamento rápido, fácil e a juros baixos. E feitos
diretamente ao particular, s·em a sucessão de poderes intermediários, estes, sim,
fatores de encarecimento insuportável até mesmo das moradias p·opulares.
O Sr. O:ires Teixeira - Permite V. Ex.n um aparte?
O SR. DANTON JOEIM - Por que não se financiar diretamente aqu·ele que
sonha ter casa própria, a j uro·s mais baixos do que para o.s que já possuam
imóveis, como se dava antes da criação do BNH? Por que não fazer esta experiência .em Brasília?
·Concedo, c·:Jm prazer, o aparte a V. Ex.n, nobre Senad·or Osires Teixeira.
O Sr. Osides Teixeira - Ainda com o objetivo de colaborar com V. Ex.a
Existe quase que um subsídio, dentro do próprio Sistema Financeiro de Habitação,
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baixíssimos. Salvo engano, os juros da SHIS são de 3% ao ano, menos que a
metade dos cobrados nos financiamentos comuns. Mesmo aqueles imóveis com
valor acima de duzentos salários mínimos, vala dizer, casas de porte médio, casas
de porte acima do médio e até casas luxuosas, são financiados d.ir·etamente pela
Caixa Econômica Federal e por sociedade financeiras particulares. E existe em
Brasilia a Vitória Minas, •existe em Brasília a INCA S/ A, existe uma sociedade
de poupança e empréstimos, a Colméia; todas essas entidades financiam Jiretamente a col11Strução de casas residenciais . óbvio que os financiamentos são
feitos de forma triangular. Normalmen~e. as proj·eções comportam a construção
de vinte e quatro, trinta e seis e quarenta e oito apartamentos; é muito mais
tranqüilo, mais fácil para a construtora obter aquilo que se chama financiamento
i;. empresa, e ela revender ao mutuário, do que unir quarenta e oito pessoas,
constituir um processo isolado para cada um, que es;as quarenta e oito pessoas, em cooperativa, constituam a empresa A, B, C - que, naturalmente, normalmente, é a detentora de um imóvel maior para construção. Isto ocorre não
só em Brasília, Excelência. No Rio de Janeiro, cidade de V. Ex.a, é onde há
maior incidência de empréstimos do BNH a ·empresários. Lá, as grandes construções de 20, 25, 30 e 40 pavimentos, que hoje estão muito presentes em Ipanema, são todas elas financiadas· pelo Sistema Financeiro de Habitação. A ~ran
de construtora Sérgio Dourado, VEPLAN Residências, todas são empresas que
obtêm benefícios do Banco Nacional da Habitação através d•esse sistema de empréstimos ao empresário, depois revendidos, naturalmente, aos mutuários. Em
Brasília existe ese mecanismo, talvez com a eficiência desejada por V. Ex.a, mas
ele existe.
O SR. DANTON JOBIM - Mas toda essa argumentação de v. Ex.a, evidentemente, não me pode fazer, talvez pela mediocridade de minha inteligência,
entender c·omo é que ·s·e pode aumentar, de um an·o para o outro, em 1.000%
os tributos. Is.to é que não posso, absolutamente, compreender. Que há esse
mecanismo, eu sei. Já tive ·ocasião de debater c·cm V. Ex.a o problema da política habitacional do Governo, mas ·O qu.e eu acho, ·e estou f·ocalizando aqui, é o
aumento brutal, desproporcionado dos impostos que ating·em aqueles que têm
lotes residenciais e querem construir. Não estou d.efendendo aqueles que especulam, que têm grandes t·errenos, que compraram nos bons temp·os do pioneirismo
e que, agora, aliás, o que é l-egítimo, evidentemente, dent.ro da nossa sociedade
de consumo, ou colsa que valha, queiram obter bons preços por e1es, os preços
de mercado.
O Sr. Osircs Teixeira - Só quero concordar c·om V. Ex. a Concordo com V. Ex. 0
até que o aumento seja brutal. Não concordo que ele seja desproporcional. Acho
que ele é brutal como é brutal a valorização imobiliária em Brasilia. Aí, concordo com V. Ex.a
O SR. DoANTON JOBIM - Até o an·o passado, ninguém sabia disso. Vi recibos de impostos pagos por funcionários com aumento de 1.000%. Esta é que
é a verdade. Funcionários ruqui da nossa Casa.
Prosseguindo, Sr. Presidente:
Evidente que a construção de re.sidências com a interferência de uma: série
de intermediários só pode ser nefasta. A·qui encontramos sem dúvida, a principal razão d•o agravame·nto do problema habitacional de Bra:sília, fonte, ainda:,
de abusos e escândalos tão notórios como inevitáveis.
O fino.nciamento direto, a través mesmo de toda a rede bancária: e firmas
de engenharia, não foi um dos meios mais poderosos, utilizados por Franklin
Roosevelt, para vencer aquela terrível depressão que assolou os Estados Unid·os,
nos !dos de 1930?
rl!uitos se queixam de que é difícil encontrar em Brasilia: uma boa firma
que se interesse pela construção de uma pequena residência. Que maneira
mais eficiente de reduzir custos e impedir abusos do que o financiamento lireto
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inúteis ou abuslv<Js?
Fina:lment•e, Sr. Presidente, há outro sério entrave na soluçã;o desse problema,
que é a ~ondenação que recai E<Jbre todo mutuário: a correção monetarla, para
a qua:l e preciso encontrar uma so.Jução que atenda aos asj}ectos s<Jclais da
política habitacional, que só pode ter objetivos socia:ls e não outros.
E, antes de concluir, d·evo dizer, também, que nada justifica que ainda
vivamos nesta cidade em sltuaçã·o de "pl·oneirlsmo". Quem se resolva a construir
uma casa, fora de certos 1oca:is preestabe'ecidos, aliás poucos, estará procedendo
como nos dias que ant·ecederam .a construçã<J desta Capital: ·erguerá sua casa
onde não há urbanização, rede de esg>oto, telefone, água e até mesmo luz!
É o que se dá na Asa Norte, é ·~ que suc·ede até hoje na: Asa Sul na Peninsula Sul, é o que acont.ece, de forma mais grave ainda, no Setor das Mansões,
de tanta importância no planejamento desta be.Ja Crupltal!
Como .se explica: que a adm!nistrac;ã·O 1ocal reallz.e obras monumentais, car!;'lsimas e indiscutivelmente adiáveis, e nã·o tenha recursos para da:r à populaçao infra-estrutura necessária até mesmo para a boa condição sanitaria da
cidade?
São problemas, lndaga:ções que formulo d·esta Tribuna, na esperança de
que sejam levados na devida con:a pelas autoridades, especialmente pela nova
AJdminl.straçã·o de Brasília, ·em que ponho minhas esperança,s. Aqui deixo, pois,
a súmula: das veclamaçôes que recebi, num grito de angústia de pequenos funcionári<J.s do Estado e da empresa privada - não de especulad·ores de terrenos que a:qui se fixaram, a:qui pretendem viver. educar os seus filhos e ruqui procuram
construir o futuro para si, para os seus filhos e os seus netos.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O S•R. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Heitor Dias.
O SR. HEITOR DIAS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Bahia, terra primeira na visão histórica do descobrimento do Brasil e sua primeira Capital,
acelhedora da Família Imperial, tangida das terras lusitanas pelas armas conquistadoras de Napoleão; a Bahia que se mostrou indômlta nas lutas da independência para sa vagua:rdar a integridade e a soberania do Brasil; essa Bahia
sente e proclama que, da Imensa árvore da família brasHeira há s·empre, em seu
solo vetusto, a marca das suas raízes, que se alongaram, terra adentro, para
fixar, ali, a presença de tod<J o Brasil.
.
Foi a evidência e a grandeza dessa verdad:e que levaram Ruy a: declarar,
em uma das suas páginas empolgantes, que "bastava estar na Ba:hia pa:ra sentir
pulsar, ali, o coração da Pátria".
Na verdade, respira-se na Ba:hia permanentemente, um clima d·e fraternidade nacional, .tanto no colher a que chega quanto ao conviver com quem
fica, seja ruquém ou além de suas fr>onteiras - que estas só entendemos como
simples delimitação geográfica, não pa:ra a separação física do território, mas,
tão-somente, para flxaçã;o das responsabilidades dlretas de que se incumbe cada
Unidade da Federação. Por l5so mesmo, a Bahia nunca teve, não tem e não terá
pretensão ode hegemonia, nem deixa medrar o peca:d·o da inveja ou do despeito,
consciente de que a missão de todos os brasileiros é trabalhar, de mãos dadas,
pela grand€Za e pe·lo pr·ogresso do Brasil.
s.e é essa a missão, tudo deveremos fazer por lhe fa-cilitar o cumprimento.
Para ta·nto, p·orém, não se há de abdicar de dlreit.os, porque destes é que se
projeta a inspiração do trabalho criador. E é assim que haveremos de entender
todas as relv·Jndlcações aqui formuladas pelos eminentes Senadores, d·esvlnculactas, portanto, de Interpretação equívoca: de seus efeitos Imediatos ou apar·entes.
É com base nesse entendimento que a Bahla, por seu eminente Govern::.dor,
pela sua Imprensa, pela·s suas classes produtoras e, agora, por meu modesto
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:- 182 intermédio - certo, porém, d•e que falo por todo o povo baiano -, está a pleitear
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República que, ao se objetlvar a transferência d•a sede da Companhia Hidre'étrlca de São Fra:nclsco, ora na Guanaba·ra, que se conduza a mesma para Salvador, o que no.s pavece legítimo
direi to seu.
Se não, vejamos: a decisão do Governo da República de, num processo de
descentra.Jização, locallza:r as sedes dos órgãos federais em áreas g·e-ogrã:flcas de
sua atuação específica se inspira, fora de dúvida na convicção a qu'e levam os
estudos realizados de que, assim procedend•o, ·es't:uá co-laborando para me•lhor
estimular o desenvolvimento nacional.
Vale insistir: localização "em áreas geográficas de atuação específica".
E, assim se transferiram para o Ceará a Matriz do Banc-o do Nordeste e a
sede do Departamento Federal doe Obras Contra as Secas, como também se
fixara:m em Recife a Superintendência do Desenvolvimento do Nord.este e a
Dlreção da Red-e Ferroviária do Nordeste.
Embora a BahLa não tivesse sido até agora contemp'ada com a localização
d:e qualquer dos grandes órgãos federais, não levantou ela nenhum~. obj eção
às opções tomadas, antes aplaudiu as deliberações adotadas por bem reconhecer
o acerto dessas decisões.
É que, em verdade, aqueles órgãos, por sua origem histórica e ativldades
iner-entes, estavam a exigir o comando de suas decisões naquelas áreas onde se
faz sentir "a atuação específica".
Dentro d·essa: linha de raciocínio·, não há como deixar de reconhecer à
Bahia o direito d'e sediar os serviços da OH'ES•F, onde a.liás, já se encontra, em
plena atividades .uma de .suas dir·etorias encar.regada.S de acompanhar e dirigir
os tra·balhos de construção da Represa: d.e Sobradinho.
Merece ressaltar que a Lei n.O 23, de 15 de fev·ereiro de 1947, que assegurou
os primeiros recursos no valor d-e trinta milhãoes de cruzeivos para a construção
da Repr·esa de Pau1o Manso, é da autoria do ilustre Deputado Manoel N-ova.ls,
integrante da representação baiana, na Câmara Federal, ao qual, por sua vez,
coube, com a soolidariedade dos s·eus companheiros de Bancada, e com o apoio
do então Pre.sldente Dutra. a iniciativa do a.rt. 29 das Dlsposiçõ·es Transitórias
da Constituição Federal de 1946, que obrigava o Governo Federal a: aplicar,
anualmente, "quantia não inferior a 1% de suas rendas tributárias. no traçado
e na execução de um plano d·e apvoveitamento total das possibilida:de.s econômlcas do rio São Francisco". E foi por ·esses caminhos e com tais recursos que
nasceu, em território baiano, a Usina de Pau1o Afonso, com as suas unidades
pioneiras da CHESF.
O Sr. Ruy Santos- Permite V. Ex." um aparte?
O SR. HEITOR. DIAS - Com muita honra, Senador Ruy Santos.
O Sr. &uy Santos - V. Ex.a fala, neste instante, em nome d·e todos os .seus
companheiros de representação. Fala ainda, em nome de toda a Bahia. Paulo
Afonso dista menos da Bahia do que do Recife. As instalações de Paulo Afonso,
sede do escritório, hot•el, hospital, etc., estão em território baiano. Como V. Ex."
já dise, funciona na Bahia uma das diretorias da CHESF, embora com a finalidade precípua ou dlr·eta da construçã·o da Ba:rragem de Sobradinho. E, como
V. EX." já notou, em Recife está a SUDENE; o Banco do Norde.~te está em
Forba'eza. Nada mais justo que ficar a sede da CHES•F em Salvador, onde terá,
sem desmerecer outras terras, um clima de tranqü!lidade e de trabalho facilitador da obra que a CHESF há de dese-nvolver dali e dali irradiar. V. Ex." faz
multo bem em transmitir à Nação e ao S·enhOr Presidente da República esta
reivindicação baiana, que é a mais justa das J.'eivindicaçõe.s que já fizemos.
O SR. HEITOR. DIAS - Agradeço o aparte de V. Ex. 11 que, pela exp-osição
feita corresponde a um subsídio a mais ao despretensios-o discurso que estou
prorerindo neste momento. Tiem V. Ex.". com a sua longa vida públlca e a
vivência dcs trn:balhos na antiga Câmara dos Deputados, conhecimento pleno
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- 183de toda a evolucão da constrtrcii.o da Usina de Paulo Afonso e do nascimento da
CHESF.
,
,
O Sr. Arnon de Mello -Permite V. Ex." um aparte?
O SR. HEITOR DIAS - Com muita honra.
O Sr. Arnon de Mello - Fui informado ainda hoje, no Ministério das Minas
e Energia, de· que, em ·entendimento entre o Ministro das Minas e Energia e
o Governador de Pernambuco, ficou decidida a transferência da .sede da CHESF
do -Rio de Janeiro para ·Re·cife. A decisão já está, a,ssim, t.omada. É a informaçã-o
que transmito a V. Ex."
O SR. HEITOR DIAS - A decisão está em suspenso tanto quanto eu sei,
para deUberação definitiva do Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
E é exatament•e .por is1>o que aqui ·estou, juntando a minha voz à de tantos
outros ·baianos, a começar rp·ela do ilustre Governador Antônio Carlos Magalhães,
e ainda à dos repre.sentantes das entidades de classe. pira solicitar de Sua
Excelência que influa no gentido da revogação dessa decisão que, data venia,
nos parece esdrúxula, po·r a·bsoluta falta de justificativa.
O Sr. Arnon de Mello - O meu .apa.rte é a título puramente informativo,
e a informação que lhe transmito é de hoje.
O SR. HEITOR DIAS - Muito obrigado.
O Sr. Ruy Santos - Permite V. Ex." um aparte? (Assentimento do orador.)
- A reunião da Assembléia em que o assunto ia se•r deddido deve ter-se realizado ontem, dia 6, onde se decidiria isso e também a eleição dos novo3
Diretores da CHESF.
O Sr. Arnon de Mello (Com permissão do orador.) - A Assembléia Geral
realizada ontem nada decidiu a respeito da ·transferência da sede, que é atribuição do Mini;,tro das Minas e Energia. A AssembLéia criou o Conselho de
Administraçã-o, pa:ra cuja Presidência eJ.egeu o Dr. Apolónio Salles, e elegeu
ainda os novo·s Diretores da CHESF, que são: Professor André Dias de Arruda
Falcão, Presidente·; José Marques Mariz, Diretor de Suprimentos; Antônio Pereira Filho, Diretor de Operações; Eunápio Peltie•r de Queirós, niretor de Obras;
Edilbarto Costa, Diretor Financeiro; e Ernani Gusmão, Diretor de Planejamento.
O SR. HEITOR DIAS - Seja qual for a solução que t·enha sido dada, V. Ex.11
h:i de convir que a Bahia está. pleiteando o que lhe cabe. ·A Bahia ·não está ...
O Sr. Arnon de Mello -Não es•tou contra a opinião de. V. Ex. 11 , mas ap·enas
informando.
O SR. HEITOR DIAS - Entendo perfeitamente. Mas insisto diante do
rupa:rte de v. Ex.a a res.peito da delibe•ração da Assembléia da CHESF, que a
Bahia não está pro·curando preterir nenhum Estado, e aqui nem sequer pronunciei o nome de nenhum. Insisto em dizer que todos integ.ram a Federação
e estão ligados pelos mesmos laços de fraten1idade nacional.
O Sr. Arnon de Mello - É importante assinahr, nobre Senador, que a
CHESF foi agora entregue a.os nordestinos que constituem a quase to·talidade
da sua diretoria. São engenheiros do nosso Nordestr. que estão hoje à sua
frente.
O SR. HEITOR DIAS - Isso significa uma evolução na atua,ção administrativa da empresa.
Recapitulando, Sr. Presidente: àquelas três usinas se somam, ainda em
ter.ras da Bahia, a de Moxotó e Barra.gem d·e Sobradinho. Ress.alte-se que, com
a construção dessa última, quatro S'edes municipais e onze Vilas e Povoados
baianos desaparecerão submersos nas águas da imensa represa, indispensável
à movimentação de seus geradores. Como se vê, a Bahia não assiste impassível
à construção do progresso nacional. MuUo ao contrário, rpam que ·ele não c~ta
cione ou retroceda, concorre até com o sacrifício de uma boa parte do seu
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esperanças e tradições. Tliio .grande holocausto já faria merec·er as honras de
uma reverência. Mas a Bahia noo ·está solicitando indenizaçoo de sofrimento,
mas .a pl~itear o :econhecimento do seu direito, que S'e :pro}eta. do seu p.rogresso
e de sua mdiscut1vel capacidade de BJp~oveitar e •estimular as fontes de riqueza.
Anote-se, por •eX!em:plo, que é .a Bahta o maior Estado consumidor de energia
elétrica em todo o No11deste, conforme provam os da;dos constantes do último
relatório da CHES.F, segundo os quais o consumo de ene11gia daquele Estado
atingiu, em 1973, .a 37,8%, depois de um consumo, sempre ast:lendente, nos
anos de 1971 e 1972, ou seja, o correspondente a 33,4 ·e a 35,7, respectivamente.
A tais níveis de· consumo •estará assegul'ada a c·ontinuidade de expl'essiva ascensão, não só pelo acentuado :pmgresso industrial, de que é símbolo o Oenrtro
de Aratu, e de outros núcleos de igual natureza em Municípios baianos, mas,
também, e de modo ·especial, com a implantação, já em processo, do segundo
pólo petroquímica nacional.
Complementando esses elementos, vem bem a talho, a argumentação expendida [)ela coLenda; Associacão Come·rcia1 da Bahia, no memorial encaminhado, a propósito do assunto: a;o EX!ce~entíssimo SenhQ.r !Presidente da República:
"Salvador possui .as melhor·es condições pal'a receber a sede da Empresa. A par das possibilidades .das instalações de· Paulo Afonso, il'evelase-nos também importante a nossa Capital estar próxima de Brasília
e dos núcleos industriais do Oentro-Sul. É também em Salvador que
a infra-estrutura de servil}os e equipamentos urbanos se tem desenvolvido mais rapidamente, possibilitando melhores condições de ampliar
a sede da empresa."
Diante de fatos tã.o •expressivos e de tão eloqüentes dados, não cabe·ria
jamais ·a indagação do "porquê" da .reivindicaçã.o da Bahia, mas, se lhe for
negado atendimento, "o porque" da recusa a seu apelo. A Bahia, convém frlsar,
não está a pedir a graça de uma benesse; não postula ne.nhuma preteriçã,o,
nem reclama a posse do que não lhe pertence. A Bahia insiste, sim, no reconhecimento do seu direito, a que ·ela retribuirá, como sempre tem f·eito através
desses quase cinco séculos de História, com a plena consciência de seus deveres,
traduzida no trabalho construtor do progresso •e no civismo ·:Preservador da
integridade e da sobel'anLa do Brasil. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Ooncedo a palavra ao nobve Sr.
Senador Benjamim Farah. (Pausa.)
S. Ex.a noo está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Sena.dor Franco Montoro. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Antônio Ca;rlos, por cessã.o do
nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. ANTôNIO CARLOS - Sr. !Presidente, Srs. senadore•s, .ao fim da Sessão
Legislativ.a de 1973, tive ocasião de tvazer a ·esta tribuna o probJoema da criação
do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina.
Observei, então, que o movimento das onze Juntas de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho, sediadas em meu Estado, ·e mais a necessidade
da c•riaçoo de, pelo menos, mais cinco desses órgã.os em tea:·rLtóri·o catarinense,
justificavam plenamente a criação do Tribunal do Trabalho em Florf.anópolis.
Coloquei o problema, naquela ocasião, como ora ·o c·oJooco, sem quaisquer
restrições a medidas análogas que se venham a •adotar em out~:as regiões do
País. Ressaltei, como ressalto agora, que o desmembrame·nto do teor.ritório catarinens·e da jurisdição do Tribunal Regional da Quarta Região da Justiça do
Trabalho, com sede· em Porto Alegre, só terá sentido, do aspecto do aperfeiçoamento do funcionamento do Poder Judiciádo, se se proceder à criação de um
novo Tribunal com sede ·em Florianópolis.
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- 185 Hoj·e, tenho a satisfação de traze.r à casa ofício que recebi da Associação
dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Quarta Região, subscdto pelo Dr.
Augusto César Seara Guimarães, Juiz-Presidente da Junta de Conciliação e
Julgamento de Florianópolis, e p·elo Dr. João José Ramos Schaefer, Presidente
da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina, o qual em .nome
da "Comissão EXecutiva pelo Tribunal Regional do Trabalho •em Santa Catarina", me encaminho.u •a Aba do Primeiro •Enccmt.ro dos Juízes do Trabalho de
meu Estado. Dessa Ata eonsta memorial dkigido ao Ex.mo Sr. GoV'emador do
Estado, do qual me permito destacar .as seguintes ccns~derações:
"- que é impe·rativo o desdobramento e a multiplicação dos órgãos
que compõem a estrutura judiciári·a do trabrulho, não só nas regiões
mais des•envolvidas, mas .também naquelas mais .afastadas, como rprocess•O de integração do homem que trabalha ·em prol do desenvolvimento
comum da Naçõ.•o, para que se realize, tmnbém, o princípio da c·onveniência da maior proximidade do órgão juLgador ·COm os seus jm:isdicionados;
- que o Calenda Tribunal SU!perior do Trabalho, reconhecendo no movimento judiciáA'io tra;balhista de outras Unidades da Federação justificativa basta.nte, acaba de propo·r cria~.ão de dois Tribunais Regionais
do Trabalho;
- que o movimento judiciário-trabalhista, em Santa C:atarina, é tão
expressivo como o apresentado nessas regiões, bem como em outras
onde já existem instalados Tribunais Re.gíonais do Trabalho, como
demonstram as estatísticas judiciárias;
- que no Esta·do de Santa Catarina existem, atualmente, em regula;r
funcionamento, 11 Juntas de Conci!ilação e Julgamento, e deve o Egrégio
Tribunal Reg~onal da Quarta Região, brevemente, propor a criação das
Segundas Juntas de Florianérpolls e Criciúma;
- que em 1973 foram ajuizadas 7. 513 redamatórias, eontm 7. 206, em
1972, nas 11 Juntas existentes - sem considera.r as processadas perante
os Juízes de Direito do Estado inV'estidos da jurisdição trabalhista tendo sido encaminhJados ao Egrégio TRT da Quarta Região 511 recursos no ano de 1972 e 370 recursos nos primeiros lO meses de 1973;
- que os expressivos índices do crescimento da e•conomia ·catarinense,
superiores aos do próprio País, traduzem uma indiscutível ·expansão de
todas as atividades pl'odutivas no Estado;
- que o crescimento do movimento judiciário-trabalhista está em sintonia com ·ess,es dados, demonstrando a expansão da infra-estrutura
económica estadual;
- que a aspiração pa;ra a criação do Tribunal Regicmal do Trabalho
em Santa Cata.rtna, decorrente desses drudos do seu ·crescimento, está
consagvada nos pronunciamentos reite·rados de V. Ex.". da Egrégia Assembléia Le·gislativa, do CoJ.endo Poder Judiciário do Estado, das Associações das Classes Ec"Dnômicas e Profissionais, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa Catarina, das mais eJq>ressivas entidades
representa·tivas do Estado, a que se soma, agora, a voz da Asso·ciação
dos Magistrados d'D Tmbalho da Qu!llr.ta Região;
- que os signatários manifestam, outrossim, o desej"D d~ que, até a
criação do Tribunal Regional do Trabalho no Estado de Santa Catarina,
permaneça o nosso Estado sob .a jurisdição do TribunaJ Regional do
Trabalho da Quarta Região;
Encaminhando •a presente moção, estão c•ertos os signatários de que
V. Ex.", fiel intérprete das aspirações catarinens,es, traduzi·rá o anseio
e a afirmativa des·ta Unidade da Federação e, convocando as representações parlamentares, reafi,rmará o desejo de que seja implantad·o em
So.nta Cata;rina o seu Tribunal Regional do Trabalho."

'
L

-

'
r

•

..

r;

I

E
[

.,
".rr

--·------------·-----~---------186Assim, Sr. Presidente, reitero o apelo ante·rior e formulo desta tribuna
veemente solicitação a;o Ex.nw Sr. Ministro da Justiça, para que, na anunciada
reforma do Pode·r Judiciário, Santa Gata.rina seja contemplada com um Tribunal
Regional do Trabalho.
Era o q·1e tinha a dizer, Sr. P·residente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Ton·es) - Conc.edo a palavra ao nobre Sr. Senador Osires Teixeira.
O SR. OSIR.ES TEIXEIR!1. - Sr. Pre·3:dente .e Srs. Senadores, vive o Brasil o
mom.ento da fusão Guanabara--Estado do Rio. Sobre o assunto juristas não
parlamentares emitem opiniões; e, a cada instante, vejo aparecer mais um
constitucionalista, nesta Casa, a discutir a n.lidade c a ju~teza da aplicação
do ar.t. 3.0 da Constituição. O assunto, ·enfim, toma conta da opinião nacional,
mercê da ênfase que lhe dá não só esta Casa, c·omo a Imprensa brasileira.
Enquanto a Nação discute a ft<f.ão Guanabara,.......Estado do Rio, o Governo
do eminent.e Presidente Geisel - num estilo todo seu - continua cristalizando,
através da criação d.a mecanismos especiais, a sua política de desenvolvimento
e da criação de um Brasil maior. Ontem, criava - sem que a Imprensa desse
a.que1e destaque, - o Conselho de Desenvolvimento Económico. Agora, cria
órgãos como a Comissão Coordenadora da Política Nacional d·e Crédi·to Rural
<COMCRED) .e a Comissão Nacional de Pesquisa Agropecuária e de Assistência
Técnica e Extensão Rural (OOMPATER). Sem dúvida alguma, Sr. Presidente e
Srs. Senadores, são organismos da mais alta importância para disciplinar o
crescimento da produção brasileira. É claro que crédito sempre existiu no Brasil;
o grande drama bra:s!leiro foi semnr·e ele ex!~tir se:n n .~up~nisão necessária. :m
bem verdade que temos, d·e há muito, no Brasil, um órgão como a ABCAR,
Associação Brasileira d·e Crédito e Assistência Rural, entidade subsidiada, de
ce11ta forma, pelo Governo Fed·eral e pelos Governos Estaduais.
A criação da Comissão Coo-rd•enadora da Politica Nacional de Crédito Rural,
agor2. estc.belecida pelo Governo Fede•ral, tem os obj·etivos específicos de:
I - propor ao Conselho Mon.stário Nacional as diretrizes do crédito
rural, em consonância com as poUticas globais r.elativas ao instrumento
creditício e ao desenvolvimen.o agropecuário do País;
n - ·propor ao mesmo Conselho as diDetrizes para o funcionamento do
P.rograma de Garantia da Atividade Agropecuária, bem como as r·eferentes aos demais recursos .e mec:mismos rel:JJtivos ao financiamento do
desenvolvimento rural;
III - submete·r ao referido Cons·ell1o o Programa Operacional de Crédito Agrícola do País;
IV - propor normas d·e planejamento ap.erativo de aplicação do crédito
rural;
V - traçar normas de articulacão entr.e o crédito rural e a assistência
·
técnica;
VI - promover a av3!liação periódica do Programa Opera.tivo do Crédito Rural do País, bem como as suas diretrizes, com o objetivo de
verificar a sua eficiência como instrumento de execução da política de
des·envolvimento agropecuá·rio do País.
Sem dúvida alguma, Sr. p,residente, isto dá ao crédito e à ·B~tensão rurais,
neste País, uma nova dimensão, uma dimensão maior, capaz, realmente, de
discipl1nar a produção do País. É óbvio que, aliado à .existência de uma comissão
destinada ao estudo e ao tracado das dir·e•trizes do crédito e da extensão rurais,
era preciso que houvesse ent!ê:lade .especializada no que .tang.e às pesquisas agropecuárias, exatamente para d·estinar os créd\otos nas áreas onde este ou aquele
produto tem maior produtividad.e.
Discute-se muito cr.escimento econômico do Nordeste; discute-se muito falta
de produtividad·e em determinados tipos de cultura em Mn.to Grosso. Todavia,
não existia, até o presente, um organismo capaz de, em nível ministerial, em
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deste ou daquele produto, a fim de evitar que se pla(llte, no Nordeste, o algodão
que é típido da região Centro-Oe"t•e, e que s·e plante, no Centro-Oeste, o tipo
d.e algodão que é típico do Nordeste.
Distorções como estas poderão e deverã-o, necessariamente, ser corrigidas,
com a criação, também recen"':.e, pelo Go-:erno Federal do eminente Presidente
da República, Ernesto Geisel, da Comissão Nacional de Pesquisa Agropecuárla e
d·e Assistência Técnica e Exten.sii.o Rural (COMPATERl cujo obj.etivo é:
I - proceder à com;Jatibilização de planos e programas anuais e plurianuais elaborados pelas e!ltidades de pesquisa agropecuária, assistência
técnica e e~tensão rural, vinculadas ao Ministério da Agricultura;
II - aprovar os planos e progra:I!as refel'idos no item anterior;
III - acompanha1r a ·ex·ecucão dos citados planos e programas, avaliando-lhes os resultados; •
IV - coadjuvar o Ministério da Agricultura, quando necessário, na supervisão que lhe compete em relação às entidades referidas neste artigo;
V - estabeiecer critérios para alocação de recursos financ.eiros da União,
destinados ao desenvolvimento das atividade.s aqui menClonada:s.
Enfim, Sr. Pr.esidente .e Srs. Senadc•res são medidas governamentais da
mais alta repercussão no processo d·e desenvolvimento económico brasileiro. São
medidas governamentais que .eu diria de verdad.eiro impacto à nacionalidade,
aliados esses dois decretos, com o envio, a esta casa, d·e projeto que estabelece
um mecanismo financeiro, técnico, a pr.esidir - diríamos assim - a existênc;a
e as diretrize.s dessas duas Comissõe.s; proje :o es~e que naturalmente J:~ecebera,
nesta Casa, as luzes dos eminentes Senadores, conhecedores profundos do problema e que, por certo, o ajustarão - se d~ n~o estiver, ajustado - à realidade
brasileira.
Trata-se de projeto que veio a esta casa criando a Empresa Brasileira de
Assistência Técnica ·e Extensão Rural -- a EMBRATER. Vale dizer, a vinda
desse Projeto a esta Casa leva a nív·el de responsabilidade governaemntal a
extensão rural; a extensão rural que vem sendo pregada neste País, há lo·ngo
tempo, pela ABCAR e pelas ACAR.s estaduais; a extensão rural responsável
pelo grande desenvolvimento de países como os Estados Unidos da América; a
extensão rural responsáv·el pelo aumento da produtividade em todos os países
desenvolvidos do mtmdo; hoje, é, atravê; de uma mensagem enviada a esta
Oasa, que cria a Empresa Brasileira d·e Assistência Tócnica e Extensão Rural uma atividade governamental, donde-se conclui - que o Governo Geisel está
de fato com as vistas voltada;s para a agricultura. Quando de sua posse, Sua
Excelência deu ao Brasil mensag·em de que· a sua preocupação básica seria o
desenvolvimento da agricultura. Neste projeto, essa preocupação está sobejamente provada. Seus obje:lvos principais .são:
"I - colaborar com os órgãos competentes do MAg_ na formulação e
execução das políticas de assistência técnica e ·exte-nsao rural;
II - promover, estimular e coordena.r programas de as5istência técnica
e extensão rural, visando à difusão de conhecimentos ci·entíflcos d·e natureza técnica, ·econômica ·e social;
III - colaborar com as Unidades da Federação na criação, implantação
e operação de mecanismos com objetivos afins aos da EMBRATER."
Sr. Presidente, com a medida govern:::.mantal, possibillta-s.e
Estados brasileiro:, de ent.idade.s similares à EMBRATER, que,
menta;rão a produtividade bras!lelrn, ajuclarão, naturalmente,
económico nacional e tr:msformarão - e ajudarão o Governo a
o Bra·sil naquela potência que todos nós queremos.
MuLto obrigado. (iVIuito I! cm! Palmas.)

a criâção, nos
por certo, auo crescimento
transforma;r -
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J·osé Guiomard - José E.s•teves - Jarba.s Passarinho - Petrônio Portella - Dinarte Mariz - Wilson Campos - Eurico Rezende - Amaral
Peixoto ..:_ Nelson carneiro - Carvalho Pinto - Orlando Zancaner.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Está findo o tempo destinado à
Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno ún~co, do Requerimeni'o n. 0 79, de 1974, de
dos Srs. Senadores Jo.sé Lináoso ·e Milton cabra!, so~icitando a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo
Senhor Presidente da Riepúl:lica no dia 22 de maio de 1974, em Cochabamba, por ocasião da assinatura do Acordo de Cooperação .e Complementação Industrial.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o a:provam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
autor~a:

rDiscurso pronunciado pelo Senhor Presidente da República no dia 22 de
maio de 1974, em Cochabamba, por ocasião da assinatura do Acordo de
Cooperação e Comp!ementoçiío ~ndustrial, e que se publica nos termos
do Requerimento nC? 79/74, de autoria dos Srs. Senadores José Lindoso e
Milton Cabral.
"Senhor Presidente,
O conhecimento rec~proco, .cada vez mais profundlo, entre nossas duas
nações, das realicrades qu.e as engrandecem e d·os objetivos que as inspiram é
penhor, sempre encarecido, da solidez dos laços de amizade e respeito que prevaloecem entre os Estados que representamos. A s·emelhança do que se passa entre
seres humanos, o conhecimento objetivo entre nações. de sua personalidade e
de seu gênio, constitui o substrato de afinidade3 cletivas s·~bre o qual se forma:m
e amadurecem, no plano internacional, interesses comunitários autênticos e
prolongados. Ao encontrar-me nesta histórica Cidade de Cochabamba, em atenção ao amável convite de Vossa Excelência, venho, p.ortanto, no exercício de
dupla missão: a de mandatário dos sentimentos fraternais da nação brasUeira
pela nação boliviana e a de Che!fe de Esta:do, comJ Vossa Ex ce' ência, inv·estido
no grato dever de zelar pelo estreitamento da comunhão de interesses que já
vincula o Brasil e a Bolívia, e es·p·erha o desej.o das duas nações.
É, pois, com admiração e afeto que renovo com Vossa Excelência o diálogo
iniciado em Brasília. Estou persuadido de que nos identificamos - brasileiros
€' bolivianos - nos mesmos princípios de respeito às normas consagradas pelo
Di-reito das Gentes, cuja intransig·ente observância é a única via aberta ao
i!lllpério de uma justa paz universal, em termos de igualdade jurídica dos Estados e segurança económica coloetiva para o desenvolvimento, de livre determinação dos povos e não-intervençã·o nos assuntos internos dos outros Estados.
Estou também persuadido de que compartilhamos das mesmas aspirações ao
promov·ermos o progresso de nosso.s respectivos país·es, de a·corcro c·om a: ordem
constitucional e em obediência a inalienáveis preceitos de paz e justiça social,
para o usufruto das atuais gerações e permanente benefício da nação. Sabemos
que o crescimento económico de um Estado não é suficiente, em si, para representar sua inteireza existencial e assegurar o bem-estar e a felicidade de seu
povo. E porque o sabemos é que devotamos c mzlhor de n:Jssos ·esforços no

- 189 sentido de que os dividendos do crescimento económico se ajustem e correspondam, de mod-o eqültatlvo, à.s nece.s.sldads;> sociais.
Do mesmo modo, a convicção de que as nações latino-americanas encontram-se numa etapa particularmente importante de sua evolução histórica,
em que avulta o imperativo de efetivarem suas aspirações de desenvolvimento,
segurança e paz, completa-se e coincide, inel·utavelmente, com o sentimento de
solidariedade cont!nenta•l, que deve estar present·e nos esfo.rços que indivLdualmente desempenham. E este sentimento não é apenas fruto da sincera identificação afetiva a que nos acostumamos, g·raças ao respeito a fortes tradições
de nossa herança histórica, a traços comuns que freqüentemente se refletem
1em nossas exp!l'essõles cull:turais e .a circrunstâncias determinantes . de nossa
formação sociológica, como também do profundo realismo com que reconhecemos e acatamos, de modo Inequívoco, as r.esponsabllid!ades continentais,
inerentes ao mandato d•e que estamos investidos. Ao. aceitarmos essas responsabilidades, fizemo-lo com a inteligência de que a o.brigação prioritária de
promover o desenv·clvimento de nos&os res.pectivos países nã.o pode ser cumprida
senão ·em harmonia com os justos e equilibrad'()s anseios da comunidade fraternal
de que todos somos partes igualmente relevantes. Estamos convictos de que os
esforços despendidos em lúcida cooperação entre as nações d·o· hemisfério, no
quadro em que nos colocamos de inflexível dedicação aos altos ideais de paz
•e ,;egurança co·ntinen.tal, longe de acentuar desigualdades entre dif·erentes áreas
regionais, tenderão, ao contrário, à intensificação das corl'lentes comerciais, à
complementação e integração económica, ao aprimoramento das estruturas
sociais e, conseqüentemente, ao enriquecimento geral. Acreditamos, pois, que,
à persecução e defesa de interesses eminentemente nacionais, conjuga-se o dever
de J:'lealizarmos solidariamente vigorosa política de desenvolvimento económico
e social, de industrialização, de absorção da tecnolo·gia moderna e de sua adaptação às característi:cas próprias da América Latina.
Apoiamos, portanto, o labor que .se vem empreendendo no sentido de dinamizar a ação da: Organização dos E~stados Americanos• como instrumento· básico
de cooperação continental, através de esquemas práticos de colaboração nos
campos de desenvolvimento económico, social e cultural, e da aplicação dos seus
recursos técnicos, financeüos e humanos, de acordo com prioridades que atendam
às áreas mais críticas .e de interesse mais premente no hemisfério. Pautamos,
igualmente, nossa linha de ação, no quadro da Associação Latino-Americana
de Livre comércio, pelos princípios de sincera e aberta participação que inspiram
nossa política continental. Acreditamos que a ALALC constitui foro adequado
para promover e intensificar o ritmo de comércio inter-regional, e reconhecemos a conveniência de reativá-~a mediante formulações compatív·eis com os
interes:ses de todos os Eõtad·os-Membros. Atentos a esses mesmos interesses c·ontribuímos ativament·e para a consecuçã·o dos altos 'fins a que se pr<opõe
o Tratado da Bacia do Prata .e acompanhamos com real simpatia o movimento
de integração sub-regional do Pacto de Cartagena. Auguramos, destarte, que
todos os seus objetivos sejam plenamente r·ealizados, para a satisfação dos ideais
de desenvolvimento harmónico e conseqüente engrandecimento das Américas.
Senhor Pl'esidente,
As relações entre o Brasil e a Bolívia processam-se e ·evoluem de acordo
com esse exemplar espírito de solidariedade. O desenvolvimento sócio-·económico
de cada: uma das regiões de nossos paí.ses inclui-se, obviamente, no âmbito das
responsabilidades dos respectivos povos e Governos, mas temos sempre em mente
os efeitos multl>plicadores que poderão ser alcançados mediante fecunda conjugação de esfo,rços e efetiva cooperação. Queremos que os caminhos que ligam
nossas fronteiras e atravessam as vastas reglõe.s adjacentes sejam veículo de
aproximação entre nossos povos e de intercâmbio do fruto de seu trabalho.
Encaramos, portanto, como altamente Pl'Dveitosas as iniclatlva.s que visam
estimular a implementação de sistemas inter-regionais de complementação
comercial e integração econômica. Nesse contexto, a implantação de novos e
avrojados •empreendimentos irra·diará, sem dúvida, inestimáveis benefícios para
toda a população, até mesmo nos lugares mais isolados. Abriremos, assim, mais
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amplo panorama de segura e exitosa colaboração, com vistas ao constante
aperfeiçoamento da ·obra. que estamos realizando em tantos campos de frutífera
comunicação entre o.s p·ovc:s do Brasll e d:t· Bolívia.
o Acordo de cooperação e Complementação Industrial que hoje celebramos
constitui-se num marco precursor desta nova realidade americana, que surge
com força dominadora e cresc·ente proveito: a evidência de que, no sistema
continental, não cabem nem surtem frutos os processos de desenvolvimento
!llutárquico ou que não levem em conta o peso dos interesses solidários. Ao
plantarmos este marco no vasto. panorama de nossas relações, que se estende
para além dos limites de meros interesses imediatistas, alicerçamo-lo, por isso,
em sólidos e resistentes princípios de conduta politica e econômica. Sabemos
que as bases de tão importantes empreendimentos assentam-se sobre a confiança recíproca que inspira e forta,).ece a yontade política de no·s.sos doi.s pai.ses,
no sentido de ampliar o campo. de sua coop.erac;ão e estreitar os vínculos de
sua associação. Mas também sabemos que essa vontade e confiança vingaram
e prevalecem, porque se fez consenso em que os empreendimentos contemplados
são mutuamente vantajosos para o Brasil e a Bolívia. Oom esse espírito negociamos, com ele elaboramos o instrumento susce.ptivel d·e levar-nos a nossos ohjetivos e por ele pautaremos os caminbos de nossa ac;ão futura.
Senhor Presidente,
É, para mim, uma honra inestimável ter sido agraciado por Vossa Excelência com o Gran Collar del Ordem del Condor de los Andes. Com mais esta
vecordacão da: amizade da n!lcãoQ boliviana. minha mulher e eu, ao agradecermos
o afeto ·e a fidalguia com qué fomos recebidos em COchabamba, formulamos os
melhor,es votos pela fe'ici·dade pe.~.soal de Vos.sa Exc·elência e da SenhOra B::mzer,
na c·erteza de que a colaboração crescente e modelar entre o Brasil e a Bolivia
'COntinuará a ser um te.stemunho de nossa dev<Jção à grandeza de nossas pátrias.
no quadro de uma América próspera, forte e unida."
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 2:
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Lei do Senado n.o 4, de 1970, de autoria. d<J Senhor Senttdor J.úlio Leite, que esta·belec·e limite máximo para a: co·brança dos
direitos autorais e os conexos, relativ·os a obras !itero-musicais divulgadas pelas permis.s:onárias ou concessionárias dos serviços de radiod]fusão radi·otelevisão legalment~ instaladas no País e dá outras providências.
Nos termos da alínea b ct.o art. 372 do Regimento Interno, declaro a matéria prejudicada, pela entrada da Lei n. 0 5. 988, de 14 de dezembro de 1973,
que regula os direitos autorais.
o projeto será definitivamente arquivado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lourival Baptista, orador inscrito.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presi'dente, Srs. Senadores, há dias,
ocorreu, em Belo Horizonte, solenidade à qual deveria ter comparecido, atendendo a honroso convite que me fora feito. Motivos de força maior, contudo,
impossibilitaram-me de ir àquela bela capital, como era do meu desejo.
Refiro-me à posse, na Academia Mineira de Letras, do Professor Pe:lro
Alexo, acontecimento que alcançou merecida repercussão no Estado de Minas
e no Pais.
Antes de mais nada, devo feüicitar os membr<Js da Acad·emia: Mineira de
Letr~.s. pelo acerto com que escolheram aquele que hoje s·e assenta na cadeira
ocupada pelo saudoso Milton Campos. Ninguém ignora, nesta Casa, os laços
de fraternal arrlizade que ligaram o nosso ex-Galega rto Sr. Pedro Aleixo, de tal
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substituirá naquele· sod:::líc~o. Bsstaria essa J'e!iz coincidência para que o acontecimento de expressão literária alcança"~e. como alcançou, encanto e importância excepcionais, envolvend·o duas das melhor·es e mais notáveis figuras
da vida pública e cultural de Minas e do Brasil.
Não me alongarei ne.sta Tribuna fazendo desnecessário elogio biográfico
de Pedro Alei'xo, advogado, prof·essor, politico e ·escritor por demais conhecido
em todo o País. Nem aludirei às grandea virtudes e qualidades de um autêntico
varão, de tantos e tão relevantes serviços prestados ao Brasil.
Esta certeza nos a<ivém do conhecimento que temos há tantos anos - e
de que tanto nos orgulhamos - r.ols Pedro Aleixo, com o seu Idealismo, é, antes
de mais nada. um espírito patriótico.
Sr. Pre.sidente, este regiEtro, .~imples e breV·ê, eu o faço ·em homenagem a
um grande brasile:·ro. Mas, confes.:o, é sobretudo ·O preito de amizade que rendo
a um amigo que me é muito ca.r·o, mestre e companh-eiro de tantas lutas cívicas.
É o amigo que aqui está, renàendo, desta Tribuna, singela homenagem ao amigo.
E congratulando-me com a Academia Mineira de Letra:s, por te·r, em .:>eu s·elo,
um homem do valor intelectual, moral ·e espiritual, nacionalmente reconhecido,
ali sucedendo àquele que fo! seu m3ior amigo, o ine.>quecível Senador Milton
Campos, registro em nossos Anais evento tão grato a todos nós, que tivemos
o privilégio de conviver com esse notáv·el homem público! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Milton Cabral.
O SR. MILTON CABRAL - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo hoje a
Tribuna para prestar conta.s da mi~.são que recebi do Grupo BrasiJ.eiro da União
Interparlamentar, p;tra comparecer à Conferência s·obre a Poluição Ambiental,
realizada em Roma, de 29 de marr:;o a 5 de abril, sob o patrocínio da Câmara dos
Deputados da Itália e prestigiada pela FAO e P·ela própria Organização das
Nações Unidas.
Não pretEndo ler o Relatório por inteiro, porque consta de trinta e oito
páginas. Apenas destacarei alguns tópicos que, no meu parecer, vaLeria a pena
comentar.
Antes, Sr. Pres1dente, lembraria à ca.sa que ontem, dia 6 de junho, comerou-se o "Dia Internacicnal do Meio Ambiente". instituído, há dois anos,
pela XXVII Assembléia-Geral da.s Nações Unidas. Esta data passou despercebida praticamente em todo Território Nacional. Não vi nenhuma manifestação
oficial a respeito. Lendo este Relatório e· convidando os meus nobres c·olegas
para debater o assunto. conoidero esta maneira muito ~álida de se comemorar o
"Dia Internacional do Meio Ambiente".

o nosso iRelatório consta de informações gerais. Comento a iniciativa e
a importânci'a dessa Confcrrência, que congregou mais de 50 Parlamentares,
.em especial os do,s países envolvidos na área do Me·diterrâneo; o objetivo
central da Conferência - que pod·emos re:sumlr como uma: reunião de legisladores para discutir as causas e os efeitos da poluiçã·o, cem a ajuda de técnicos
e especlallstas de várias :n.stitulc;ées e~pec:auzadas, governamentais e não governamentais; ·enfim, um Relatório que procura espelhar o que r·ealmente aconteceu naquela semana em Roma.
Dos 27 depoimentos que registrei e re.>umi - provavelmente foram mais de
40 depoimentos - quero, apenas, como Ilustração. citar alguns, a começar pelo
do representante da FAO, Sr. Popper, que, comentand'D o.s efeitos da poluição
nos mares, citou as fa,·xas litorâneas da Escandinávia e do Peru, onde se constatou decréscimo dos cardumes.
No MediterrânEo. por exemplo, são P·escadas 1 milhão e 200 mil toneladas,
por ano, representando 2% do total mundial. Grandes quantidades de pe~ ~:ci
das e substâncias tóxicc.s são jogadas naquele mar, e calcula-se que, por ano,
trezentas mil toneladas de petróle'D .õão também ali descarregadas.
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Naturalmente, a flora e a fauna marinhas estão sendo lentamente destruídas.
Torna-se imperioso o controle da poluição. Consultas a níveis internacionai's
foram iniciadas. O prlme:ro encontro, ne.:;se s·entid·o, foi em fevereiro deste
ano, entre quatorze país·es da: área do Mediterrâneo. Outro encontro realizou-se
em março na Finlândia, o qual possibilitou a assinatura de uma Convenção
para Proteger o Meio Ambi·ente do Mar Báltico. Em abril de 1972, na França,
e em julho do mesmo ano, €m Roma, renovaram-se os entendimentos.
Desejou o Conferencista que os Delegados presentes levas.sem seus respectivos Governos a tomarem em consid·eração as propostas já estudadas, bem
como as recomendações contidas na "Declaração de Estocolmo", resultantes da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada, naquela capital, entre 5 e 12 d·e junho de 1972.
Analisando o mesmo· problema o rep·resentante francês Sr. •Consteau, lembrou a desfavorável situação dos mares, a .exemplo do Mediterrâneo, que recebe
abundantes águas poluídas de canalizações urbanas.
Lembrou que a pesca, hoje em dia, é feita de man·eira predatória. Em princípio, uma explora:ção racional da p·esca implicaria obedecer quatro estágios: reconhecimento, pro.specção, avaliação e exploração.
Lamentavelmente, ·em quase todos os países, é comum a exploração ·começar simultan€amente com o reconhecimento, vindo a seguir a avaliação.
O orador salientou que o mar comtitui uma panacéia universal, que responde a todas as necessidades de uma população em crescimento. R€conhecer
o seu valor e explorá-lo convenientemente, é tema que toma multo tempo e
imaginação e um tr.emendo volume de trabalho.
Os recursos biológicos têm sido explorados quase unicamente pelas ativi'dades pesqueiras. O índice de aproveitamento de.ssas atividad es por toneladas
vem caindo a cada ano, sustentand-o-se a indústria pesqu.eira, hoje, pelo aumento do número de ba.rcos e peloo· u.~o da técnica avançada para localizaçã-o dos
cardumes. Dentro de vinte ancs, o tota:l da pesca alcançará 2(} milhões de tone~a
das e, provavelmente, dentro de mais doz·e anos c-omeçará a cair.
Os recursos minerais dos oceanos são difíceis de ser explorados, devido à
profundidade da cobertura da sedimentação. Na exploração da crosta terrestre têm sido desenvolvidos modernos sistemas de detectação de novos depósitos
com potencial mineralógico. A poluiçã-o dos mares passa a ser um sério obstácul-o à exploração das riquezas.
Eu poderia citar mais alguns depoimentos, mas são vinte e sete, cada um
abrangendo caracteristicas específica.s dos debates. Isto s·eria enfad-onho. Pretendo fazer uma publl'cação, em separata, desse trabalho, na certeza de que
ele será útil não só para os Srs. Parlamentares, mas também para aqueles
setores do Governo Federal que estã·o, no momento, preocupa:do.s c.am este
assunto. Eu, apenas, faria, aqui, uma observação final: tudo o que f.o! dito e
anotado na confe·rência internacional sobre o controle da :poluição leva-nos
a concluir que o problema em discussão constitui, de fato, uma das maiores
preocupações dos Gov.ernos e Parlamentares de todo o mundo civilizado. Estão
conscientizados de que a poluição assume proporções graves; que a açã.a poluidora vai' lenta e progressivamente envolvendo todo o planeta; que a-o se descobrirem as fabulosas riquezas que estão nas águas e sob elas, configura-se o
formidável obstáculo da poluição a essas exploração; que a defesa da natureza
é tarefa de todos os povos, de todos os cidadãos, sendo, por Isso, da maior !m:portância que sejam organ!zactos, ·em todos os países, grupos de de·fesa que
assumam esta difícil tarefa.
No Brasil, o Cong:resso Nacional v·em oferecendo, ao longo destes últimos quatro anos, contribuição valiosa através da a:ção dos seus membros. Numerosos os
pronunciamentos registrados neste sentido. Coroando este empenho, foi reallzado, na Câmara Fed·eral, o Primeiro Simpósio sobre Poluição !Ambiental, de
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·-- 19324 a 27 de agosto de 1971, reunindo especia!lstas, administradores públicos, empresários, parlamentares, professores universitários, etc.. . . Os debates demonstraram, naquela ocasião, que esse problema deverá, indiscutl'velmente, ser um
tema permanente das discussões no Parlamento.
Foi no ()()vemo do Presidente Médici que se adotou a primeira grande medida de d.efesa da natureza, ao ser criada, no Ministério do Interior, a Secretaria
Especial do Meio Ambiente. Esperamos que esta Secretaria comece a operar
eiicientemente e passe a realizar realisticamente os seus programas de trabalho.
Do nosso lado, do lado parlamentar, precisamo-nos organizar. fazendo aquilo
que os outros Parlamentares já estão fazendo. Em quase todas as seções da
União Interparlamentar, extste um grupo especial, uma espécie de subcomissão
ou comissão dedicada exclusivamente ao problema da defesa do meio ambiente.
Conseqüentemente, como resultado das observações que fizemos, ao transcrever
neste Relatório as recomendações finais da citada conferência, entendemos
propor ao Grupo Brasileiro da União Interparlamentar a criação de sua Comissão especialmente dedicada à defesa do meio ambiente, com a finalidade de estudar em toda a extensão os problemas da poluição, inclusive receber e oferecer
cooperação aos Parlamentares de ou:ros países; como órgão de assessoramento
às nossas Comissões Técnicas, e aos Parlamentares nrus missões ao exterior nas
futuras conferências internacionaís; na cobrança de medidas referendadas nas
' convenções, aplicáveís aqui em comonância com os nossos interesses; acompanhar a ação governamental e, por fim, no exame e elaboração de matéria legis:a tiva específica.
Este assunto, embora não tenha merecido maiores registros pela nossa :rm.pr·ensa, nem mesmo no Congres~o Nacional, na data de ontem, eu· o considero
da maior importância e conclamo o.s Srs. Parlamentares para que secundem esses
esforços, porque, na realidade, quando um país força o s·eu desenvolvimento industrial, quando temos elevado índice de crescimento da nossa população urbana, quando os aglomerados urbanos se expandem consideravelmente, quando
os transportes marítimos, sobretudo, os transportes de combustíveís também
crescem, acompanhando esse desenvolvimento, efe'ivamente, a destruição da
natureza será inevitável, se não houv.er medidas eficazes que eliminem os afastem as causas e os ef•eitos da ação poluidora conseqüente.
Muito obrigado. (Muito bem!)

o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montare.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presid.ente, Srs. Senadores, recebemos cópia
da seguinte Moção, un·animemente aprovada pela Câmara Municipal de São José
do Rio Preto:
"A nossa Cidade foi surpreendida, com tristeza. com a notícia de suspensão das atividades da nossa querida Rádio Rio Preto, por decreto de
S. Ex. a o Senhor Presidente d.a República, que a declarou perempta.
Funcionando desde 1935, ininterruptament.e, dando à R·adiofonia Brasileira grandes nomes e grandes artistas, prestando sempre relevante serviço de utilidade pública, atenta que esteve p-ermanentemente a todos os
problemrus da comunidade, granjeou toda a simpatia dos rio-pretenses.
Ainda há pouco tempo, conforme documentos anexos, foi vistoriada pelo
DENTEL e considerada uma emíssora modelo, nas suas instalações na
sua programação, na sua organização. Diante do acontecimento: ·
Requeremos, ouYido o Plenário, seja oficiado ao Senh<lr Presidente da
República, ao S·enhor Minístro d.as Comunicações e ao DENTEL, apelando
pela revisão do processo e revogação da medida que declarou perempta
a concessão dada à Rádio Rio Preto."
No mesmo sentido, manifestou-se na Assembléia Legislativa do Estado, o
ilustre e dinâmico Deputado da Região Arlindo dos Santos.
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Naffah, à.á seu testemunho sobre a Idoneidade e a elevada. significação dessa
Emissora para o desenvolvimento cultural, social e econômico da Região.
De igual teor é a manifestação pública da Associação Comercial e Industrial
de São José do Rio Preto, pela palavra de seu Presidente, José Buchala.
Apoiado nessas significativas manifestações e com base no testemunho pessoal, que podemos dar, da eficiência e utilidade pública dessa tradicional Emissora, f'Jrmulamos um apelo ao Sr. Ministro das Comunicações para que determine
o ree:lCB.me da medida e a urg·ente reabertura da Rádio Rio Preto. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, designo para a Sessão Ordinária de segundafeira, 10 de junho de 1974, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 83, de 1974, de auwria do
Senhor Senador Carvalho Pinto, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, da "Carta de Cam:pina.s", aprovada no XVIII Congresso Estadual de
Mlmicípios.
2
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação, em seu Parec·er n. 0 232, de 1974) do Projeto de Lei do Senado n.O 36,
de 1974-DF, 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.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas.)

·-- ---- - ------·--- ----·---------

90.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 10 de junho de 1974
PRESID:tNCIA DO SR. PAULO TORRES

A.s 14 ho,ra.s e 30 mlillutJos, acham-s.e p<res,enbes as Srs. SecrJJadlo111es':
Gemldo Me.squttJa. - J,o,:;é Lindoso - Oa.ttrete P1n.heiro - J,g,rbas PasS,!IIrlinho• - RenatG F11'a.nco - ALexand,ve CaSita -~ :CJocLomi'r MUet - Jo,sé
Samey - F1austo Ca•s1le1o-Bl1anc'o' - :fle,t<rônlo Po,l1be11a - HieJvi!llio· N.u!Il('s
- V~g~:io· TáVIOIDa - Wiaild,em!ll! A1câmi1a11a - Luis ·cie Banros - p,a;ulo
Gu1e1l1r.a - Wi1,on 03mp<os - Lo•u:riva.J Baptista - Amltônd•G Flemandles Heit<J,r Dias - Rmy Sa.nbos - Orurl()•S Lind,einbie<Dg - Bau1o '!1011111es - Gustav.G Oapan.ema- Bened',1Jo Flet~Deli:l'a - Emiv.al Oa1ad,o· ·- Iúailívio. Co,elho
- Mattos IJeão - Antônio C!lll'los - Guidlo Mond~n - Ta,J.IS•O Dllitra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A Jis,ba d1e aJ'l1e,~e.nç·a ,a,cu.s.a o oompal1eclmecrJJto d1e 30 Sil1S·. S'e<nado•:1es. HiaVleilldO· núme'ro r.eglm!ental, decJa1110· •aberta a
sessão.

O Sr. 1. 0-S•e·"l'leMl,r~o vali.
É

pl10·~ed,er

à Leitu,J.Ia d•o Expe~ente.

J.i.do o seguinte

EXPEDIENTE

OFíCIOS
DO SR. 1.0 -SEC·RETA'RIO DA CAMARA
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo dos seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 59, DE 1974
(N.• 1.886-B/74, na Casa de origem)
(DE INICit.TIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚDúiCA)

Autoriza a doação, pelo Departamento N'.lcional de Obras Contra as
Secas (DNOC.S), da área de terreno que menciona, situada no Município
de Orós, no Estado do Ceará.
O C<mgmEliSSo iNado~al de~11eta:
Art. 1.° FJca au.torl2la.d•O o Deparbame·nt.o Na.cio,nal de ObJ;alS Oo.nt11a a1s S1ecas
- DNOCS - a d1o:a1r ao MU1n1cí.pi:o d1e Oró.s, lll•O Es:taJd.o. do• Oe'a'rá, 'a ãrea d1~ t;el!'re<nc
constituído de 1725 m2 (hum mil, setecentos e vinte e cinco metros quadrados),
cliefwcLa na p~anta ane~a. d:evldame·n.t'e rubricada p:e1o Seol1e•tári<J-GW'al do Ministér!o ·eLo Ln1Jea-do'r.
Art. 2.0 o tJe,rveno a se'r doad1o d1e:s.tina-s•e à ur'ba.n!zação do co:n]Uinllo localizado nas proximidades do Hospital Municipal Luzia Teodoro da Costa e entrada
do AJcamp:amen-to d:o DNOCS, cab:en·dlo à municipa.Udade m.crur c•om :as d:esp.e~as
ne~eSIS.áJ11l·as.

Art. 3.0 Es,ta J:ei ·en'l!'.ará em vigor ina da:ta d1e su:a publlc•!lição, 11evogadas as
dispos!.ções 'em co~ntráirio.
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- 197MENSAGEM N.O 149, DE 1974
Exoolentí:ssLmos S•e-nhol.'\es Me·mbros do Coogr•esso N•ae:!onal:
Nos •te•rmos do· alfot. 51 dia O~IDStLtu.lçálo, tenho ,a, h011Jm de .submeter à eLevada
delibertllJÇão •de Vo0sSa1s Exce.lê.ncLas, acoma>anh!lldo de iExposição dle Motivos do
Se111hor Millli~tl.'\o de E$tado do I:nbe•rLo,r, o a;n.exo pro•J•I!loo de Lei .que "181UltJo•ri7la a
dollJÇálo, pelo De-prur:ta.ment•o Nacj,ona:l d!e Obras. Oonwa ~ Secas (DNOCS), da
área de te!l.'\elllO ·qUJe mei!tcklll.1Jà., st';uada ~ Municíp:I:J- ·die 0rós, no ·Esba.dlo oo Oea~rá".
Bl.'\alsK!La., 17 de •a.brH de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.O BSB/01038, iDE 28 DE MARÇO DE 1974, DO SENHOR MINIS'I1RO •DE ESTADO DO LNT.EruOR.
A S~a ·Exoelênda o Seooor
Geneml-•die-Exér·cl:to• Emesto Geisel
Dign,íssimo :Eiresidelllte dia República
Brasfl!a - DF.
.
ExoeJ•entísslmJo Senhor Plresldente dJa Repúbi:Jea.
Tendo •a ho•nl.'\a d•e subme1t•e•r à eLev·ada consd'CI!el.'\açliio od.e V•ossa Exoruêlllcla. o
incluso .anbeproj1eto d,e Lei que vl·s·:l. ,a, .auto!liza,r o Depa1l.'\tamentt> Na.cdonr.M dle Obras
C0111tra as se.cas <D~OCSl a doar ~roa. á:rea d•e .telll.'\e!Ilo dle sua. propl'liedade, sttma.da. IIlO mmdcip!Jo de Orós, Estado dt> Ceará. As ~eowas que SJeorálo objeoo dJa doo.çliio
estliio 1ocali:1la•lia•s .dJentro da. d1e1i:mibçálo •atll!al d•o Aca;mpa.mento dJa Aluta~rqula.,
mas sem illie'Illhuma. poss:ihHda.de de utillzaçãJO p110veL1losia no mCln!ell1oto.
Apesar d:lsEo, a á.rea. mencloi!ta.d.a. é ode g11amde Jmit,eresse ·para o desenvolvimento da. municipalidade, po!,s qoo está ~ncluídJa. !lliO ~p1mo de urba.n!za.ção doa
cLdia.de, compr.e•eillldlend•::> o CCIIlJjllillto locall:1la.OO nas prox:lnrlda.des dJo HOOplital
Mum:!clp,a.J Luz',a. TISC•:!o•vo d•a. Oo•s1ta e •a 00111&trução de ·uma modiema })l.'\a.ça, cujo
proj1eto se enoclll.tr.a. em f.a1S1e fl.Jl•al de •a:caba.mento.
O iDNOCS já ~·e ma.nif·e~oou d1e .acordo com •a .doaçliio ct.o JmóveU-, terulo adotado.
todas •as proVildênc!,as oa.bíveLs •e qUJe ·dev.em :mtec•eoclie~ M .ato •al:lenaJbó.rJo.
. Assim rendo, 'IIe:s.'.a ap•enas .a express•a autor!za.!(ão 1eg!sla.tl'V'a pa.ra qlllle se
possa praticar o .at.o jwklioo proposto.
'Dl1a.ta.ndo-s•e de bem .a.utlÍol'quico que, no enile111dier da. Ooll.1JSu1torla Geral da
R!epúb16ca, não ~e d.ev.e conf.undilr com os bell.1JS da U.ruão e :nálo d.!spondio •a lei de
a.utarqulzaçliio do DNOCS SID•bPe o poder p91I1a a.l!ená-l)o, cabe pLette•a.r a !I'espoect!va
autoiiizaçliio j.UJlllto •a.o Cooig11esso Nac·Lonal.
Assim os1endt>, S•enhor Pl.'\esLde•nte, os motivo,;. exp.ostos LeV1a.m-me a solicitar, a
Vos.sa Excelência, o e111vio de nteill!Saglem encaminhamdlo o Pirojoello d1e Lei pert,ineilllte •OO ·exame e ·diellbeol.'\ação d•o Poder Leglsl8J~vo.
Qweir.a •ace-J.•.ar, :nes.ta opo,r.tunidiade, ·os P'l'IOte&ilcs do meu mais prof·undo
respe~to. - Maurício Rangel Reis.

rA

PROJE~O

Comissão de Finanças.)
DE LEI DA CAMARA N. 60, DE 19'74
0

(N,0 1 ,898-B/74, na Casa de origem)

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'ÚDLICA)

Acrescenta parágrafos ao art. 22 da Lei n.0 4.229, de 1.o de junho
de 1963, que transforma o Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCS) em autarquia, e dá outras providênelas.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Acrescente-se ao art. 22 da Lei n.0 4.229, de 1.0 de junho de 1963,
os seguintes parágrafos:
"Art. 22. . ................. · · · · · · · . · · · · · . · · · · · · .............. · ........ .
§ 1.0 O DNOCS poderá alienar bens móveis ou imóveis, integrantes do
seu patr!mônlo, mediante proposta do D!retor-Geral, aprovada pelo Conselho de Administração e homologada pelo Ministro de Estado.

m

- 198 § 2.0

Independe das formalidades previstas no parágrafo anter!or a
desvinculação de bens patrimoniais que, em virtude de lei, plano ou
programa, sejam destinados à al!enação."
Art. 2. 0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publ!cação, revogadas as
disposições em contrário.
MEJNISAGEM N.o 160, 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 de EStado do Interior, o anexo projeto de lei que "acrescenta
parágrafos ao art. 22 da Lei n. 0 4.2·29, de 1.o de junho de 1963".
Brasíl!a, 22 de abr!l de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVIOS N.o 01044, DE 15 DE ABRIL DE 1974, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DO Im'ERIOR.
A Sua Excelência General-de-Exército
Ernesto Geisel
Dignisslmo Presidente da República
Excelentíssimo Senhor !Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência o
anexo projeto de lei, que visa a conferir ao Departamento Nacional de Obras
contra as ,secas (DNOC:S) a autorização necessária para que possa alienar bens
integrantes do seu património quando conveniente ao interesse da Administração ou necessário à consecução dos seus objetivos específicos.
Autorização semelhante já é concedida à Superintendência da Zona Franca de Manaus CS1UFRA!MA.). à. Superintendência do Vale do São Francisco
<SUVALE), à SUperintendência do Desenvolvimento da Região Sul (SUD!ESUL),
't Sur>erintendência do Desenvolvimento da Amazônia CSUDAM) e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), mediante o atendimento
d.e condições expressas em suas leis orgãnicas. Assim dispõem, respectivamente,
os Decretos-Lei n.0 s 288, 292 e 301, todos de 28 de fevereiro de 1967, a Lei
n. 0 5. 508. de 1968, e a Lei n.o 5 .173, de 27 de outubro de 1966, fazendo depender
a alienação, de proposta do Superintend,mte do órgão, aprovação do seu Con,
selho Deliberativo e homologação do Ministro de Estado.
O Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS) não dispõe
de autorização leg!slatlva nesse 9entido, aliás indispensá'V'el à alienação de
bens autárquicos, conforme entendimento pacífico da doutrina jurídica. A omissão da lei institucional do DNOCS, relativamente a essa atribuição faz com que
se tenham editado leis específicas, autorizando a alienação de determinados
bens, em cada caso em que !L me::id·a se fez necessária a,o interesse da Administração.
A fim de obviar essa restrição à vida administrativa do DNOCS, evitar a
casuistica em leis sucessivas, e propiciar a igualdade de tratamento de que
devem gozar o.s órgãos da Administração Indireta, este Ministério conJsidera justo
seja essa Autarquia contemplada com os benefícios que fatalmente lhe acarretará a promulgação da l·ei, cujo projeto ora está sendo encaminhado a Vossa
Exc,üência. As finalidades precípuas da proposição se consubstanciam numa
melhor técnica de descentrallzação e de resguardo da autonomia administrativa,
e de flexibil!dade na execução dos planos de colonização e irrigação afetos ao
órgão. tendentes à constituição de pequenos proprietários de lotes agrícolas
irrigados.
No caso do DNIOCS, quando não se incluam nos dispositivos dos planos e
programas previamente elaborados, os atos alienatórios serão real!zados, observada a legislação pertinente, por proposta do seu Diretor...aeral, aprovada pelo
Conselho de Administração do órgão, recém-instituído pelo Decreto n.0 73 .159,
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- 199 de 14 de novembro de 1973, e homologada pelo Ministro de Estado, em ato que
condiciona a eficácia da alienação e constitui, ao meu ver, uma adequada forma
de controle.
Por maior adequação à técnica legislativa, as proposições normativas, de
acordo com o proj-eto, se inserem no texto da lei institucional do DNOCS, em
forma de dois parágrafos acrescidos ao artigo que dispõe sobre a constituição
do património autárquico.
·Essa as razões, Sr. Presidente, que me levam a solicitar de Vossa Excelência,
o envio da mensag.em inclusa, que encaminha o projeto de lei, para deliberação,
ao Congresso Nacional.
Queira aceitar os protestos do meu mais profundo respeito. -- Mauricio
Rangel Reis.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.0 4.229, DE 1.o DE JIUNHO DE 1963

Transforma o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS) em Autarquia, e dá outras providências.
• • • •

• • • • • • • • •

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

Art. 22 O patrimônio da Autarquia será constituído de haveres, bens e
papéis do arquivo da repartição atual, assim como de outros bens regularmente
adquiridos.
(As Comissões de Assuntos Regionais e de Finanças.)

FROJETO DIE LEI DA CAMARA
N.0 61, DE 19'74
(N.• 1.933-B/'74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Dispõe sobre o desdobramento do extinto Ministério do Trabalho e
Previdência Social e a instalação do Ministério da Previdência e Assistência Social, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica criado o cargo de Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social. com os mesmos vencimentos, vantagens e prerrogativas dos demais
Ministros de Estado, e alterada a denominação do cargo de ·Ministro de Estado
do Trabalho e Previdência Social para Ministro de Estado do Trabalho.
Art. 2.0 Ficam criados, no Quadro Permanente do Ministério da Previdência e Assistência Social e no do Ministério do Trabalho, respectivamente, os
cargos em comissão constantes dos Anexos I e n à presente lei.
Art. 3.0 O órgão orçamentário 26.00- Ministério do Trabalho e Previdência Social, constante da iLei n.0 5.964, de 10 de dezembro de 1973, passa a
denominar-se 26.00 - Ministério do Trabalho, mantendo-se as atuais classificações das unidades orçamentárias que nele permanecerem, bem como sua integração no referido órgão.
Farágrafo único. Os saldos das dotações consignadas na Lei n.0 5.964, de
10 de dezembro de 1973, correspondentes às unidades orçamentárias transferidas para o Ministério da Previdência e Assistência Social, na forma desta
Lei, obedecida a mesma classificação orçamentária, serão por ele administrados
e ut!lizados.
Art. 4.0 Para atender às despesas de organização, instalação e funcionamento, no corrente exercício, de unidades novas do Ministério do Trabalho, o
Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito especial de até Cr$ 70.000.000,00
(setenta milhões de cruzeiros).
'Parágrafo único Os saldos das dotações consignadas na Lei n.0 5. 964, de
10 de dezembro de 1973, as unidades orçamentárias do Ministério <lo Trabalho
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que forem extintas ou·, transformadas •em conseqüência do desdobramento decorrente da Lei n.0 6.036, de 1.o de maio de 1974, serão utillzados para compensar
a abertura de créditos adicionais ao mesmo Ministério, inclusive do crédito es- .
peclal autorizado neste artigo.
Art. 5.0 A utilização dos recursos a que se refere o art. 9.0, § 1.0 , alínea b,.
da Lei n.o 4.923, de 23 de dezembro de 1965, fica estendida a todws as unidades
do Ministério do Trabalho.
Art. 6.0 A gestão do Fundo de Liquidez da Previdência Social compete ao
Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 1.0 As despesas de organização e instalação do Ministério da Previdência e Assistência Social, assim como suas despesas de administração geral,
inclusive as de pessoal, no corrente exercício, até o limite de Cr$ 20.000.000,00
(vinte milhões de cruzeiros), correrão por conta do Fundo de que trata este
artigo.
§ 2.0 O Poder Executivo incluirá na proposta orçamentária para o exercício
de 1976 previsão de recursos destinados a ressarcir o Fundo de Liquidez da
Pr~vidência Social das despesas de que trata o § 1.0
Art. 7.0 Os cargos ef.etivos e em comissão, os empreg>Os. e as funções gratificadas do Quadro e tabelas de pessoal do antigo Ministério do Trabalho e
Previdência Social, pertencentes a órgãos de atribuições inerentes ao Ministério
da Previdência e Assistência Social, serão transferidos para este último.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos cargos das
~arreiras específicas do Ministério do Trabalho.
Art. 8.0 As vantagens, inclusive as gratificações do RETIDE, RESB, Re;resentação de Gabinete e Função Gratificada, dos servidores em exercício nos
órgãos extintos, transformados ou transferidos na forma desta lei, poderão continuar a ser pagas, observada a legislação pertinente, aos que permanecerem no
respectivo exercício e enquanto não forem incluídos no Plano de Classificação
de Cargos de que trata a Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 9.0 A despesa decorrente do dispOi:to nos arts. 7.0 e 8. 0 correrá à conta
dos recursos previstos nos arts. 3.o, parágrafo único, ou 4.0, desta lei, conforme
se trate do Ministério da Previdência e Assistência Social ou do Ministério do
Trabalho.
Art. 10. O Poder Executivo disporá sobre a concentração de atividades
idênticas para a eventual criação de entidades específicas.
Art. 11. ~sta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
, DE
DE
DE 1974
LEI N.o
ANEXO I
MINISTÉRIO DA PREVID:G:NCIA E ASSIST:G:NCIA SOCIAL
N.0 de

Cargos
1
1
1
1
1
1
7
4
3
10
10
7

Denominação
secretário-Geral
Inspetor-Geral de Finanças
Secr·etário
Chefe de Gabinete
Diretor de Divisão
Consultor Jurídico
Diretor-Geral de Departamento
Subsecretário
Dlretor de Divisão
Assessor
Assessor
Dlretor de Di visão

Classificação
DAS 101.4
DAS 101.3
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.2
DAS 101.2
DAS 101.2
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.2
DAS 102.1
4-C
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MINISTÉRIO DO TRABALHO
N.0

de

Cargos
2
5
16
14

Denominação

Classificação

Secretário
Dlretor-Geral de Departamento
Assessor
Diret.<lr de Divisão

DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 102.1
4-C

MENSAGEM
N.0 199, DE 1974

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra d.e submeter à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos
Senhores Ministros de Estad·:J do Trabalho e Chef-e da Secretaria de Planejamento da Presidência da República, o anexo projet.<l de lei que "dispõe sobre o
d.esdobrament.<l do extinto Ministério do Trabalho e Previdência Social -e a instalação do Ministério da Previdência e Assistência Socla.l, e dá outras .providências".
Brasília, 1.0 de maio de 1973. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N. 0 575. DE 1,0 DE MAIO DE 1974, DO SENHOR
MINISTRO DO TRABALHO E DO CHEFE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDll:NCIA DA REPúBLICA.
Excel-entíssimo Senhor Presidente da República:
T-emos a honra de submeter à superior apreciação de Vossa Excelência anteprojeto de Iei destinada a regular o desdobramento do Ministério do Trabalho
e Previdência Social em Ministério c!o Trabalho e Ministério da Previdência e
Assistência Social.
Trata-se das medidas essenciais à concretização dessa oportuna e promissora
medida do Governo de Vossa Excelência, a ser·em por sua vez complementadas
por providências que, situadas na ár.ea de competência do Poder Executivo, poderão ser adotadas mediante decreto.
Os dispositivos consubstanciados no ant.eprojeto . quase todos r·eferentes a
matéria orçamentária, a pessoal e a outras questões administrativas, parecem
prescindir de esclarecimento especial, tornando-se suficiente assinalar que o crédito especial previsto no art. 4. 0 decorre da extinção da secretaria do Trabalho
e permitirá a continuidade do funcionamento das unidades administrativas daquela Secretaria que serão mantidas, bem como das que foram criadas ·em conseqüência do desdobramento do extinto MTPS. O saldo remanescente na referida
unidade será utll!zado para compensação daquele crédit.<l.
Desejamos, t.<ldavia, encarecer a elevad.a atenção de Vossa Excelência para
a determinação, expressamente pl'evls ta, no sentido de que o Poder Executivo
disporá sobre a "concentração de atividades idênticas ou correlatas em órgãos
especializados, inclusive como experiência para a ev-entual criação de entidades
específicas".
Fica assim aberto o caminho para o reagrupament.<l das atlvidades previdenclârias ou assistenclals, com v~stas à sua distribuição funcional, em lugar
da distribuição que hoje conhecemos, com as dif-erentes entidades desempenhando
t.<ldas as atividades. O rendimento qualitativo e quantitativo seria bem superior
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- 202 se cada uma delas procürasse c<mcentrar-se em determinado campo de ação já
que a especlficidad.e é fator de eficiência.
Prazerosamente repetimos a Vossa Excelência a nossa convicção de que o
desdobramento em foco, de iniciativa do Governo que ora se inicia, será tão
vantajoso para o Ministério do Trabalho quanto para o da Previdência e .A.Ssistênc1a Social. Com efeito, a nova Pasta permitirá que a do Trabalho, aliviada de
uma atribuição do vulto e da complexidade da previdência social, aí incluídas
as atividades assistenciais, possa dedicar indivisa atenção a seus encargos ligados
mais diretamente ao exercício da atividade remunerada, como salário, emprego,
:não-de-obra, produtividade. Além disso, à medida que avançamos de uma previdência de l:ase profissional para uma proteção social voltada para a pessoa
humana como tal, e não apenas para o trabalhador e seus dependentes, num
sentido solidarista bem mais amplo que o anterior, torna-se menos estreita a
correlação entre trabalho e previdência que ·até agora justificava a presença
de ambos na ár·ea de comp.etência do mesmo Ministério.
Assim como o Ministério do Trabalho, desafogado, poderá concentrar-se em
suas atribuições já agora mais específicas, o da Previdência e Assistência Social
terá melhores condições para dedicar à sua área a atenção que a crescente importância da matéria torna imperi<Jsa, sendo de esperar que a previdência e a
nssistência sociais possam continuar a se desenvolver de maneira racional e
adequada.
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
dC:: nosso mais profundo respeito. - Arnaldo da Costa Prieto - João Paulo dos
Reis venoso.

OFíCIO
DO PR!MEIRO SECRETARIO
DA CAMARA DOS DEPUTADOS
- N.0 165174, de 7 de junho de 1974, c<Jmunicando a r·ejeição do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.O 34, de 1974 (n.o 1. 794-C/74, na casa
de origem>, que cria, na Justiça do Trabalho da 5."' Região, a 1." e z.a Juntas de
Conc!llação e Julgamento com sede no Município de Simões Filho. no Estado
da Bahia. (Projeto enviado à sanção em 7 de junho de 1974).
Do Expediente lido, consta o Projeto de Lei da Câmara n.o 61, cl.e 1974 (n. 0
1. 933-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que dispõe sobre o desdobramento do extinto Ministério do Trabalho e Previdência Social e a instalação do Ministério da Previdência e Assistência Social,
e dá outras providências.
Nos termos da alínea b do inciso II do art. 142 do Regimento Interno, a matéria receberá emendas, perante a primeira Comissão a que foi distribuída, pelo
prazo de cinco Sessões Ordinárias.
O Senhor Presidente da República encaminhou à deliberação do Congresso
Nacional, com a Mensagem n. 0 47, de 1974 - CN, o texto do Decreto-lei n. 0 1.330,
de 1974.
Para leitura da Mensagem e demais providências iniciais de sua tramitação,
convoco uma Sessão do Congresso Nacional, a realizar-se amanhã, dia 11, terçafeira, às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palav·ra ao nobre Senador
Lour~val Baptista, orador inseri to.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, as importantes atribuições cometidas ao Senado Federal, pela Constituiçã,o, no que toca
à administração do Distrito Federal, emprestam especial relevo às nossas responsab1l!dades. Somos o Poc'Ler Legislativo da Capital da República, e a escolha
do chefe de seu Poder Executivo é submetid·a à nossa decisão.
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Inevitável, assim, que a mudança da administração de Brasília, seja objeto
de especiais atenções por paJrte de todos nós. É o que se V·e•rificou, mais uma
vez, logo após assumir a Presidência da República, o eminente Pl.1esidente Ernesto
Geisel. E foi com segurança que o Senado pôde dar maciça aprovação ao nome
Indicado pelo Chef.e do Governo, pa,ra o Executivo desta Capital. Gonheciamos
de longa data o valor e a capacidade do Engenhe1ro Elmo Serejo FariaJS. Eis
por que a indicação de seu nome provocou favorável expectativa e o melhor
sentimento de segurança. Tínhamos conhecimento da notáv.el obra renovadora
que o atual Governador de Brasílla rea:lizou em Salvador, •e o trabalho desenvolvido no Centro Industrial de Aratu. Naquelas t!l!refas, rev.eJou excepcional
capacidade técnica, alto senso adminlstvatlvo e acurada sensibll1dade, projetando seu nome entre os melhores homens públicos que a Revolução revelou
ao Pais.
Nada de surpreendente, portanto, que o atual Governador de Brasilla já
tenha alcançado plena confiança do· povo brasiliense, que dele espe11a grandes
realizações.
Testemunho da confiança já alc!linçada é a boa repercussão das diversas
entrevistas concedidas por S. Ex." à imprensa, nas quais o bvasiUense pôde
logo identificar o grande administrador que é, bem como a forma segura com
que Vlem se a:ssenhoreando dos múlti:plos e Cl'escentes problemas da Cidade.
Homem firm·e, manteve entendimento com o principal arqul•teto que atuou
em Brasília, o Senhor Oscar Niemeyer, num encontro sobre o qual o grarule
nome da Arqultetura Brasileira deu depoimento que faz desnecessário qualqu3r
comentário. Com igual acerto, está empenhado em encontrar-se com Lúcio
Costa, o urbanista que concebeu Brasília, para o exame comum de problemas
que assoberbam o Distrito Fed•eral, em grande p!!il'te fruto do inesperado e
aV'assa.1ador crescimento da Cidade.
O Sr. Heitor Dias - V. Ex." dá licença para um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com multo pr·azer, eminente Senado·r He~tor
Dias.
O Sr. Heitor Dias - V. Ex.", ilustre Sen!l!dor P•elo Est-!lido de Sergipe, faz
apreciação tão exata e oportuna sobr·e o Governador Elmo Se1.1ejo Farias, que
não posso deixar de, como r.apresentante ·da Bahla. de ond•e S. Ex. 11 velo como •afirmou V. Ex."- após atuação marcan.te no Centro Industrial de .Matu,
associar-me, com muito prazer, à inlctativa de V. Ex.a. Devo ainda esclarecer
que o dr. Elmo S·el'ejo Farias, homem de probidade exemplar, revelou-se um
administl.1ador de tirocínio, de visão, não só como Dlretor de um Departamento,
quando tive a honm de dirig!.r a Prefeitura de Salvador, senão também como
Presidente da Superintendência de Urbanização da Capital - SURCAP, organismo criado na minha gestão, e ao qual foram delegadas as obras de maior
projeção paJra a Cidade, rasgando novos horizontes e abrindo nov!lis perspectivas no setor viário, pal.'a •a velha capital de Tomé de Souza.
O Sr. Heitor Dias- V. Ex.a está fazendo ref·erências muito justas ao ilustre
Governador Elmo Serejo. Posso d12)e·r que das conversas tidas, em Brasma, com
várias personaUdades ilustres, pud•e ·obter esta ~esma impressão d·e connan!(a e
de apveço pa11a com o novo Governador de Brasilia.
O SR. LOURIVAL BAPTliSTA - Sou muLto grato, eminente Senador Heitor
Dials, pelo depoimento que acaba de dar a este pronunciamento que faço na
tarde de hoje, no Senado da República. V. Ex." é. baiano ilustre, homem que
conhece multo bem a sua tevra, que realizou grand.e obra à f11ente da P11efeltura
de Salvador, e o seu testemunho é demais valioso para quem nesta ho11a profere
algumas palavr!lis nesta Casa.
Pvossigo, Sr. PresiCLente:
É o que, mais uma Vlez, verificamos de excelente entrevista publicada pelo
O GLOBO, do último dia 3, ao veceber em audiência esp·eclal o Divetor da
Sucurs•al daquele grande vespertino brasllel:ro nesta CapLtal, nosso prezado amigo
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Governado·r sua decisão de eoncluir a Ponte Costa e Silva, o Teatro Nacional obl'IIIS que bastariam para consagrar seu Governo - e doar priorida.<Le especial a
obvas de infra-.estrutura, inclusive na.s cida~es satéHtes, como Tagua.tinga.
O Sr. Guido Mondin - Permite-me V. Ex.a um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTliSTA - Com muito pr.azer, eminente S•enador Guida
Mondin.
O Sr. Guido Mondin - Com v. Ex.n, estamos saudando, também, a nova
Administração do Distrito Fede•ral. Temos confiança em que o Governador Elmo
Sere.jo se sairá perfeitamente bem na sua Administração. E de minha parte,
gostaria de dizer que bas•taria, para marcar a sua presença no Governo do Distrito F1ederal, que se prosseguiss•e a obra extraordinária e invulgar, realizada
pelo Governo Hélio Pra.tes da Silveira, a quem nunca nos cansaremos de louvar
pelo acervo de realizações que ele deixou no seu Governo.
O SR, LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a. V. Ex.a, eminente Senador
Guido Mondin, ·pelo aparte qUJe acaba de dar ao meu prO'llunciamento.
Sr. Presidente, residentes que somos nesta Cidade, podemos sentir a imensa
veceptividade a.lcançacLa po.r pronunciamentos como o que O GLOBO, publicou,
tornando-nos possi\.,el avaliar o grau de confiança jà co·nqudstado pelo Engenheiro
Elmo Serejo Farias junto a:o povo brasiUense .
. É, sem dúvida, confortador e tranqüilizador, verificarmos que os mesmos sentimentos de confiança e segurança. que nos l•evaram a apoiar a escolha do atual
Governador de Brasília não, hoje, de toda a. população d·esta Cidade. E, para
mim que já o conhecia, que·r por sua obra em Salvador, como no Centro Industrial de Aratu, maior ainda o regozijo que me faz vir a esta ·tribuna para esta
manifestação espontânea, formulando votos para que o Governador Elmo Serejo Farias s·eja feliz em sua Administração, que há de correSJ)onder !nteil"amente à confiança que hoje goza de todos os brasilienses! (Muito bem! !'almas.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard - José Esteves - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz Milton Ca.bral - Ruy Came!ro - João Cleofas - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Amaral Peixoto - Vasconcelos Torres - carvalho Pinto - Os!res Teixeira - Fernando Corrêa - Saldanha Derzi Acc!oly Filho - Celso Ramos - Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (l'aulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Emival Caiado.
O SR. EMIVAL CAJADO- Sr. Presidente, Sr.s. Senadores, o eminente Presidente Ernesto Geisel houve por bem de encaminhar à consideJ:Iação do Congresso Nacional Mensagem contendo o Proje~o de Lei Complementar n.0 1, que ao
~ado de cuidar da fusão do Estado da Guanabara e do E•stado do Rio procura disciplinar a criação de novos Territórios e novos Estados da FedeJ;ação brasileira.
A fusão da Guanabara e Estado do Rio vem provocando acirrados debates
e grandes controvérsias. Todavia, na sua esteira tem aparecido também opiniões
e pronundamJentos acerca de criação de vários Estados na F·ederação br."asUeira.
Dentre esses pronunciamentos, a tribuna do Congresso Nacional e a. Impre~
sa. brasileira já focalizaram a di visão do Estado de Goiá:s, buscando a instalaçao
do Estado do Tocantins.
COnfesso. Sr. 1'\~e.sldlen.t.e e Slr•s. S.eonad•o•r.es que, no verdlo·r ·da mllW.•a mooCLdade,
qouamdlo e~·tucLmte no ruo d1e J•an•el.ro, q.ua's'e f•ui sedu~ido pela pneg"ação •de Lizea:s
Rodrigues, objetivando, àquela época, a criação do Território do Tocantins, desmembval!1do-.s'e pamte do E.stado d1e Go!ás. Ma.s vim c'onhe coex p.roprLametnte o
No['!!:Je do meu Estado, ,a; •l1e.gião ,a;mazô.ndc·a go~ana, n•otS id•os ·de 1950 •e, confie.s,so,
fiqwei 'e.staJrrecido ,a;,o •C•o•nstataor, n.aquel.e t.emp·o, ·a. pob~eza d1e sua. :população população a.'la:l'ef·eH.a. e ,peDdida numa imen.;:ldãlo· de f1o,J.1es:ta.s oe d·e campmas -bem
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comezinho ·e elemoota•r que c•8ns.tit.uem a civilização humana.
Naquela época, Sr. Pr.es.ld~Znt•e e S.rs. S•e·nado•r1es, o tran51p0•l1te no extJl.'lemo
Norte goia.no se fazia ou ao lombo de burro ou pela navegação empírica do
T:ooantillls e do· Ara,guad,a, ou então· pelo•s fa,mosos teco-tecos, que 111as .regiões
g:arlmpel.t!1as salv;avam mu1tas vidas humanas. Imp~ess!onad•o com aquelas COI!ldições sul>-hwna.na.s, .procure!, aJO lOI!lgo de vá·rlos a.nos, como neputado Esta.dlual
e Depu.ta<dlo Fled,e·ra•l, dlefendler o p·rogne\Ss•o e o d1e.senvolvtment•o do Noa:rtle gotano.
lins''a111te ch•egou •em que ·qua&e me t.ransform~i num reiJU"e·s•e.ntante dia· Noi!'lte do
Estia.do dte Gloôá.s, po•rque a1s' inj,unçõ•es po1~ticas patra a,J,i me 1e'v'a':1am, e me ~eVIa'VIam,
sempre, ·!110 do•r:'o d1e um te·co-.t;eco., dtesf·Da1d;and•8· .a l>andeira ·OJ:l. glo•rios•a União
DemocráJtLca Na,cional.
O Sr. Italívio Coelho - V. Ex.a •me .permite um apal't.e?
O SR. EMIVAL CAIADO - Perfeitamente, Ex.a
O Sr. Italívio Coelho - V. Ex.a ·está ·t•l'a;tandlo d1e um assunto qiUJe é a criação
do ~citório d1e Tocantins, ;rw g11andJe E~tado· dle Goiã.s; ,a~s·unto que linteme.ssa
mud.'o ,a,o meu Eis•ta,do - Ma,t,o Glro•sso - qu,e .t.em .apaJJJecido nas manchete.s de
jomals como 10 prlme~ro g:rand,e Estad·o a se1r ddvld!dlo. Pa.ra iilÓS ma.tJo-g:rossen.ses,
~á ·Cl1ia.dos e sofridos naqueLa va~ta ~e,a, com uma d•ellJSd,tJJacLe popu1a,~ional reJa;tivamente fraca mas que, de um decênio a esta parte, com a Revolução, tem se
desenvoJvido e~tma(),l'ld1nari•a.me.nt,e, tem l!Jtraído ·a ate.nçã,o d•e to00s os ba.1asi!Jewas
que para lá afluem. Mato Grooso está s·endo conqu~tado desde. as barra.ncas do
Paraná até as águas da Amazônia. Mato Grosso recebe uma ~!stência permal!1ein/ 'e do GO•VIerno Fled,er:a>l - po'r todos •O•S senJs ó1tgãos, prh'~eipa.lmiEmrt:.e doo
M:III:istérioc> d10· Intle,J.'ioo:-, clJa Agricultuna, da Ed,ucação e da Sl•Údie. Marto Ga:lo&S:o é,
atualmenbe, muito bem a:dmánistr.ado; t1em os se,rvi~o.s púi>l!cos ,a;tJe:ru:lidos em
todas •as suas we'as' •e d1eSienv·olv·e-se .eLe maneira homogêllle·a, não seiildo necessáJria
a ~~ua dlivisãJo, ·tlendo em vis.ta. o pr.agre.SISo ma,te•rl;al, ·e·conlômlco, po,Jitioo e ooc.ila.l.
Parece-me ser, à semelhança de Goiás, pasada a hora da divisão do Estado.
Está na hora de cre~ermos como um Bras!! grande, com um grande Goiás
e um gu."andte Ma.to Gro~'SJo.
O SR. EMIVAL CAIADO - Ag>ra<dteço o br!J.hanbe a:pa'r't'e de V. Ex.a, que 'VIem
ilu.s'll)ar o no&:"'I pronunciamento.
Mas, Sr. PII!l\Siidlentle, naque'ja época, me imp•r.es:si,onav.a., ·pl11lf,UIIldia.mente, a
optn!ãJO contrál'La :ruo d•esmem:br:amento do Estad1o d1e Goiás, de ·um tlJos v.u1tos da
politica' go.i,al!1a, que er.a um habLt•J•n.te dJa.q•u,e·l·a J:1e,g'•ão, o· s'audioso médico Do:-.
Francisco Aires da Silva, homem que representou na velha República, e durante
quase .toda a vid·a, o Nc,r,tJe go~a,no ·como De.puta•diJ· F'ed,e•ratl. Co~eg>a dle ibulrma de
Miguel Couto, o famoso Miguel Couto, que tinha pelo Doutor e Deputado Francisco Ai~ da 'Silva uma aclinüração : ã·o· ,profunda; enqua:nto 'VIO·ZJes ~e JeVIantavam
pelo d'esmembrameit>to· do No11te goiano·, ·em te.rmos d1a c,r:1ação• dJe 'IIe['ll1!rtó:r!os ou
<lie Estados, o Dou1t'o'r Flranc1sc'o Ai·res, já velh1nho·, def•e·ndia 16JéJ.,a,s iintle1113.IIllel!1te
contrá!r1as oo seu }o•mal,edttJa,do :na cidad•e d·~ Po,l.1ta. Nadona~. ao• Norte de Godás.
JOl1llal qu'e .curiosamente, imp•N!s~·o .e c•ompos.to. n,!l!qu,z' •e s·!~'tema maoo,al, e dific!J
die seo:- lidlo·' Vle:rbemu, dmant'e .toda a dttac1wr.a. <Le GletúMo Va.rgas·, o !l'egime ditafr.or.!:al. Mas, 'nruqueLa.s colui!llas, qt:1e :n11o· .e11am a;tingicLas pe-lo DIP, o Doutor Flranc!sco .AWes, o g.ra111d1e Jíd,er pall'lam.enta.r do Ncr;t,e de Gol:rus, manif,e·Ettava-sle d:!rutuamame·n.be, ,em seus aJr.tigogs de ~und1o, ccaJ.,tl.1a o .seccio.n:a;meln.t;o, a ·diVisão, o
diesmembramento do Es;tadl() de Goiás.
Talv.a·z por l&so, Sr. Pll'e.s!de.nlbe, oome.Clei o. medi·t.a,r, em mai•01r profundlJtlJade,
sob11e ,a; •COOl'VIe:niêiilc!a •O•U não diE! se d~·vidi·r o me.u Es.ta.do. E, s,eguind<o ,a Oll"]em;•;ação
daquele líd!er, •pl.1o,cme!, ao longo· ·C:1e qua.t,r.o. mal!1dat,os dle D8!J).u!la.do fedleral,
batalhar pela rodovia - naquela época chamada Anápolis - Belém, hoje cognornd:nad,a Bl'asma,_Be·lém, como membro da Comissão Amazôn.!oa da Câmrura
F'edle,l.1al, d'e~ende·ndo com •O aJpo~o dos meuJS pa1res gai,aniOiS, qu,e se colllisàgnasslll
quruse todia •a do·tação dlestina,d•a ao ;rws,so Esta.d'O• pM.1a es•sa ll'Odo·v1a Aná.po~is
Belém. Inida1me!nt,e, um s!stema ·rodoviário, fluvial •e •a.té oom •aprov.ettameiilto
1e,l1roviá:rio, e, mais tatl'de, trrunsformado n,n, Rodovia Bl.1asíhl·ru-Belém.
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---------------·--206Bor mlllitos wos, <Lespejávamo·s ·1xldas no,:;:s:as Vle<rbas do Aruexo· Almazônico,
quase rodas illJeSS:a rodo;rla, poa-que já tí,nhamos, TI<O· Es,•a.d.o OJe Goiás, ,a exp:eriência
da ool!1s,trução dle ruma pequen:a •ec;:.t:rad.a que ligava •3. Capital do Es·t:lldo· à Colôni·a
Agrícola de Ceres e observávamos que a rodovia levava consigo todos aqueles
elementos de progre,sso e desenvolvimento, pois com ela, geralmente, vai o médico, o f•M1ma,cêtutico, o f,aZien•dleio:-o e os S•eu.s r·ebanhos, Via~ ·a o•cup.ação das SIUaS
mar.ge!!ls, pro~clando •a pe!ne.traçã•o paxa o tntertor.
Por ocasião da mudanç.a da Capital, clief•e!!lod~amos principa1me<n1le a LruteriiOidzaçãiG da Orupita~ d•3. Rle:púbU.c•a, p.o,rque víamo•>· naquel:a mediclJa a conquiiSta da
A:mazôn.l!a b~asilelir,a; viamos em Br.asília •e na llgaçã•o Aalâp•o•l~s-Balém os msrtrumento.s ma,!s e.f:,ca:~Jes pa:r.a a O·Cupação do No•r',e goialllO, clJa AmazônLa go~alllla e,
por que nã1o dizea-, da Amazônia bras!J:eíra. Foi em J;unção dd•s•t•o qu,e nós temos,
hoje, no Norte do Estado de Goiás, uma rodovia asfaltada que liga Bra.Sília ao
extremo No1rte da,que·1e Estado. E.s®a r,odom as,fa1tad:a ,pama Iá 1evou ruma gra!IlJde
e eruorme ooma die progl"e·s~o. que p1e•rrnitiu qUie o Governo dro· Man.1echa~ iRJbras, no
meu Estado, s1e emp.enha®s•e na c001struçfuo· de três pólos d•e dle•s•e•nvo,lvimento,
como o de Araguarina, ond.e se construíram hospitais regionais, ginásios, serviços ,clJe g~r.andle enVIe•rgadrur.a em Mir.a,c.ema d•o No·~be, P•O·rto Nadonal, Glllrui)i e
em válrdlos IPOIIll1:ios •dia No•r.' e godano.
Barrtlwto, S.r. Pre·s·Ld,en<te, o No'r't'e do Es.tad.a d!e Goiás, ho}e, não é mais .llJq'UeLe
Norte de 20 anos .a,t;rás; já é um Noa-te ocu1)•a.do pe~a>s p•rojeúos da SUDAM, pelo
financiamento a longo prazo e a baixos juros, cortado pela Rodovia BelémBr.aiSilia. que é asf.a1t.ad•a •em ooda ·a •r•eg.!ã<O Nor.tle-g.od,an.a, com .a,9 .s:ua.s iJ.1ad:,ais,
repleta 'de fazendas, com criações de rebanho bovino, já de qualidade melhorada
e {:OIDum •a todas •rus r.egiões do B1.1asil. Um:~; il.1sgião. co•m o !.nfluxo dlo :pro~esso,
qu•e l'le•CJeib<e·u o bafej·O· ·eLe Bl'lll!s<ilta •e a•uxíli<os f·e:d·e•ral:s. E que me,oebe•u as a.úençõ•es
dos GoVIernos do Estadia· dre Goiãs, .no.tad.amen··e •I> do Ma•ve•cha~ Ribas Júnioo:, que
s.e ·diedLcoru oom a.ünco •em favor daque·1a região·.
·
Sr. Br·esld,ente nós, os go~allJo,s, des,ej.amos brans.fo,rmar o nosso Estwdlo numa
d:as gr.and•e.s Uni·ct.'ald•e•s dia Foe.d•el'lação .br.asne.tr.a. Não que.~emo.::; que o Esrtad.o· de
Goiás s•eJa, ~~eccLonadlo· .ao meio, '!J!assando •acima do Par.aLeLo 13, e:om selliS cinqiilenta e dois ll11Uni·cípios, •a CD•Ill&tituix uma .o,utJr,a Un}d:ad,e· <da •F1ed1enaçiilo, :poo:-que
Goiás die ·h<Jj•e já ,tem .uma :popu1açã.o· d:e cerca de qurutro m:tlhõ•es d1e. hla,bllta.ntes;
Goiãs de ho•j1e }á o·CUp·a .taJv,ez o décimo Lugax .em popu:lJaçã,o, o décLmio-prtme!xo
luga•r em e1e1t;o,r,ado; um ·Esta,d1o que não é dlo13 mado•I'es d1o B~a.sd.l 1em ·e~tensoo,
mas d:!spõ'e já d1e uma banoruda razoáv•el na Câm!llr,a FleclJexaC•. N6s, oomo ,paxLamenta~s. ·como V'e1ho,s prurlamenta.res, com a exp.e.riência d1e Palr.La•mie·nh:> .f•edJeiDa~,
de Con~esm N<a,ctoillJal, às vésperas de compLeta'r 20 anos, já so•f.nemos M came
as ra.grunas .dle :t~epnesentante d:e Estado subd,e·~envolvid!o·, d:e 1E's'tad1o polb·r.e, de
Estado CLe 'JYequ.ena 1expnessão po1ítioa, d1e .pequena •eXpl'lessão 'e~'eltoral, die pequena
expvessfuo e~onâ>mlc•O·-.soc1al. O que d:e,s•ej amos é qUie •O• Es,ta,clJo •de Glolás tenhia não
uma bancada Clamo a d1e S•ão P.au1o, na CâmallJ!L F1e·dJe•r:al. die 43 \l)ep•Uib!lJdloiS, cru ce
M:IIl!as, com 35 DepQJJba,d•os., ma,s não fi:qure r:ed.uooo, ·COmi) 10· ·Acne, •!lJ três Dep'UI1Jados
ou o Amazonas, :a .qua,tro Deputooos. G.oiás, a~.u•Mmente •,em 11 nei!)uta,dos f•edie:mis.
Godá.s espera ,a,umenbaa- sua banc~:~Jda pa,r.a 15. •E 1aLSp~ra ~·e·r rum d•os ,~anclJes Estados dia F,edfea.1açoo, porque •ruo lado ·clJo P•a11anâ, rbem sid•O• ·Es:taclJo d•e maiJOr ~ce
de de.se~vohr:!men.to, die ~escimenoo a,pi1.1es.e·ntado na Naçã;o bnasUe~ra.
Sir. B~e~~dlente, oomo Ld1eaC1®ta: - po:rque ap•e.sar clJe tud•o, os anos 1e ·a, militância pooitica noo cO!!loSegu.!,r.am apagar :aque.1e meu ideaJ.l•sm? de moço. - dedxo, ao
enool'lrlllT mdinhas ,p,a.lJa,V<'as, um ap.elo ruo eminent•e 'e .c.o;ns.p1cuo. Plr:e-sidenúe Emes,lxJ
Gei®el ipa,na qu1e não .divida o meu queTi•d<J· Es.tad•l) de Q.odâs.
Sr. P~re~d·&en•,e, niilo ·estall.'La em paz com minha C•Oill®ciênc!a se, •ao Proiillllllllc.Lar
J meu der.nruOJelirl) d~s·c.urso ne~.t.a Ca-sa, noo f!~ess•e ·es<t:e <a.pe1o.
Encaminho a V. Ex." o s'egumte o.fício:
10 de junho de 1974.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Vítima de inqualificável traição do meu protegido e filho político adotivo
Leonino de Ramos Caiado vetando, no atual processo de escolha, a indicação do
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DA REPúBLICA, vez que, por motivos de foro íntimo, não tenho mais condições de continuar representando o Estado de Goiás, enquanto governado por
aquele meu primo, abrindo, assim, desde já, caminho às suas Ilusórias pretensões de alcançar o Senado Federal transferidas, agora, para o ano de 1978.
Senador Emival iRamos Caiado- ARENA- Goiás.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O documento que o nobre Senador
Emi'val Ramos Calado envia à Mesa, de acordo com o que determina o art. 33,
e seu parágrafo único, do iReg!mento Interno, depois de lido no Expediente,
será publicado no Diário do Congresso Nacional, com o que se tornará efetlva
a Irretratável a renúncia apresentada.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1,0-Secretário.
É lido o seguinte:
10 de junhO de 1974.
AO EXCELENTíSSIMO SENHOR
SENADOR PAULO TORRES
DIGNíSSIMO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal:
Vítima de inqualifi'cável traição do meu protegido e filho político adotivo
Leonino de Ramos Caiado vetando, no atual processo de escolha, a indicação
do meu nome ao v·oto popular para a reeleição, renuncio ao mandato de SENADOR DA REPúBLICA, vez que, por motivos de foro íntimo, não tenho mais
condições de continuar representando o Estado de Goiás, enquanto governado
. por aquele meu primo, abrindo, assim, desde já, caminho às suas ilusórias pretensões de alcançar o Senado Federal transferidas, agora, para o ano de 1978.
Senador Emival Ramos Caiado - ARENA - Goiás.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Geraldo Mesquita.
O SR. GERALDO MESQUITA - Sr. Presidente, de~isto da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - S. Ex.a desiste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Osires Teixeira. (Pausa.)
S. Ex.o. não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro. (Pausa.)
S. Ex.o. não está presente.
Não há mais oradores Inscritos.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único. do Requerimento n. 0 83, de 1974, de autoria do Senador Carvalho Pinto, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, da "Carta de Campinas", aprovada no XVIII Congresso Estadual de Municípios.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .!. . . .
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Discussão da r<!dação final (ofereci:da pela Comissão de Redação,
em seu Parecer n. 0 232, de 1974) do Projeto de Lei do Senado n. 0 36,
de 1974 (DF), que autorlza o Governador do Distrito Federal a abrir, à ·
Secretaria de Saúde, o crédito especial de Cr$ 350.000,00, para o fim que
especifica.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la, vou encerrar a discussão.
Está encerrada.
Não havendo emenda nem requerimento no sentido de que seja submeti:da
a votos, é a redação final considerada definitivamente aprovada, nos termos
do art. 362 do Regimento Interno.
O projeto vai à sanção.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei d'o Senado n." 36, de 1974-DF, que
autoriza o Gov.ernador do Distrito Federai a abrir, à Secretaria de
Saúde, o crédito especial de Cr$ 350. 000,00, para o fim que especifica.
O Senado Federal decreta:
Art. 1.0 Fica o Governador do Distrito Federal autorizado a abrir, à Secretaria de Saúde, o crédito especial de Cr$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta
mil cruzeiros) na seguinte dotação orçamentária:
Or$ 1,00
4.0.0.0 -Despesas de Capital
4.3.0.0- Transferências de Capital
4.3.1.0- Amortização
350.000
0
Art. 2. Os recursos necessários à execução desta lei decorrerão de anulação parcial, em igual valor, da dotação orçamentária consignada no vigente
orçamento à Secretaria do Governo, a saber:
Or$ 1,00
3.0.0.0 -Despesas Correntes
ll.2.0.0- Transferências Correntes
3.2.6.0- Reserva de Contingência
350.000
0
Art. 3. O valor do presente crédito integrará a Atividade SES/2.037 Manutenção das Atividades da secretaria de Saúde e será deduzido da Atividade
SEG/2.006 -Manutenção das Ati:vidades da Secretaria do Governo, constantes
da Lei n. 0 5. 978, de 12 de dezembro de 1973.
Art. 4.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrári<J.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Está esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a
de amanhã, dia 11 de junho, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 12, de 1973,
de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que institui: multa pela retenção
da Carteira Profisional após o término ou rescisão do contrato de trabalho, tendo
PARECERES, sob n. 0 • 178, 179 e 180, de 1973, e 61, 62 e 63, de 1974, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça - 1. 0 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade, com as Emendas que apresenta de n. 0 s 1 e 2-CCJ; 2.0 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário.

...____. ____,_______________________

,

-209- de Legislação Social - 1.0 pronunciamento: favorável ao projeto e às
Emendas da Comissão de Constituição e Justiça; 2.0 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário; e
- de Finanças - 1.o pronunciamento: favorável ao projeto e às Emendas
da Comissão de Constituição e Justiça; 2.0 pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário.
2

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da. Câmara n.o 1, de 1974 (n. 0
1.287-D/73, na Casa de ori'gem), que Institui a. data de 3 de ma.lo como o D!a
do Parlamento, tendo
PARECERES, sob n.os 171 e 172, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridlcldade, e, no
mérito, pela aprovação, com Emenda de n. 0 1-CCJ, que apresenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao projeto e à Emenda de n.o 1-CCJ,
com Substitutivo que oferece, de n.0 1-CEC.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.o 24, de 1974 (apresentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n.o 233,
de 1974), que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar uma operação de financfamento para Importação de sondas e acessórios junto à Industrial Export, da !República Socialista da Romênia, tendo
PARECER, sob n.o 234, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade.
Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se a Sessão ds 15 horas e 20 mtnutos.J
"Carta de Campinas", aprovada no XVIII Congresso Estadual de Municípios,
que se publica nos termos do Requerimento n9 83, de 1974, de autoria
do Senhor Senador Carvalho Pinto, aprovado na Sessão de 10-6-74:
"CAIR'I1A:S DE C'AIMPliNAS"

"Sob .a; égide da: Associação Paulista de Municípios, as municipa'ldades do
Estado de São Paulo, reunidas no xrvm Congresso Estadual de Municípios, na
Cidade de Campinas, no ano de seu bicentenário, pela partlctpação direta e
efetiva de seus congresilstas, após apreciação, debate e votação de 89 Leses
Yersando o tríplice aspecto do ternário, entender.am aditar a presente.
CARTA:S DE CAMPINAS

HtJIM.AimZAÇAO IDAS ICIDADES
1.1 - Devem os órgãos competentes exercer rigorosa fiscalização sobre a
poluição do ar, decorrente de estabelecimentos Industriais e incineradores. Se
impõe a Instituição, por órgão próprio, de especificações mínimas, de rigor progressivo quanto à qualidade do ar. Os combustíveis derivados de petróleo deverão ter reduzida a quantidade de elementos poluente;s (Tese n.0 1 - São Caetano do Sul) .
1.2 - A criação da Cadeira de Geriatria nas Escolas de Medicina se Impõe
como contr~buição à solução do problema das pessoa:s Idosas no contexto urbano
(Tese n.0 2- Ribeirão Preto).
1.3 - Para a humanização das Cidades, a política de turismo, através de
Ministério próprio, se a:figura como meio cie sua de.flnltiva Implantação no País
(Tese n.0 3 - São Caeta:no do Sull.
1.4- Se Impõe uma coordenação de órgãos municipais, estaduais e federais,
para a erradicação do uso dos tóxicos (Tese n.0 4 - São Caetano do Sul)..
1.5 - Só é possív.el humanizar uma cidade, se houver um pla:nejamento
ef.etlvamente sa:dio, sério, sem propósitos de êxitos momentâneos (Tese n.o 5
- de Guarulhos).

1-

- 2101.6- A implantação de um planejamen~o que atenda às necessidades primordiais representadas pela. habitação, abastecimento, serviços públicos, assistência. social, sistema viário, ·segura:nça, medidas pl'eventivas a poiuição ambiental (Tese n.0 6- Santos).
1. 7 - Se impõe campanhas educativas e esclarecedoras, com programas e
normas destinadas a tornar ma:is humana e agradável a vida da comunidade
(Tese n.o 7- de Presidente p.rudente).
1. 8 - A fuga à rotina diária, com programas de recreação cultural, esportiya e artística é forma de tornar mais humana a vida: nas cidades, impondo
ao Poder Público propiciar à comunidade os meios necessários (Teses n.oa 8 e 9
- de Oampinas).
1. 9 - Dentro da concepção da cidade moderna, onde o e1felto demonstração
é um fato concreto, a neces.sida:de do v·erde não é uma fl:osofia, mas um fator
de sobrevivência urbana (Tese n.0 12 - do Município de São Paulo).
1.10 - As conquistas tecnológicas do homem devem ser posta;s a serviço e
benefício da cdatura humana, libertando-a da escravidão à máquina por ele
mesmo construída (Tese n.0 13 - Jundia:í).
1.11 - Devem ser postas à disposição do professor meios para que, como
agente de educação, propicie ao aluno além da formação escolar, cuidados de
saúde e de preparação à vida em comunidade (Tese n. 0 14 - Paulín~a).
1.12 - Os cemitérios deverão ser menos tristes, menos osten.sivos, e por isso
isso mais huma:nos (Tese n. 0 1·5 - Mairinque).
1.13 - A humanização dos transportes co-Ietivos s-e impõe como respeito aos
direitos do cidadão (Tese n.0 16 -de Diadema).
1.14 - O desenvolvimento sóclo-econômico das cidades deve ser obj eto de
política integrada e conjunta da União, dos Estados e dos Municípios ('IIese
n.o 17 - São Vicente).
1.15 - Deve merecer preocupação especial à destinação final dos resíduos
sólidos (lixo), quer por aterros sa:nitárlos, quer por incineração ou Industrialização (Tese n. 0 18- CUbatão).
1.16 - Os vários ramos do saber humano devem ser coordenados pelas
adminiStrações municipais, pondo-os a serviço da defesa do homem na sua vida
em comunidade (Tese n.O 19 - São José do Rio Preto).
1.17 - O afastamento dos esgotos da Grande São Paulo, através de um túnel
sob o maciço Cantareira (Solução integrada), se impõe como solução definitiva,
para preservação dos recursos hídricos que abastecem mais da metade da população do Estado (Tese n. 0 22 - de Dladema).

2 - VAILORIZAÇAO :00 EDMIElM DO CAMPO
2 .1 - os encargos e bet~efícios da legislação trabalhista devem ter exten.são
total ao trabalhador rural (Tese n.0 1 - Amparo).
2.2 - A valorização do homem do Campo deverá ser conseguida através de
um trabalho educativo e direto, analisando a.s suas aspirações e necessidades,
criando-se condições para sua fixação no melo rural (Tese n.o 2 - Auri,flamal.
2.3 -Educar orientar e proteger o agrl.cultor e buscar solução· do desenvolvimento agrário do Pais (Tese n.0 3 - Araçatuba).
2.4 - O ~avrador deve ser beneficiado com a:s disposições legais da Previdência Social de Aposentadoria, por idade .a partir dos sessenta anos (Tese n.o 4
- Sorocaba).
3 - INDIG:tl:NCl'A SOCIAIL - PROBIJEMA DO MENOR NOS MUiNLCíPIOS
3 .1 - Os 1:1ecursos necessários à assistência e educação ao menor a·bandona:do
devem provir de verbas específicas, que se comportem entre as de lnyes~lmento
obrigatório ao ensino de primeiro grau, por se constituir em obrigaçao mdecllnáv·el do município (Tese n. 0 1,2 - de Dladema e n. 0 1, de Araras).

,..... 2113.2- Se impõe, no currículo do primeiro grau, como matéria que atenda
as necessidades regiona.ls e locais, noções que pre·parem o jovem à defesa dos
vícios e deformações sociais (Tese n.0 2 - de Cl!lraguatatuba).
3.3 - O estudo e o trabalho continuado do joYem dos 14 aos 17 anos, se
considerado como "encargo necessário à segurança Nacional", traria solução às
deformações na politica de emprego do menor (Tese n. 0 3 - de São José do
Rio Preto).
3.4 - Os recursos de:>tlnados como fomento à educação de menores excepcionais devem s·e comportlllr nas verbas destinadas ao ensino de primeiro grau
<Tese n.0 4 - de São José do Rio Preto).
3.5 - Os Municípios que integram a "Grande São Paulo" deverão buscar
solução para a assistência da infância desvall&a através instituições próprias
(~ese n.0 5- de São Caetano do Sul).
3.6- Jl. criança: é "o maior capital do Brasil", impondo aos municípios assegurar-lhe de forma prioritária, uma a;ssistência efetiva e integral (Tese u.0 6
de Araçatuba).
3. 7 - É de aplicação prática nos municípios, para so'ução do problema do
menor púbere desamparado. convênio com entlda:des particulares, para recolhimento, educação e reintegração à sociedade. Se impõe a 1rnplan·tação da
reforma do ensino com a imediata iniciação profissional (Tese n.o 7 de Santos).
3. 8 - As entidades de amparo ao deficiente menta:! deverão receber recursos
próprios, de destinação especifica consoante a política nacional coordenada pelo
Ministério da Educação (Tese n.o 8 - de Mogi Guaçu).
3. 9 - Devem os municípios defender a necessidade de que, das verbas
dedutíveis do Imposto de Renda, os munícipes incluam doaçõ.es às entidades
locais de finalidade assistencial ao menor (Tese n. 0 9 - de Campinas).
3.10- A imediata implantação e ~uncionamento da "Fundação Paulista de
Promoção Social do Menor - PROMIEJNOR", se impõe como prioridade especial
a:os governos municipais e estadual (Tese n.0 10- de São José do Rio Preto).
3 .1!1 - A participação do Juizado de Menores na Assistência e l.'eeducação do
menor abandonado será de grande relevância se aplicadas às técnicas psicossomáticas na necessária triagem (Tese n.0 1'1 -de Jundlaí).
3.12 - A política: do menor não é apenas um encargo da União, do Estado
ou do Município, mas uma r·esponsabilidade comunitária, já expressa na "Declaração dos Direitos da Criança", aprovada pela Assembléia da organização
das Na:ções Unidas, com o voto consciente do Brasil (Tese n.0 13 - de Ribeirão
Preto).
Campinas, 10 de maio de 1974.
Ano do jub!leu de Prata da AsSociação Paulista de Municípios".
Wilson José, !Presidente."

•

•
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9l.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 11 de junho de 1974
PRESID~NCIA

DO SR, ANTONIO CARLOS

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

José Guiomard - Gilraldo Mesquita - José Lindoso - José Esteves
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa - Clodomir Milet - José sarney - Fausto castelo-Branco Petrônio Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldema,.r
Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros Milton Cabral - Ruy carneiro -João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson
campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos
- Carlos Lindenberg - Amaral Peixoto - Vasconcelos Torres - Danton
Jobdm - Nelson carneiro - Gustavo capanema - José Augusto Carvalho Pinto - Franco Montoro· -Benedito Ferreira - Osires Teixeira - Fernando corrêa - Italivio COelho· - Saldanha Derzi - Accioly
Filho- Mattos Leão- Otávio Cesário- Antônio Carlos- Celso Ramos
- Lenoir vargas - Daniel Krieger - Guida Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A lista de presença acusa o Co!lliPareclmento de 53 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro !liberta
a Sesão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.o 99, de 1974

Senhor Presidente:
Requeremos, ouvido o Plenário e em caráter excepcional, em virtude do
falecimento do Marechal Eurico Gaspar nutra, ex-Presidente da República a
quem o Presidente Ernesto Gilisel, ao decretar luto nacional por oito dias, concedeu honras de Chefe de Estado, sejam prestadas as seguintes homenagens pelo
Senado Flederal:
1) inserção em Ata de voto de profundo pesar;
2) levantamento da Sessão (art. 244 do Regimento);
3) apresentação de condolências à Família; e
4) representação nos funerais.
Sala das Sessões, 11 de junho de 1974.- Petrônio Portella, Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE, (Antônio Carlos) - De acordo com o RJeg!mento
Interno, passa-se !mediatamente à votação do Requerimento que acaba de ser
lido e que solicita especiais homenagens à memória do eminente brasileiro
Marechal Eurico Gaspar Dutra.
Consulto se algum dos nobres Srs. Senadores deseja fazer uso da palavra
para encaminhar a votação.
O SR. AMARAL PEIXOTO - (Pua encaminhar a votação) - s.r. Preslldente, trago integral solidariedade do Movimento Democrático Brasileiro, através
de sua Bancada no Senado Federal, as homenagens que se·rão prestadas ao
eminente Marechal Eurico Gaspar Dutra.
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olhos a figura do Presidente da República, do Chefe Militar valoroso, do Ministro da Guerra poderoso, mas, sim, de um homem que, um dia, numa manhã
de 1935, comandando forças do Governo contra o levante da Praia Vermelha,
vi de perto, bravamente, cumprir o .seu dever de militar. Foi e~>.sa a imagem
que me ocorreu, quando tive noticia do seu falecimento.
Mais tarde, Sr. Presidente e Srs Senadores, presta;remos malares homenagens à memória do saudoso brasileiro. Neste momento, só o nosso silêncio, o
nosso respeito, diante da figura de Eurico Gaspar Dutra.. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A palavra continua facultada a
qualquer dos Srs. Senadores para encaminhar a votação.
O SR. GUIDO MONDIN - (Para encaminhar a votação.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, evidentemente a Casa está aprovando o Requerimento. Apenas
queria. adiantar que oportunamente outras homenagens serão prestadas pelo
Senado Federal. Daí porque, no encaminhamento da votação, nos limitaremos a
lamentar o acontecimento.
A Nação inteira chora a morte do seu venerando ex-Presidente, uma das
mais belas figuras, direi, dentre os que dirigiram o nosso País. Podemos recordar, em rápidas palavras, que, durante o Governo do Marechal Eurico Gaspar
Outra, viveu o Brasil um período venturoso de paz e de progresso.
Poderia, sr. Presidente, recordar as vezes que oportunidade tive de uma
intimidade com o ilustre morto, mas pretendemos fazê-lo quando esta Casa
prestar-lhe a reverência a que .faz jus.
No momento, portanto, em nome da Maioria, apenas limitamo-nos a aprovar
o Requerimento encaminhado à Mesa. (Muito bem!)
O SR. PRESliDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre
Sr. Senador Lourival Baptista, para encaminhar a votação do Rlequerimento.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- (Para encaminhar a votação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo encaminhar a votação do Requerimento, assinado
pelo eminente Senador Petrônio Portella, Líder · da ARENA, e aprovado pelo
ilustre senador Amaral Peixoto, Líder do MDB, referente às justas e procedentes homenagens que serão prestadas ao ex-Presidente Marechal Eurico
Gaspar Dutra.
Poocos brasileiros da atuallda;de as mereceram tanto. Foi uma vida Lntegra!mente posta a serviço do Brasil. Como Chefe Milltar, Ministro da Guerra
durante muitos anos, o Ma;rechal outra se·rviu Intensamente às F1>rças Armadas, fazendo jus à ,gratidão da Nação.
Mas, tenho p~a mim que o ponto alto da vida do ex-Presidente foi o
Governo que chefiou, em momento de extrema difi::ulodade, pois de transição
da ditadura para o re•gime democrá.tlco, em sua plenitude. O Presidente Outra
soube ser o "Presidente de todos os brasileiros", conforme gostava de se ccmsiderl!1'.
Lutou, ainda, pela paci!ica.ção politica bras!lellra, formando um Governo de
Un!ã1> Nacional. Politicamente, seu Governo foi benéfico e terá 1> rec~>nhecimento
da História. Mas, coru.be ainda ao ex-Presidente Inaugurar, em nosso País, o
plrunejamenro de Governo em larga esc,al,a, com o Piamo SALTE, do qual resultaram notáveis empreendimenros para ·o· Brasil, podendo ser encarad!>, hoje,
c·omo ma;rco para o grande processo desenvolvlment!sta que ora nos caracte.r!za.
Foi o construtor da Hidre1é,tr!ca do S.ão Francisco, obra que, p!>r si só, naquela
época, marcaria indelevelmente seu Governo.
Mere,c:e, como poucos, as homenagens póstumas da Nação.
Acredito que não pode deixar de ser realçada, nesta oportunidade, a vida
particular do grande brasileiro cuj,a morte ora pranteamos. O Ma;rechal Eurico
Gaspar outra teve vida ·exemplar, s·em mácula de espécie alguma. Homem que
dispôs, como poucos, do· poder, do mando, foi sempre rum homem simpLes, de
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virtudes exc•epcionals - razoo, •a;credito, da eno.rme estima em que· veio a ser
tido por toda a Nação .bresileira. Após deixar a Presidência da Repúbll:ca, levou
vida modesta, honrooa, exemplar, tomando-se uma das figuras mais qu~idas
na Guana;ba;ra e em todo o País. Estima e reconhecimento a um homem que
se recolhe11a à vida ·privada, desprovido de ;poder, mas àJe indiscutível influência,
desta benéfica influêlliCl:a que os grandes homens exe·rcem na vida de todos os
países.
li: com p.rofundo pesar que mantfestamos, em nosso nome e no do Esta;do
de Sergipe, que nesta Casa !'epresen:tamos, nossa solidariedade· às manifestações
que ora são feitas à memória deste l?!l'ande •brasileiro que· foi o P.11esidente
Eurico Gaspar DutJra! (Muito bem!)
O SR. PRIE•SIDENTE (Antônio Carlos) - ·Se· nenhum outro dos Srs. Senadores quise·r fazer uso da palavra para ·encaminhar a votação, vou colher os
votos.
Os Srs. Senado·res que aprovam o Requerimenrto queiram permanece<r sen·
tados. <Pausa.)
A:provooo.
Aprovado o !Requedmento, a Mesa farã cumpri11 a deliberação •da Casa,
designando, ouvidas as Lideran9as, os nobres srs. Senadores M3Jgalh.ães Pinto,
Leandro Mactel e Benjamim Farah que·, na companhia do P•residente do Senado,
o nobre Sr. Senador :Paulo Torres, irão ·repvesentar o Senado nas exéquias.
A Mesa, atmvés da pa;Iavra desta iPresidêlliCia, assoeia-se às homenagens
mais que justas e merecidas que a Casa acaba de pr.estar à memória do insigne
brasileiro, Ma;rechal Eurico Gaspar Dutra, ·fa1ecido na madrugada de· hoje, na
Cidade· do Rio de Janeiro.
Dentre os grandes vultos da nacionalidade, o Marechal nutra se alteou
pe1a firmeza, coerência, energia e probidade.
Militar por vocação, serviu ao Brasil vestindo a ·gloriosa f.arda do Exército
Nacional, sempre dignificando-a até que, após o exe·rcício p•rolongado e profícuo
da Pasta da Guerra - qumdo organizou e diripu a F1orça. Expedicionâria
Brasileira que tantos f·e1tos heróicos assinalou noS campos da Itália - foi
chamado, pela vontade da Nação brasHeira, à sua Che•fia Suprema, no cargo
de Presidente da República.
Seu Governo marcou o ponto· de encontro •entre .a;s idéias liberais que inspiraram a Constituição de 1946 •e o combate M extremismo que, já entã,e, se
ensaiava para as tentativas de 1assalto ao Poder que lhe ensejaram as equívoc•as
circunstãncias que cercaram as soluções do fim da guerra, dita;das nas Conferências de Yalta e Potsdam.
Dutra, com o •apoio dos Poderes Judiciário e Degisla;tivo, soube rechaçaa:
aquelas tentativas e governar, com isenção, sem transigências ou recursos, ensejando, no campo político, o en:tendimen<to das cor·l'entes democ•râticas e, no
ca;mpo 3Jdministrativo, realizando uma ·grande o·bra onde se· destacaram o P~a:no
SALTE, a construção das primeiras re.f!nartas de petróleo do País, a estrada
de rodagem pavimentada. Rlo-Sãio Paulo e a construção da Usina Hidrelétrlca
de Paulo Afonso.
Seu nome há de ficar na História. como exemplo de coragem serena e
modelo de homem público.
Por isso, pôde alcanç,ar, fora do Pode·r, a crescente ·e sincera admiraçãio e
o maior apreço do povo brasileiro.
Estas palavras, que profiro desta Pres~dência, pela circunstância de o Presidente P.aulo TOl"l'es ter-se deslocado para o Rio de Jmeil'o, a fim de assistir
ao sepultamento do grande· morto, traduzem, assim ·como os discursos dos
nobres Srs. Se·nadores Amaral Peixoto, eminente Uder da Minoria, Guida Mondin, no exercício da Liderança <La Maioria, e Lourival Baptista, o profundo
pesar do Senado ·da República peio infausto acontecimento. (Muito bem!)
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Plenário, i~ei levantar a Sessão. Antes, lembro aos Srs. Senadores que o Congre·sso Nacional está convocado para uma Sessão a re·aliza.r-se hoj.e, às 19 horas,
no Plenário da Câmara dos Deputados, ,e destinada. à leitura de Mensagem
Pre·sidencial.
Designo para a. Sessão· de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, ·em primeiro ,turno, do Projeto de· Lei do Senado n.o 12, de 1973,
de autoria do Sr. Senador Nelson Ca-rneiro, que institui multa pela retenção da
Carteira Profissional após o término ou rescisão do contrato· de tra.balho, tendo
PARECERES, sob n.os 178, 179 e 180, d!e 1973, e 61, 62 e 63, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça- 1.0 pronlllllCia.mento: pela constitucionalidade
e juridic~dade, com as emendas que lll!l·resenta, de n.os 1 e 2-CCJ; 2.o pronunciamento: favorável à Emenda de Plenário;
- de Legislação Social - 1.0 pronunciamento: favorável ao projeto e às
Emendas da Comissão de Constituição· e Justiça.; 2. 0 pronunciamento:
favorável à Emenda de Plenário; e
-de Finanças - 1.0 pronunciamento: favorável ao projeto e às emendas
da Comissão de Constituição e Justiça; 2.0 p.ronu.ncLa.mento; fav:orável à
Emenda de Pltmário.
2
!Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 1, de 1974
Cn.0 1.287-D/73, na Casa de origem), que Institui a data de 3 de maio como o
Dia do Parlamento, tendo
PAREC!ElRES, sob n.os 171 e 172, das Comissões
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e, no
mérito, pela aprovação, com Emenda de n.0 1-CCJ, que a,presenta; e
- de Educação e Cultura, favorável ao projeto ·e à emenda de n.o 1-CCJ,
'com Subemenda que ofereee, de 1!1.0 1-0EC.
3

Discussão, 1em tmrno único, do Projeto de Resolução· n.0 24, de 1974 (apresentado .pel'a Comissãio de Finanças, ·como conclusão de· seu p,a,recer n.O 233, de
1974), que autoriza o Governo do Estado de Pemambuco a realizar uma operação
de finMJdamento pa.ra importação de sondas e ·acessórios junto à Industrial
Export, da República Socialista. da. RJomênia, tendo
PARECER, sob n.0 234, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça., pela constitJucional~dade.
Declaro encerrada a Sessão.
(Encerra~se

a Sessão às 15 horas.)

--
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92.8 Sessão da 4.8 Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 12 de junho de 1974
PRESID~CIA

DOS S·RS. PAULO TORRES E .GERALDO MESQUITA

As 14 horas e 30 minutos,

a~ham-se

presentes os Srs. Senadores:

José Guiomard - Geraldo Mesquita - José Lindoso - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet - José
Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcân:ara - Wilson Gonçalves Dinarte Mariz - Luís de Barros - João Cleofas - Paulo Guerra Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Macie~ - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - João Calmon - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Danton
Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - José Augusto Franco Montara - Otávio Cesário - Alntônio Carlos - Lenoir vargas
- Daniel Krieger - Guido Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro aberta
a Sessão.
O Sr. 1.o-secretário vai proceder à leitura do Expediente.

1!: lido o seguinte

EXPEDmNTE

MENSAGEM
DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'CrBLICA
Submetendo ao Senado nome indicado para cargo cujo provimento depende
de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N.0 202, DE 19'74
(N.0 287/74, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De confol"'Ilidade com o art. 42 (i,tem III> da Constituição Federal, tenho a
honra de submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo
fazer, do Senhor Renato Bayma Denys, Ministro de Segunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República de El Salvador, nos termos do art. 21 do Decreto n. 0 71.534, de 12 de
Mzembro de 1972.
Os méritos do Ministro Renato Bayma Denys, que me induziram a escolhê-lo
para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 11 de junllo de 1974. -Ernesto Geisel.
CURRICULUM VITAE DO
MINISTRO RENATO
BAYMA DENYS
Nascido no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, em 12 de outubro de
1927. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Direito Aeronáutico. Bacharel
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-217em Direito, pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, 1952. Curso Superior
de Guer.ra da Escola Superior de Guerra, 1969.
- Cônsul de Terceira Classe, pelo Curso de Preparação à Carreira de Diplomata,
do Instituto Rio Branco, 1951.
- Secretário da Delegação do Brasil à Reunião de Direito Privado da Aeronáutica, Rio de Janeiro, 1953.
- Terceiro-Secretá·rio da Embaixada no México, 1954 a 1956.
- Terceiro-Secretário da Embaixada em San Salvador, provisoriamente, 1954
e 1955.
- Encarregado de Negócios em San Salvador, 1954.
- Promovido a Segundo-Secretário, por merecimento, 1956.
- Segundo-Secretário da Embaixada no México, 1956.
- Secretário da Delegação do Brasil à Conferência de Direito do Mar no México, 1956.
- Membro da Delegação do Brasil à Reunião da Comissão Técnica de Planejamento dos Congressos Pll!Il-americanos de Estradas de Rodagem, Rio de Janeiro, 1956.
- Segundo-Secretário da Embaixada em Paris, 1956 a 1960.
- Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1960.
- Primeiro-Secretário da Embaixada em Paris, 1960.
- Oficial do Gabinete Civil da Presidência, 1961.
- Côn.sul em Filadélfia, 1962 a 1965.
- Primeiro-Secretário da Delegação em Genebra, 1965.
- Título de Conselheiro, 1965.
- Conselheiro da Delegação em Genebra, 1965 a 1967.
- Delegado-Suplente do Brasil à IV Reunião do Subcomitê Científico do Comitê das Nações Unidas sobre o uso Pacífico do Espaço Cósmico, Genebra, 1966.
- Conselheiro Técnico da Delegação do Brasil à 50.a Reunião da Conferência
Internacional do Trabalho, 1966.
- Delegado do Brasil à VII Sessão da Comissão dos Trabalhadores nas Plantações do Conselho de Administração da OIT, 1966.
.
- Delegado do Brasil à VII Sessão da Comissão de Petróleo, da Repartição Internacional do Trabalho !RIT), 1966.
- Delegado-SUJplente à IV Sessão do Subcomitê Científico do Comitê sobre o
uso Pacifico do Espaço Cósmico, 1966.
- Representante do Brasil à IV Sessão do Conselho de Administração do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 1967.
- Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 1967.
- Ministro-conselheiro da Delegação em Genebra, 1967 a 1969.
- Delegado do Brasil à Reunião do Subcomitê Jurídico do Comitê das Nações
Unidas sobre o uso Pacífico do Espaço Cósmico, Genebra, 1968.
- Delegado do Brasil à v Sessão do Subcomitê Jurídico do Comitê sobre o uso
Pacífico do Espaço Cósmico, 1968.
- Membro da Delegação do Brasil à LII Conferência Internacional do Trabalho (OlT), Genebra, 1968.
- Delegado Governamental do Brasil à 52.a Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, 1968.
- Encarregado de Negócios em Genebra, 1967, 1968 e 1969.
- Diretor da Divisão de Segurança e Informações, 1969.
- Cônsul-Geral em Barcelona, 1969 a 1974.

------
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-218O Minl.stro Renato Bayma Denys, nesta data, encontra-se no exercício de
suas funções de Cônsul-Geral do Brasil em Barcelona.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em
de
de 1974. Octávio Rainho Neves, Chefe da Divisão do Pessoal.
(A Comissão de Relaç6es Exteriores.)

OFíCIOS
DO SR. 1.0 -SECRETARIO DA ·CAMARA DOS DEPUTADOS
Enviando à revisão do Senado, autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.o 62, DE 1974
(N.• 1.338-B/68, na Casa de origem)

Altera. dispositivo do Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943,
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 o art. 478, do Decreto-Lei n.o 5.452, de 1.o de maio de 1943, acrescido de um parágrafo que será o segundo, e seus parágrafos renumerados passam a ter a seguinte redação:
"Art. 478. A indenização pela rescisão do contrato de trabalho por prazo
indetermtnado será de um mês de remuneração, a maior recebida na
empresa, por ano de serviço efetlvo.
§ 1.0 O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado
é considerado como período de eXperiência e, antes que se complete,
nenhuma indenização será devida.
§ 2.0 Vencido o primeiro ano, o período inferior a doze meses será.
indenizado na base de 1/12 (um doze avos) do valor devido em razão
de um am.o por mês ou fração igual ou superior a quinze dias.
§ 3.0 Se o salário for pago por dia, o cálculo da indenização terá por
base trinta dias e se por hora; duzentas e quarenta horas por mês.
§ 4.0 Para os empregados que trabalhem a comissão ou que tenham
direito a pe.rcentagens, a indenização será calculada pela média das
comissões ou percentagens percebidas nos últimos doze meses.
§ 5.0 Para os empregados que trabalhem por tarefa ou serviço feito, a
indenização será calculada na base média do tempo costumeiramente
gasto pelo interessado para realização de seu serviço, calculando-se o
valor do que seria feito durante trinta dias."
Art. 2.0 Esta Lei entrará. em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
(As

Comissões

de LegiSlação Social e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 63, de 19'74
(N. 0 1.859-C/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESmENTI: DA REPÚDLICA)

Fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Ativida.•des de
Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atividades de Nível Superior e Outras Ati'Vidades d~
Nível Médio, dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais
Regionais Eleitorais e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Aos níveis de classificação dos cargos integrantes dos Grupos a que
se refere esta lei, dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Re-
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10 de dezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos:

I -

Grupo-Atividades de Apoio Judiciário

Níveis

Vencimentos
Mensais
Cr$

TRE-AJ-8
TRE-AJ-7
TRE-AJ-6
TRE-AJ-5
TRE-AJ-4
'I'RE-AJ-3
TRE-AJ-2
TRE-AJ-1

·5.440,00
4.820,00
4.080,00
2.920,00
2,1510,00
2.100,00
1.630,00
1.360,00
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Grupo-Serviços Auxiliares

Níveis

Vencimentos
Mensais
Cr$

TRE-SA-6
TRE-SA-·5
TRE-SA-4
TRE-SA-3
TRE-SA-2
TRE-SA-1

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

III -

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

Grupo-Serviços de Transporte .Oficial e Portaria
Vencimentos
Mensais

Níveis

Cr$

TRE-TP-'5
TRE-TP-4
TRE-TP-3
TRE-TP-2
TRE-TP-1

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

IV -

1. 290,00
1.080,00
950,00
740,00
540,00

Grupo-Artesanato
Vencimentos
Mensais

Níveis

Cr$

TRE-ART-5
'I'RE-A•RT-4
TRE-ART-3
TRE-ART-2
TRE-ART-1

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

'

'

'

'

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

--
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Grupo-Outras Atividades de Nível Superior

Níveis

TRE-NS-7
TRE-NS-6
TRE-NS-5
TRE-NS-4
TRE-NS-3
TRE-NS-2
TRE-NS-1

Vencimentos
Mensais
Cr$
................................................ .
................................................. .
................................................. .
................................................. .
................................................. .
................................................. .
................................................. .
VI -

5.570,00
4.960,00
4.620,00
4.080,00
3.870,00
3 .46.0,00
3.120,00

Grupo-Outras Atividades de Nível Médio

Níveis

Vencimentos
Mensais
Cr$

TRE-NM-7
TRE-NM-6
TRE-NM-5
TRE-NM-4
TRE-NM-3
TRE-NM-2
TRE-NM-1

2.380,00
2.240,00
2.040,00
1. 760,00
1.420,00
1.080,00
610,00
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Art. 2.0 As diárias de que trata a Lei n. 0 4.019, de 20 de dezembro de 1961
e respectivas absorções, bem assim as gratificações de nível universitário, referentes aos cargos que integram os Grupos de que trata esta lei, são absorvidas,
e:n caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
§ 1.0 A partir da vigência dos Atos de transformaçã<J ou transposição de
cargos para as Categorias Funcionais do no\'o sistema, cessará, para os respectivos <Jcupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste artigo.
§ 2. 0 Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, à medida que os
respectivos cargos forem transformad<Js ou transpostos para as categorias Funcionais integrantes dos demais Grupos estruturados ou criados na forma da Lei
n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 3.0 A gratificação adici<Jnal por tempo de serviço dos funcionários dos
Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, que
forem Incluídos nos Grupos de que trata esta lei e nos demais estruturados ou
criados na forma da Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, S·erá calculada de
acordo com o disposto no art. 10 da Lei n.0 4.345, de 2.6 de junho de 1964.
Art. 4. 0 Aos atuais funcionários que, em decorrência desta lei, passarem a
perceber, mensalmente, retribuição total inferior à que vinham auferindo, de
acordo com a legislação anterior será assegurada a diferença, como vantJagem
pessoal, nominalmente identificável, na forma do disposto n<J art. 4. 0 e respectivos
parágrafos da Lei Complementar n.o 10, de 6 de maio de 1971.
Art. 5. 0 São requisitos par·a Ingresso nas classes iniciais, além da idade
máxima de trinta e cinco anos:
I - para a Categoria Funcional de Técnico Judiciário, cl.lploma de Bacharel em Dlrelto;

-----.- 221II - para a Categoria Funcional de Taquígrafo Judiciário, diploma. ou certificado de conclusão de curso superior, ou habilitação legal equivalente, da área
das Ciências Humanas e Sociais e das LeU'oas, correlacionados com as atribuigões da Categoria Funcional, além da correspondente formação especializada;
III - para a Categoria Funcional de Auxlliar Judiciário, certificacl.o de
conclusão do ciclo colegial ou ensino de segundo grau, ou de nível equivalente,
e prova de matrícula no segundo período letivo, no mínimo, de um dos cursos
superiores de Direito, Economia, Contab!lidade ou Administração;
IV - para a Categoria Funcional de Atendente Judiciário, certificacl.o de
conclusão do curso ginasial ou oitava série do primeiro grau ou de nível equivalente;
V - demais exigências constantes das instruções reguladoras de concursos,
Inclusive no tocante à formação profissional especializada.
Art. 6.0 As funções integrantes do Grupo-Direção e Assistência Intermediária, necessárias aos serviços dos Tribunais Regionais Eleitorais, serão criadas
na forma do art. ·5. 0 da Lei Complementar n.o 10, de 6 d.e maio de 1971, adotados os princípios de cl-assificação e níveis de valores \igorantes no Poder Executivo e dentro dos limites das dotações orçamentárias.
Art. 7.0 As Chefias das Zonas Eleitorais das Capitais dos Estados e do Distrito Federal, serão exercidas por ocupantes d.e funções integrantes do GrupoDireção e Assistência Intermediária.
§ 1. 0 O preenchimento das funções de DAI de que trata este artigo fica
condicionada à vacância. das chefias efetivas correspondentes.
§ 2. 0 Aplica-se aos atuais ocupantes efetivos dos cargos de Chefe de ZOna
Eleitoral o disposto no art. 7.0, item I, da Lei n. 0 6.006, de 19 de dezembro
d.e 1973.
§ 3.0 O disposto no parágrafo anterior somente vigorará a partir da data
da implantação, nos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais, o Grupo-Direção
e Assistência Intermediária.
Art. 8. 0 Os atuais cargos em comissão de Secretário da Presidência, símbolo
PJ, dos Quadros das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais da. Guanabara
e Minas Gerais e de Secretário do Presidente, símbolo PJ-3, do Quadro d.a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, passarão a corresponder a funções integrantes do Grupo-Direção e Assistênci~ Intermediária.
Art. 9.0 Os atuais inativos farão jus à revisão de proventos com base nos
valores dos vencimentos fixados no Plano de Retribuiçã.o para os cargos correspondentes àqueles em que se tenham aposentado, d.e acordo com o disposto
no art. 10 do Decreto-lei n. 0 1. 256, de 26 de janeiro de 1973.
§ 1. 0 Para o efeito do disposto neste artigo será considerado o cargo que
tenha servido de base de cálculo para os proventos à data da aposentadoria,
incidindo a revisão somente sobre a parte d.o provento correspondente ao vencimento básico, aplicando-se as normas contidas nos arts. 2. 0 , 3.0 e 4. 0 desta lei.
§ 2.0 O vencimento que servirá de base à revisão do provento será o fixado
para a classe da Categoria Funcional para a qual tiver sido transposto o cargo
de denominação e símbolo iguais ou equivalentes ao0 daquele em que se aposentou o funcionário.
§ 3. 0 O reajustamento previsto neste artigo será devido a partir da publicação do primeiro Ato de inclusão d.e cargos para a Categoria Funcional resJectiva.
Art. 10. Aos atuais funcionários, mediante petição a ser formalizada junto
ao órgão do pessoal, no prazo de trinta dias, contados da publicação desta lei,
será facultado permanecer nos cargos de que são ocupantes efetivos, com os
direitos, vantagens e obrigações da situação anterior, passando a Integrar Quadro
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Suplementar, em extinção, juntamente com os cargos ocupados pelos que não
lograrem habilitação no processo seletivo, a ser disciplinado pelo Tribunal Superior Eleiooral.
Art. 11. Os funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais
Regionais Eleitorais, que se encontrarem à diSposição de outros órgãos da Justiç-a
Eleitoral, na data da publicação desta lei, poderão concorrer à transformação
ou transposição dos cargos de que são ocupantes, nos órgãos em que estiverem
prestando serviços, passando a integr-ar os correspondentes Grupos Ocupacionais,
nos respectivos Quadros Permanentes, caso haja concordância do órgão de origem.
Parágrafo único. Poderão igualmente concorrer à transposição ou .transformação dos respectivos cargos efetivos do Quadro Permanente os funcionários de
outros órgãos da Adminl.~~ração Pública, que se encontrem prestando serviços
aos Tribunais Regionais Eleitorais na qualidade de requisitados, desde que haja
concordância do órgão de origem.
Art. 12. Os funcionários do Quadro Suplementar do Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara passarã·o a integrar o Quadro Permanente do mesmo Tribunal, no Grupo-Apoio Judiciário e demais Grupos Ocupacionais, correspondentes
aos cargos de que são ocupantes, observadas as disposições pertinentes à transformação ou transposição doas mesmos.
Art. 13. Os funcionários do Quadro Especial do Tribunal Regional Eleitoral
do Distrito Federal passarão a integrar oa Quadro Permanente do mesmo Tribunal, no Grupo-Serviços Auxiliares e demais Grupos Ocupacionais, correspondentes
aos cargos de que são ocupant,es, observadas as disposições pertinentes à transformação ou transposição doas mesmos.
Art. 14. Os extranumerários, com estabilidade reconhecida, existentes nas
Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, passarão a integrar os Quadros
Permanentes respectivos, nos Grupos Ocupacionais correspondentes aos cargos
de que são ocupantes, observadas as normas pertinentes a transformação ou
transposição dos mesmos.
Art. 15. Os Tribunais Regionais Eleitorais, na implantação do Plano de
Classificação, aproveit<arão no Grupo-Serviços Auxiliares, dos Quadros Permanentes das respectivas Secretarias, as funções atualmente desempenhadas por Auxiliares de Cartório, com estabilidade reconhecida à da ta da publicação dest<a lei,
em cargos vagos, resultantes de transposição, transformaçãoa ou criação por lei.
Art. 16. Os funcionários excedentes, existentes nos Tribunais Regionais Elei!;orais, passarão -a integrar os respectivos Quadros Permanentes, nos Grupos
Ocupacionais correspondentes, em cargos vagos, resultantes de transpoasição,
transformação ou criação por lei.
Art. 17. Os vencimentos fixados no art. 1.0 desta lei vigorarão a partir da
data dos atos de inclusão de cargos no novo sistema, a que se refere o § 1.0
do art. 2. 0
Art. 18. Os ocupantes de cargos que integrarem as classes das Categorias
Funcionais dos Grupos a que se refere esta lei ficarão sujeitos ao regime de
quarenta horas semanais de tr-abalho.
Parágrafo único. Os ocupantes doas cargos integrantes do Grupo-Outras
Atividades de Nivel Superior ficarão sujeitos à jornad,a de trabalho estabelecida
pelas Secretari-as dos Tribunais Regionais Eleitorais, de conformidade com as
necessidades do serviço, observado o mínimo de trinta horas semanais.
Art. 19. o Tribunal Superioar Eleitoral baixará as Instruções necessárias,
a serem observadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais, para o cumprimento
da presente lei.
Art. 20. Observado o disposto nos arts. 8, 0 , inciso III, e 12 da Lei n. 0 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, as despesas decorrentes da aplicação desta lei serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios doas Tribunais Regionais Eleito-
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-223rais, bem como por outros recurs·os a esse fim destinados na forma da legislação pertinente.
Art. Zl. Esta lei entrará em vigor na data d·e sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
MENSAGEM N. 0 124, DE 1974
Ex{le~e;ntilss:hlliOs

S1enhou:es Membros do C.::mg!lesso N•aJcionad:
No•s 1Je,rmos d10 :aJrt. 51.•ma COI!liStitudçãiO, telllhoO> •a hon.ra. de submertJer _à elle.Wida
d'l:Li:be•mção de Vioss1as Excelênctas, •ac1ompanhadiO· dJe Ofício do S~nhor Mi.ni.srt:JroPres1die•llt•e do Tribunal S:uaJ•er!o1r ELeitoral, o· anexo poo.je.to d!e ~el: •qule "f!JQa. oa
V1aL0111es de Vlencimentos dias caJr.go.s. dJos Grupoo-Ativid•ades de Apoio JudlJc:iárlo·,
Servliços AuxiLim111es, T!'allliSporte Oflciall e Po~tarl•a, AJnte•san.a.1Jo., Ou.t111as 1\JtivJ,CIJa.des
dle Nhned Srup•ell1io•r •e Ou.tll1as Atividlades d1e Ni;nel Médio, dos Quadll."os iPell'!IllaJnentes
das Secretarias dos Tribunais Regionais, e dá outras providências".
Bl1asdJi•a, 2 de .abril de 1974. -Ernesto Geisel.
OFiCIO N. 0 116/74-PR-0-, DiE 13 DE MARÇO DE 1974, DO TRIBUNAL SUPE•RIOR ELEI'tOIM.L.
A Sua Exce~êinc~ru O• E:x~ceLentils•sdmo- S:enho.r
Gemiel!'a.l-d!e-Exél1cit1o· EMíLIO GARJRAST·AZU MÉDICI,
Dignilssimo Pl.'lesidente da República
Exc.elentilssimo Senho•r Presidente da República:
Teooo a hoi!J11a d1e 1enc•ami.nha.r à e·]eV13Jda .a,p11ec1ação d·e Voss•a iExcelênc~a.
em ·oonfo•!lffiWSJdie com o· dispo~·to· n1os •a:r.t1gos 56 1e 115, II, dia cons1JL+ill:Íção· o· llinteprojeto de lei fixando os valores eLe vencimentos dos cargos dos Grupos-AtividaJdles de Apoio J,udi,clá!!io, S.e•rviço.s Auxiliaa1es. Tr.ansrplo.vte Of-ic~a~ e Port.ar:ia,
Ar1les3.illiaúo, Ou.tr.a.s Ativ!odad1es• ode Nível Sup•ea:üor e Outras .AltividoaiClJes odie Nível
Médio, dJo.s QuaÕJl10s Peo:mal!llent.es das Se•cr·eta:nas dos Trib.unais iR.egiona.is E·Lei1Jorads, •aiPOOVIaJdiO• 1em s•essão ·dle 6 de mrurço• •C011nen te.
Na cla•bO•l1açãJo· •do an.tepood1eto• fo•11am oboservaod•rus as ld~l1e.~rizes <Le que tna.ta a
lJei n. 0 5 .645, .~e 10 de dezembro· d,e 1970, .e a.tenodtdas •as ·exigênclaJS• cons•trun1les
dos .runtigo1s 98 e 108 § 1.0 , ·da Constitu.içãJo e da LeL CompJ•emenotrur 1Il.0 10, d1e 6 de
ma.io ·~e~ 1971.
O custem dto •antJep~o·jlelto d•ev'e-l1á S•er .a.tendJi.dlo· ,pe1os O:•e,cu.r.so.s •a .e.ss'e f1m •destina.Qo:s, ~en.oo 'ab,SICirvidaiS, pe-los !IliO'I'Os valores d1e ;nen.cimel!l.tos, todas: as Vlruntagens
e retribudçõ1es, pe•rc•eb~das ,a, qualquer ·títruo., pelaiS• ocupan+1es · dias crungos a se,nem
wa,nsfo•rmad~)S 10u tra;nspos1Jos, ir'e~•a.lv:ados, ·ap.en:as, O• salá:r!o-~amília 1e a ~ruti
Uc•ação :rudic:10nrul por :temp1o de se,rviço e, adii!Jd:a, a "antagem pesiSIOiail ,a, que poll""ea:wul1a. ~,aç,am. j.us:, ·de •a·cor,~o- c•om o aJr,tigo 4.0 da lJ~ C.ompr.e.mtentar n.o 10, de
6 •dle ma.io dle 1971.
l\Jpro·v·e·lto a; op0111tunid:ad,e .prur.a. il1eno·VIar a Voss•a Excelênda os protestos de
rn~ru ma~hs eLevado apl'leço. - Carlos Thompson Flores, Pr•e.sLdtente.

rAs

Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'. 0 10, DE 1974
(N.• 146-B/74, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Instrumento de Emenda à Constituição da Organização Mrutdial da Saúde, de 1946, adotado pela Resolução WHA 26.37,
da XXVI Assembléia Mundial da Saúde, em sua XV Sessão Plenária,
realizada a 22 de maio de 1973, em Genebra,
O CongreiS:so, iNia.cion3Jl decTeta:
Art. 1.0 ll: ~l'O·VIado o <texto dia Ins•tl'lu.mell]to d1e Eln•elll:da. à Oon~ltttmção da
Organlzaçfu> MunclLal d<a Saúde, de 1946, adotad-o p;eJ.a Ries.oluçfuo 1!1.0 WHA 26.37,
d!a XXVI As~1embléta Mundial:- d:a S.a.úd,e, .em s•ua XV Se~são pJ,enáll1ia, il'le•aldza,d,a
a 22 de maio de 1973, em Genebra, Suíça.,

-224Art, 2.0 Este di'H}fleOO legisLativo •entmará em vigor na data dle siLa publloaç.ão.
MENSAGEM N. 0 153, DE 1974
Exoe~ent!ISISdmlos

Se·nholl1es Membros do COI!1glresso, Nadona~:
Em ooiilfQ0.1llld,dJacre com O· disp;os,•o, illO· 1ant. 44, Ltem I, da CD!lllStitU!ição iFedieMI,
teiiliho :a ·hoi!Wa •clie ~S~Ubme.ter à elevada oons~cliell1açãJo1 d1e Vossas Excelências, acompamhado d1e Exposição .de· Motivos do Senhoi!' M!l!l1stmo~ àle· E1Sibado •das iR!e·La.ções
ExterdoQ'\es, o 'be~o. do linstJl'IUmento dle EmencLa à COlllStitwçãJo. da Qr.ga:nização
MunclilJa.J. dl3i SaÚJdie, de 1946, ~3ido~truclio• pewa. iRe.soliução WHA 26.37 dia. XXVI Assembléia. Mllll1dial dia. SaúcLe, em sua XV S'es•são Ple1!1ári:a. 11e1aM:/Jadla 1a 22 de· maio
de 1973, em Genebr.a..
Bl.1aSil.La em 18 de •abm ·eLe 1974. - Ernesto Geisel,
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS Nú'MERO DIE DAE/ARC/119/101.1(011), DE 15 DE
ABRIL DiE 1974, DO SE!NROR MINISTRO DE ESTADO DAS REiLAÇõiES iEXTE•RIORIES.
A Silla Exoelêncilai o Senho1r
GlenJeJr.a.J.-dle-Exér·clJto Eme·sto Ge·Lse1,
P1'esd.dlente •cli31 IRJepúbUca
SeiilhOil' P11~dlen1Je,
'Dtmho 18/ hoowa de ;;ubmete'l.' à aLta .a.pll1ecLação die V.01S1S1a iExce!ência o rt;exto
do Instrumento de Emenda à Constituição da Organização Mundial de Saúde,
die 1946, :adot3ido pe1a Resolução WHA 26.37 da XZNI Ass,emblé~a .MUI!ldi:rul. da
Saúde, em sua XV Sessão PLená.tia, •dle 22 de maio• d1e 1973.
2. A emenda introduzida modificações nos arts. 34 e 55 da Constituição em
apreço, objetivando o estabelecimento de um sistema de programas e orçallllentos .bLenaiS, ma:ls convenie;rube a,l) pleno funmonamento da or~al!1ização.
3. Nessas CIOndiçõe.s, ,POO'rnd.to-ll!lie sugerir o el!10a.mllllhamento •ao Congresso, Nacional do Instrumento de Emenda à Constttuição da Organização Mundial de
Saúde, passando, para esse fim às mãos de Vossa Excelência, o competente
projeto de mensagem presidencial e cópias, no vernáculo, do referido Instru:m.ellJto.

APi!'OVIeito la Oip'O•rtl.llllida.de pMla l1€1IlO\'a;r :a v~)SSia Excelênc~a. Senholr Presidente, os pootes1tos do· meu mais profUI!ldo r.espeioo. - Azeredo da Silveira.
CONSTITUIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAúDE
Assinada ·em Nova Io·rque, em 22 eLe juLho de 1946
Emendas aos Artigos 34 e 55
.A:dotadas pela Resolução WHA 26.37 da XXVI Assembléia Mundial de Saúde,
em sua XV Sessão Plenáll'JJa a 22 de mado· die 1973.
Resolução d.a XXVI Assembléia Mundial de Saúde, que emenda a Constituição da. Organização Mundial de Saúde (Artigos 34 e 55),
A XXVI Assembléia de Saúde.
Visto 13/ convteniênc:La de ~tabe~ecer um .S:isbema de Jli!'O!?Jl)amas e o.rçameiilJl:os
bienais conforme o estatuído na Resolução WHA 25.24 e no relatório que a esse
11e.spclto 1apresentou o JJdr·e,to~r-G•el1M na XXV Ass1embWé~a 1Mun~al .dJe S·aú:die;
Conffidlel1runclio qoo, em s.Uia LI RJeuniãio, o Cons1e·lho Executivo, iPiOil" sua !RJesolução EB51.iR5'1, recomendou à XXVI Assembléia Mundial de Saúde que se
oo1Ja.beJJeç:a o qua11:1b1J .runbes 1um. sdstema de prog111ama ,e o'rl(a,mento b~enru e que s·e
adotlem rus procrJostas die .refoll'm;a do1s Al'ltigJO•s 34 1e 55 .dia. Consti1:11lição;
Coru;ta.tamdo que se deu o dlevid!o cumprtmento· às dispos.ições dJo, ~tigo 73
da. constil!iudção, ondiC s·e :es~•rube·1ece que as 'P'l'DP'O'.~bas de 111eforma da Co.ns-t\tudção
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sejam comunicadas aos Estados-Membros pelo menos seis meses antes da data
em que deverão ser examinadas pela Assembléia de Saúde,
1. Adota >as emendrus à C{)II!st!tu!ção r;e,p,roduzid>as nos runexos à presente
Resolução e que formam parte integrante da mesma, sendo igualmente autênticos os telctlos chinês, f,l1ancês, Lnglês e !!'USS>O,
2. Resolve que dois exemplares da presente Resolução serão autenticados
pelas assinaturas do Presidente da XXVI Assembléia Mundial de Saúde e do
Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, um dos quais será transmitido
ao Secretário-Geral das Nações Unidas, depositário da Constituição, e outro será
conservado nos arquivos da Organização Mundial de Saúde.

ConsidJe,rando que, de acordo com o dispo•s,to no Al1t1g.o 73 da Constituição·. as
emendas acima referidas entrarão em vigor para todos os Estados-Membros
quaJindo ·dod.s texços d1eS0es as tenham ac,e1to de acoroo com s;eus vesp·ectivos
p110·~ed1m.enltos oomtd.tucio.na!s,
·RJeSOtlve que 'a notifioaçã,o dlessa ac•e!,tação se ef,etururá pelo depósito junto
ao s,e~re,táir!o-Getval das Naçõ;es U~d.as d,e um insbrumeinto oficial, nas COI!lJdilçõ·es
esta,be1e·o!dtas pa[1a ·a accltaçã,o. dia. própr1a Coill\S,tituição, e c•oootmtes dJo, pa.rágrefo
(b l do Ao.-tigo 79 des·ta.
Em fé dJe que firma,m•os o prese·nbe .do·cunwnto.
Feito ·em Ge:rueba:ta, a 24 dJe ma,io die 1973, em dois exemp1a,a:es.
(a) J. Sulianti, Presidente da XXVI Assembléia Mundial de Saúde.
(a) M. G. Candau, Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde,
Anexo:
Artigo 34: Suprimir a palavra "anualmente".
Artigo 55: Supl.'imtr a palavra "MLUJa.l".
Por ·conseguin-1Je, a no·va retl!ação dess;es .a,a:t~gos s;erá a Sleguinte:
Artigo 34
o J)We,toT-GieMl prepaxa,rá e submeterá >W Cons.eiho os i1.1eila,tór!.os f.Jmanc,e-iJJ:tos
e as estima,tirvas OTÇ>amentárias da Orgam.ização.
Artigo 55

o Dl!retor-Geral p].1epa,ra;rá e subme.terá ,a,o C<ms•etlho ·as •esrtlmati'v;as oTçamentárias da organização. O Conselho examinará e submeterá à Assembléia de
Saúde as ref1eridtas estima:tivas qUJe s·e·rão ·acompa.nha,clias das [1ecomeindações que
julgar con'l'en!ente.s.
(As Comissões de Relações Exteriores e de Saúde.)
PARECERES
PARECER

N.0 246, de 1974

Da Comissão de Agricultura, sobre o Projeto de Lei da Câmara número 42 de 1974 (n.0 1.366-B, de 1973, na Câmara dos Deputados) que
"renova' o prazo para estabelecimento d'as novas especificações da classificação comerciai de lã de ovino.s, e determina outras providências".
Relator: Sr. Amaral Peixoto
A classificação comercial da lã de
conjunto de operações que formam a
enfardamento constituindo atividade
positando os ~elos em cestos especiais,

ovinos é tarefa das mais importantes do
tosquia. Ela precede o ensacamento e o
de funcionário experiente, que vai depara empilhá-los a seguir, de acordo com

r

......lam......a.. ............................_,______

s~~~MB~~~·
~sa

--

- 226 a posição obtida na seleção.em que prevalecem a origem e as condições de apresentação.
O Decreto-Lei n.0 7 .197, de 17 de dezembro de 1944, que estabeleceu a classificação comercial de lã de ovinos e dispôs sobre o comércio dessa matériaprima, foi alterado pela Lei n. 0 1.017, de 27 de dezembro de 1949, que instftulu
nove categorias, subdividindo-as de acordo com a finura e a qualidade das
fibras.
A Lei n. 0 5.093, de 30 de agosto de 1966, revogou o Decreto-Lei n.0 7.197/44
e a Lei n. 0 1.017/49, fixando (art. 2. 0 ) o prazo de cento e vinte dias, a contar
da data da Lei, para o Executivo aprovar novas especiffcações para a classificação da lã de ovinos. Esgotou-se o prazo e não vieram as providências.
Para suprir a falta, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que
ora vem ao exame desta Comissão. É de autoria do Deputado Mário Mondlno
e pretende:
a) renovar o prazo de que trata o art. 2.o da Lei n.o 5.093/66;
b) atribuir ao Ministério da Agti'cultura competência para exercer a flsrepartições especializadas dos Estados produtores.
c) possib!lltar a delegacão de atribuicões do Ministério da Agricultura às
repartições especializadas dos Estados produtores.
O Autor da proposição apresenta, na justificativa, fatos irrespondíveis. A
lã é produto que, desde o amanhecer da humanidade, serve ao vestuário. Ela
provém, sobr·etudo, do carneiro e da ovelha, mas é obtida ainda de outros
animais. Os ovinos produzem a lã de preferência. Todavia, para que o produto
obtenha melhor qualidade, são necessários cuidados especiais. E a tosquia o alvo principal dos criadores de ovinos - é de grande importância para a qualidade a ser obtida, no rigoroso trabalho de seleção.
A temporada de tosquia, no Brasil, vai de outubro a dezembro. E o mercado externo vem p-ossibilitando a expansão da atividade exportadora da matéria-prima. Em 1971 obtivemos a receita de US$ 20,7 milhões; em 1972, US$ 24,9
milhões. Ano passado, a despeito de medidas acauteladoras adotadas pelas autoridades competentes (contlngenciamento das exportações para garantia do
mercado nacional). o desemp·enho da lã mereceu destaque. Sobre isso, o Banco
Central salientou, em relatório:
"A lã voltou a atingir, em 1973, a representatividade na pauta de exportações registradas durante o período 1967/71. A receita obtida (US$
45,2 milhõ·es) si'gnificou melhoria de 184,3% e 151,1% sobre as de 1972
e 1967/71, respectivamente.
Tais resultados refletem a conjuntura de escassez (produção e estoques baixos) do produto, cujas cotações no mercado internacional se
mantiveram elevadas devido, principalmente, à demanda por parte do
Japão e da URSS."
O principal mercado de lã brasileira continua sendo a Inglaterra. A China,
contudo, poderá tornar-se mercado promissor.
Quanto aos Estados produtores, o Rio Grande do Sul aparece na liderança.
Federação
das Cooperativas de Lã do Rio Grande do Sul, que fomenta a atividade dos cooperados, acenando-lhes com incentivos fiscais à exportação na área estadual e
com os preços alcançados no mercado mundial.

As exportações estão sendo orientadas diretamente pela FECOM -

A crise do petróleo trouxe alentadoras expectativas aos produtores de lã.
Paradoxalmente, entretanto. a euforia despertou preocupações aos mais atentos:
para estes, a escassez de produtos petroquímicos (que atinge a indústria de
sintéti'cos) traz possibil!dade de novo.s mercados para a lã; pode causar, porém,
o encarecimento, e até a falta, de fert!l!zantes.

- 227O projeto em exame carece de redação que o encaixe na melhor técnica
legislativa. Mas atende a problema de inegável interesse nacional. Somos, portanto, pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1974. - Paulo Guerra, Presidente Amaral Peixoto, Relator -João Cleófas - Mattos Leão.
PARECER
N.o 247, de 1974

Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei da Câmara número 42, de 1974.
Relator: Senalfor Renato Franco
Desde a vigência da Lei n. 0 5.093, de 30 de agosto de 1966, que revogou o
Decreto-Lei n. 0 7.197/44 e a Lei n.o 1.017/49, a classificação comercial de lã
de ovinos depende de novas especificações. O art. 2.o do alu,·ido texto legal
de 1966 fixou em 120 dias o prazo para o Executivo baixar normas atuallzando
o elenco de categorias, de acordo com a finura e a qualidade das fibras; mas,
até agora, a seleção obedece a di'spositivos revogados, à falta de regulamentação preconizada.
O projeto de lei submetido a esta Comissão objetiva corrigir a. situação,
reabrindo o praza para que seja baixado o competente ato de regulamentação.
o Autor da proposição, Deputado Mário Mondino, argumenta que os produtores reclamam providências. No I Simpósio Gaúcho de Lã, ocorrido na cidade
de U'ruguaiana, em abril de 1973, ficou salientada a urgência de medidas corretivas. A Comissão de Agricultura e Pecuária da Assembléia Legislativa gaúcha
realizou estudo sobre a questão, e a Secretaria de Agricultura do !Rio Grande do
Sul encaminhou anteprojeto ao Ministério da Agricultura, com possíveis soluções para todos os detalhes do problema, a partir da tosquia até à comercialização. Nada de prático resultou, segundo informa a justificativa do projeto,
que foi aprovado pela Câmara e mereceu a acolhida da Comissão de Agricultura do Senado. Esta sugeriu, apenas, que o texto seja adaptado à melhor técnica legislativa, na douta Comissão de Redação.
Ano passado, a produção de lã apresentou receita de 45,2 milhões de dólares, na balança comercial brasileira, superando em 184,3% a receita de 1972.
Contudo, em volume, 1973 apresentou 9,6% menos que o ano anterior. Aliás,
a lã bruta, como o algodão, tem-se mostrado com certa instabilidade, enquanto
outras fibras naturais (rami e seda), francamente positivas. As fibras têxteis
artificiais descreveram, até o ano passado, linha ascendente. Da mesma forma,
as sintéticas. Os quadros abaixo elucidam:
PRODUÇ.AO DE FIBRAS 'rnXTEIS PELO BRASIL
(Em 1.000 t)

NATURAIS
Ano
1970
1969
1971
1972
1973
1970/69
1971/70
1972/71
1973/72

Algodão
580,0
721,0
595,0
698,0
668,0
-19,6%
+ 2,6%
+17,3%
- 4,3%

Lã
Bruta
36,4
38,5
39,5
36,5
33,0
-5,5%
+8,5%
-7,6%
-9,6%

Rami
29,5
26,0
30,0
30,0
32,0
+13,5%
+ 1,7%
0,0%
+ 6,7%

Seda

Total

0,26
0,2;!
0,32
0,39
0,54

646,2
7857,
664,8
768,4
738,4

+18,2%
+23,1%
+21,9%
+38,5%

-17,8%
+ 2,9%
+15,6%
- 3,9%
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(Em 1.000 t)

Ano

Vis cose

Acetato

40,3
39,6
45,1
45,9
49,1

10,8
11,9
13,1
14,1
15,9

51,1
51,5
58,2
60,0
65,0

- 1,7%
+13,9%
+ 1,8%
+ 7,0%

+10,2%
+10,1%
+ 7,6%
+12,8%

+ 0,8%
+13,0%
+ 3,1%
+ 8,3%

1969
1970
1971
1972
1973
1970/69
1971/70
1972/71
1973/72

Totllll

SINTÉTICAS

(Em 1.000 t)

Ano

Nylon

1969
1970
1971
1972
1973
1970/69
1971/70
1972/71
1973/72

17,7
24,5
27,4
33,6
39,2
+38,4%
+11,8%
+22,6%
+16,7%

+37,2%
+25,9%
+58,4%
+59,8%

Poliester

Acrílico

12,1
16,6
20,9
33,1
52,9

1,0
2,9
4,1
6,5
10,0
+190,0
+ 41,4%
+ 58,5%
+ 53,8%

Poli
Pulileno
0,7
1,6
3,9
4,0
6,2
+128,6%
+143,7%
+ 2,6%
+ 55,0%

Total
31,5
45,6
56,3
77,2
108,3
+44,8%
+23,5%
+37,1%
+40,3%

A indústria têxtil brasileira apar.eceu em 1973, com a taxa de crescimento
de 18,7%. E tem amplas perspectivas de melhorias, sabido que os altos salários,
a sindicalização e os conseqüentes problemas trabalhistas, a~ém da própria
escassez da mão-de-obra não especializada levam a indústria: têxtil a deixar
de ser bom negócio para os países altamente industrializados. E a 3/lternativa
está sendo a transferência: dessa indústria para os países em desenvolvimento.
Estudos da FAO têm demonstrado que três quartos do comércio internacional
de têxteis, no próximo decênio, serão constituídos por exportações dos atuais
paises em desenvulvimento. Para o Brasil, isso representa expectativa d·e bons
negócios, mas sugere também tomada de posição, rela:tivamente à produção
de matérias-primas.
No caso presente, urge estimular a produção de lã d•e ovinos. E a classificação
comercial do produto é de extrema importância.
Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto de lei, com a remessa
da douta Comissão de Agricultura.
Sala das Comissões, 11 de junho d·e 1974. - Magalhães Pinto, Presidente Renato Franco, Rel::.tor - Wilson Campos - Paulo Guerra - llervídio Nunes ,.
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-229PARECER.
N.0 248, de 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de !Decreto Legislativo n.o 7, de 1974 (n.0 142-B/74, na Câmara dos
Deputados).
Relator: Senador Danton J'obim
A Comissão apresenta a redaçã,o final do Projeto de Decreto Legislativo n.o 7,
de 1974 (n.o 142-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
Comercial firmado entre o Governo da Repúb'ica Federativa: do Brasil e o conselho da Comunidade Económica Européia, em Bruxelas, a 19 de dezembro de
1973.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1974. -Carlos Lindenberg, Presidente Danton J'obim, Rela·tor - José Lindoso.
AmXO /J:.O P AIRJEOER
N.O 248, de 1974
Redação final do Priojeto de Decreto Legislativo n.0 7, de 1974
(n.0 142-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 Flederal, promulgo o seguinte
IDECRETO DEGISLATIVO

N.O
, de 1974
Aprova o texto do Acordo Comercial entre a !República Federativa do
Brasü e a Comunidade iEconômica Européia, firmado em Bruxelas, a 19
de dezembro de 1973.
O Congr.esso Nacional decreta:
Art. 1.0 É aprov.ado o texto do Acordo _Comercia1 entre a República Flederativa do Brasil e a Comunidade Económica Européia, firmado em Bruxelas,
a 19 de dezembro de 1973.
Art. 2.0 Este decreto legislativ'O entra: em vigor na data de sua publicaçã,o,
revogadas as disposições em contrário.
O SR, PRESIDENTE (Paulo Torres) - Do Expediente lido consta o Projeto
de Lei da Câmara n. 0 63, de 1974 (n.o 1. 859-C/74, na Casa de origem) de iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa os valores de vencimentos
dos ca:rgos dos Grupos-Atividades de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares,
Transporte Oficial e Portaria, Artesana·to, Outras Atividades de Nível Su!)erior
e Outras Atividades de Nível Mêdlo dos Quadros Permanentes das Secretarias
d'Os Tribunais Regionais Eleitorais,
dá outras providências.
Nos termos da a:1inea b do inciso E: do art. 142 do Regimento Interno, a
matéria. receberá emendas perante a primeira comissão a que foi distribuída,
pelo prazo de cinco Sessões Ordinárias.
A Presidência recebeu as seguintes mensagens presidenciais ,submetendo ao
Senado Federal propostas do Senhor Ministro de Estado da Fazenda para. que
seja levantada a proibição contida na Resolução n.0 58, de 1968, do Senado
Federal, a fim de que:
- N.0 198/74 (n.0 282/74, na origem), a Prefeitura Municipal de Salto (SP),
possa elevar em Cr$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de cruzeiros) o montante de sua divida consolidada, a fim de que aquela Pre-feitura. p-ossa
<:ontratar empréstimo junto a instituições financeiras nacionais;
- N.0 199174 (n.o 283/74, na origem), a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP>
possa elevar em Cr$ 680.000.000,00 (seiscentos e oiettna milhões de cruzeiros)
o montante d'e sua divida c•onsolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa
.
contratar empréstimo junto ao Banco Naciona:l da Habitação;
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-230- N.0 200/'74 (n.O 284/74, na origem), a Prefeitura Municipal de Mog!-Guagu (SPl
possa elevar em Cr$ 2. 000. 000,.00 (cfo!s milhões de cruzekos) o montante de
sua dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa: contratar empréstimo junto a instituições financeiras nacionais, destina-do a financiar
obras de pavimentação de vias públicas; e
- N,0 201/74 (n. 0 2815/74. na origem), a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense (SP) possa elevar em Cr$ 1'50.000,00 (cento e cinqüenta mll cruzeiros) o montante de sua dívida consolid•ada, a fim de que aquela Pl"efeLtura
possa contratar empréstimo junto à Caixa Económica do Estado de São Paulo,
destinado a financiar os serviços de pavimentação asfMtica de ruas da cidade.
As matérias serão despachadas às Comissões de Economia e de Constituição
e Justiça.
Em 17 de junho de 1970, o Presid·ente da Câmara dos !Deputados remeteu ao
Senado as Mensagens n.os 163/63, 116/64 e 443/66, do Sr. Presidente àa República,
todas sobre prestação de contas do Prefeito do Distrito Fed•era,l, para serem
examinadas nos termos do inciso V do art. 42 da Constituição.
A Presidência, então, !formulou consulta: à COmissão de Constituição e
Justiça sobre a competência da Casa para examinar a matéria.
A Comissão de Constituição e J\lStiça, em seu Parecer n.o 239, de 1974,
publicado no DCN (Seção H), de 7 do corrente, concluiu peia competência do
Senado Federal para: o exame da matéria, tendo em vista o disposto na constituição e nos arts. 39•5 e 396 do Regimento Interno.
Esta Presidênc~a. em cons•eqüência, determina que .as re·feridas mensagens
sejam despachadas às COmissões do Distrito Federal de Constituição e Justiça
e de Fina,nças.
'
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
li: lido e a:provaido o seguinte:
RlEQUERIMENTO
N.0 100, de 1974
Nos termos regimentais, requeiro que não s•eja realizada sessão do Senado
no dia 13 do corrente, nem ha~a expediente em sua Secretaria, por se tratar de
dia santificado.
Sala das Sessões, 10 de junho de 1974. - Heitor Dias.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Tendo em vista o requerimento aprovado, mnanhã, quinta-feira, não haverá sessão no Senado nem expediente na
sua Secretaria.
Concedo a palavra oo nobre Sena.dor Danton Jobim, como Líder.
O SR. nANTON JOBIM - Sr. Presidente e Srs. Senadores, termina, hoje,
o prazo pa:ra a apresentação de emendas ao anteprojeto de fusão dos Estados
da Guanabara e do Rio de Janeiro.
Grande foi a contribuição do nosso Partido, o MDB, à elaboração da lei
complementar. Entretanto, a: verdade é que a nossa co~aboração não signLfica,
de nenhum modo. adesão à iniciativa de fundir, neste momento, ambos os Estados.
Desde logo, recusamos aceitar aquela observação, feita rpelo nobre Lider
da Maioria na Câmara dos De·putaJdos, de que, com a nossa intensa cooperação,
através de emendas, estávamos, exatamente, reconhecendo a convenioocia do
anteprojeto. Pelo contrário, julgamos do nosso deve.r, desde a primeLra hora,
manifestarmo-nos, po·r ·grande maioria dos membros da Bancada do MDB, contra
a medida. Não temos nenhuma razão pwa recurur dessa posição, que jul•gamos
a que melhor consulta não só os linteresses das •populações dos dois Estados,
como, ainda, o·s altos interesses da Federação brasileira, que, de modo algum,
consideramos em declínio ou extinta. Ela se ·a,cha, e,vldentemente, atravessando
uma crise inStitucional, que afetou as bases do sistema poUtico tradicional

- 231 brli!Slleiro, Não se pod·erá dizer, entretanto, que a F1ederação desap3ireceu ou
tende a desaparecer no Brasil.
Tive a oportunidade, Sr. Presidente, de ler dedarações do ilustre Deputado
Cél!o Bo-rja, no sentido de que é uma constante, 111a História republicana, a
de·cad~ncLa do regime federativo, rep!'ltindo mesmo, o ilustre Líder, aquela noção,
que na:o e·ncontra fundamento h!storl:co, segundo a qual, nos Esta:dos Unidos,
as treze colónias, que eram autónomas, procuraram a união, enquanto no Brasil,
a possessão portuguesa, já govemada unitari:amente, caminhou para uma federação tardia.
Ora, Sr. Ptresldente, não é verdade ·que isto tenha acontecido. De fwto, o
que no Brasil existia - outro dia tive ocasião de r·e:fer~r desta tribuna - eram
as antigas capitanias hereditárias, e como capitanias permaneceram durante,
praticamente, todo o :periodo colonial, pois só com a Independência é que se
tornaram e se denominaram Províncias Ido Império do Brasil. Ant•es disto, evidentemente, as capitanias eram liga.das por ceiitos laços, que convinha a Portugal manter entre elas, para fazer face à tendência separatista, centrífuga,
que se manif•est3Jl13. em todo o mm~do de origem espanhola na América Latina.
As capitanias permaneceram ligooas umbPicalmente à Coroa, e após a Independência é que o Brasil se tornou na realidade um país unitário.
Não vamos discutir, aqui, ·evidentemente, pontos de História nem as raízes,
no passado, da Federação brasileira. O que dev.emos lembrar, neste momento,
é que a Constitui((ão, que deu ao País a Revolução de 1964, inscreveu o princípio federativo, a exemplo das que a precederam, como dogma político, não
permitindo sequer que, numa revisão constitucional, •apresentássemos qualquer
emenda que ferisse o sistema federativo ·e o I'egime :republicano. Mas, o fato
é que a Federa((ão vem recebendo sérios golpes ultimamente, e um dos maiores,
sem dúvida, é este da fusão, sem consulta prévia às populações intei'essadas.
Contra este procedimento do Gov·erno fe.deral vêm-se lev.antando as grandes culturas jurídicas do País.
Ainda há poucos dias, :no Clube dos Aldvogados do Rio de Janeiro, ouvimos
magnificas exposições f•eitas por juristas de grande envergadua:a, alguns deles,
sem dúvida, mestres do nobre Líder da Maioria na Câmara, que se levantaa:am
contra esse desprezo pela c·onsulta popular, numa hora em que se objetivava
a supl!"essão de um Estllido ou a sua anexação a outro.
A verdade é que o Governo federal, a meu V·er, ficará moralmente muito
mal se vetar a aprovação de emenda determinando a realização do plebiscito.
Ele vem anunciando, constante e a:epetidamente, que as pesquisas de opinião
pública são todas favoráveis à fusão, e f·avoráveis com índices espantosamente
majoritârios.
A pexgunta que ouço a toda hora, nas ruas da Gu!maba.ra., é esta: "Pois se
assim é, .por que o Gov•erno esta:rá fugindo ao plebiscito? Por que o Gov.erno
teme tar..to a consulta populaa:?". E a pergunta que fazemos, srs. Senadores,
é esta: Há algum dispositivo constitucional, porventura, que proíba o ple·biscito
para ·a ea:iação Ide ·Estados? Receia o Governo cometer uma inconstituciooal!dade
se convocar o ple.biscito? É difícil aCI'editar, porque não se recuou ante· nenhuma
inconstitucionalidade para elaborar o estJranhissimo anteproje•to de fusão.
Um dos maio·res juristas brasileiros, homem da Revolução, que esteve entre
aqueles que na primeira hora de·fend·eram o Movimento de 1964, o sr. Dario
de Almeida Magalhães, afirmou, no Clube dos Aldvogados do Rio de Janeiro,
perante uma grande platéia de juristas que o aplaudiu lon.gamente:
"Plebiscitos não fazem mal a ninguém, Teria sido um •ato de I'espeito
às populações da Guanabaa:a e do Estado do Rio· e também uma forma
de impe·dir que a vida •pública da Nação perca as condições mínimas
de dignidade se o Gov·erno federal .tivesse consultado o po·vo e os legisladores dos 'dois Estados, antes de enviar ao Congresso a mensagem
que estabelece as no•rmas básicas da fusão."

•
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conselho, aliás dado serodiamente. Mas não é tarde para que a consulta se
faça concomital!temente com as eleições de 15 de no.v·embro. Um veredlto contrário seria entao, o obstat, o veto do povo, e a marcha para a fusão ainda
no injcio, seria ~ustada, ou interrompida. Cam1nha.r-se-ia, então, para á ol1ganlzaçoo da Regiao Me.tropolitana, esta, sim, que é a medida certa, que todos
reclamam e em tomo da qual não há dissençóes.
O ilustre Líder da Maioria na Cãmara, justificando a ausência do pLebiscito.
procura ligar a idéia. do mesmo à de F1ederação, para passar a esta um atestado
de óbito.

Será o caso de lhe perguntar se a oonstituição, com a Emenda n.o 1, também já faleceu PM1a os representantes do Go'l'erno, pois na CaJl'ta revoLucionária
se acha estatuido que o Brasil é uma Riepública federativa. Chegou-se· Mé a
mudar o nome do Pais de Estados Un~dos do Brasil, que de Estados Unidos
do Brasil passou a chamar-se Re·pública F1edel'ativa do B11asil, para que a
palavra. Federação caracterizasse, realmente, a instituição política básica em
nossa terra.
E tamanha importãncia se confer.e a esse dispositivo que nem sequer, como
já disse, podem ser admitidas emendas que suprimam a Federação.
É a pergunta angustiosa do grand·e homem de Direito, Dr. Dario· de Almeida
Magalhães:
"Como é que por uma lei complementar se retira de um Estado sua
base física, seu território? É uma subv·ersão do federalismo. Não se
pode de repente rasgar o mapa do Brasil, ou •então se suprima o aJl't. 1.0
da Constituição... Seria um disparate que a Consti1JU!ção permitisse..
que se suprlmlssem Estados dentro .de um palácio. . . Um plebiscito não
faz mal nenhum, para dar ao •ato da f.nsão sua majestade."

Mas o Goyemo se obstina em fechar o caminho à consulta popular para
a criação do novo Estado, alegando que a Constituição não prevê •a sua convocação para esse fim.
Então por que não consultar ao menos o povo da Guanabara - é minha
a pergunta - para saber sua opinião sobre a criação do Município do Rio de
Janeiro?
Não está claramente e'lepresso na Constitui!}ão que se faça a consulta em
caso semelhante?
Esta a razão de ser de nossa .emenda que a:presentamos ao anteprojeto,
emenda cujo teor peço licença para ler:
"Art. . . . A "consulta prévia às populações", ou plebiscito, necessária
por imposição const! tuclonal à criação d'e municipios, será real!7~ada
no Estado da Guanabara a 15 de· novembro de 1974, concomitantemente
com as eleiçõe·s.
Parágrafo único. Na área da Guanabara constará di.t cédula única
para as eleições de De.pu1iados Federais, Deputados Estaduais e Senadores um quesito especial sobre a conv·eniéncia ou não da transformação do Estado em município, bem comiJ as palavras sim e· não, estampadas Logo a seguir.
Justificação
o art. 14 da constituição Federal estatui que a lei compJ·ement~~:r "estabelecerá a forma de ·Consulta prévia às populações para a criação de
municípios".
ora, a Guanabara não é um município. A lei que 11esultou de p1ebis.cito
realizado na Guanabara, logo depois da mudança da ca.pital, determinou
que o novo Estado não tivesse munlcí:pios.
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O Estaldo absorveu a jurisdição e compe·tência do munic~pio que se
denominou "neutro" ou da "corte" no Império. "Distrito Federal" na
República. lDe município não resta o mínimo vest~gio na Guanabaira de
hoje. Se esta vai passa.r de Estado a município, este terá de ser criado
dos alicerces à cumeeira. E, para que seja criado, hav,erá. de ser pre,cedido
de consulta plebiscitá.ria, como ordena a Constituição.
Daí a ·razão de ser da .presente emenda."
Sr. Presidente, a consulta reduz-se à á.rea do Estado da Guanaba1:a. Evidentemente, não desejaria que· fosse assim; desejaria que a consulta se estendesse a. toda a área que vai ser integrada ou fundida - vamos dizer assim em suas duas pa.11tes, que são: o atual Estado do Rio de Janeiro e o atual
Estaido da Guanabara. Mas, se o Governo não quer fazê-lo em toda a área
maior:, porque acha que a Constituição não o autoriza, então, cumpra a Oonstituiçao, pelo menos no que toca à Guanaba.ra, isto é, crie o Município da
Guanabaxa, mas depois de ouvir a sua popu}ação.
Outras emendas apresentei, Sr. Presidente, mas este não é, talvez, o instante oportuno de defendê-Ias.
Não desejo tomar o tempo dos meus pares, fazendo com que me ouçam
neste momento e, depois, por ocasião da. disoussão da matéria.
Poo: outro lado, devo dizer que o MDB da Guanabara está trabalhando em
equipes, apl"esentando um grande núme·ro de emendas ao projeto. Não visa o
MDB da Guanabara sabotar o projeto, porque sabe que seria uma infantilidade. Condena, combate, critica o anteprojeto, mas, já que sabe da sua irremediabilidade - para não dize·r irreve•rsibilldaide uma vez mais; acr>resenta
emendas, e o faz não para aprimo,rá-lo, porque não há o que aprtmo·rar naquilo
que consideramos inaprimoráveis. Apl.'esenta emendas nlo sentido de obviar,
de minorar, de suavizar os malefí'Cios, os prejuízos que possa cruusar a 1ei complementar, que se acha atualmente em discussão, às populações da Guanabara
e do Estado do Rio de Janeiro.
Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) ..:.. ·Concedo a palavra ao nobre Senado~r
Virgílio Távora, por cessão do nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. VffiGíLIO TÃVORA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma afirmativa
preliminar: não falamos aqui em nome da Liderança e sim como representante
de uma zona sofrida. Não serão feitas afirmativas, mas, sim, sugestões, apelos,
quando próximo está o cumprimento do Inciso constitucional que, a nosso ver,
novos horizontes poderá abrir a todo o Nordeste.
Encontra-se em elaboração pelo Executivo, e será oportunamente remetido
a exame desta Casa, o II Plano Nacional de Desenvolvimento. É, portanto, na
nossa opinião, esta a ocasião válida para que se traga ao debate no Senado
alguns pontos julgados por nós da maior importância para o desenvolvimento
nordestino.
Faz.emo-lo, também, porquanto, em passado recente, nos coube a honrosa
tarefa de Relato.r do Estudo n. 0 1 da COCENE e, ainda, por estarmos convictos
de que as conclusões ali apresentadas constituem valiosa colaboração de todos
os que participaram daquela Comissão - aqui presentes o •Sena:dor Waldemar
Alcântara, seu Coordenador-Geral, e o Senac:Lor Dinarte Mariz, o Presidente da
Comissão; - colaboração esta que não pode s·er entendida como esgotada desde
que publicado o tra.balho em apreço. Mister se faz, portanto, que o espirita
que dominou a tarefa da COCENE tenha conseqüência lógica através do reavívamento dos seus pontos de vista, sempre que em pauta os maiores interesses
da região afetada. Não, é outro o objetlvo que buscamos, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, ao assomarmos a esta tribuna.
!Necessário frisarmos, num preito de justiça, que multas das recomendações,
principalmente no setor primário, constantes do estudo em tela já foram objeto
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poucas linhas de ação básicas propostas naquele documento.
O primeiro tópico que desejamos abordar refere-se à fixação de uma meta,
em termos de crescimento económico, a que a economia nordestina se veja
em condições doe alcançar. Acreditamos, Srs. Senadores, perfeitamente viável
a adoção de uma política de desenvolvimento que poss~billte ao Nordeste um
crescimento anual nunca inferior a 10% de seu Produto Interno. Alcançar este
nivel pressupõe, basicamente, crescimento harmônlco da indúStria e da agropecuária, setores básicos da economl•a nordestina: e a cuja evolução corresponderá, necessariamente, a expansão adequada do setor terciário.
A abordagem do problema agropecuário, a nosso ver, deve ser - os fatos
têm demonstrado sua justeza - a;quela constante do estudo da COOEJN'rn:, aliás,
diga-se a verdade, seguida em suas grandes linhas pelo Governo que finda.
Permitimo-nos, porém, chmaar a:tenção para alguns aspectos da questão:
1. Baseada a reforma agrária, em sua aplicação, na noção do "módulo" área necessária à subsistência de uma famílla, variável, portanto, conforme a
região e a atividadoe exploratória do solo -, defronta-se e1a na: zona semi-árida
com óbices imensos: 110 ha como va~or do módulo para a atlvidade crlatória
nos sertões dos Inhamuns, por ex:emplo, são mais do que suficientes, se nelas
estiver incluído um reesrvatório d'água: (•açude) ou um poço profundo; o contrário ocorrerá, mesmo nas épocas de bonança, caso inex!.stam tais benfeitorias;
e que dizer, pois, do problema nos períodos de seca?
!Este exemplo mostra à saciedade que uma completa remodelação de conceitos há que se proceder na área em questão.
2. O crédito abundante, barato e fácil é multo, mas não tudo para o rurícola:
im;p~-se, paralelamente, o fornecimento na O'Cil:S!ão oportuna e nas quantidades
eXIgidas, a preços, se necessário, subsidiados, de insumos básicos para a atividade rural, providência esta a ser estendida à pesca.
3. Esforço concentrado na exploração intensiva de cinco ou seis produtos
agrícolas de exportação não gravosa como base de atividade agropecuárta ou
agroindustrial, se apresenta como o caminho - solução natural para o setor
primário nordestino.
E aqui, mais uma vez, impõe-se a decla])ação de que os últimos atos do
atual Governo, máxime a seleção pelo Poder Executivo de 22 projetes entre
agropecuários e agrolndustriais, naquela região, a serem por ele a:mparados e
destinados, em sua maioria, ao consumo interno e à exportação principalmente,
mostram que esse caminho é realmente fruto não de diletantismo, não de
sonho vão, mas do exame percuciente de uma realidade que é palpável.
No campo do desenvolvimento indootrial, e ai nos permitimos alongar,
porque desse poder de síntese nos sentimos possuídos para, naquelas rápidas
pinceladas, dl:rer que todas aquelas sugestões da COOENE quanto ao campo
agropecuário, acrescido dessas outras que o tempo faz às mesmas juntar, são
suficientes, a nosso ver, para o equacionamento da questão. Já no campo industrial o problema se apresenta diferente, devemos partir de uma análise, tanto
profunda quanto consistente, da atividade que a SUDENE vem desempenhando
na última décad·a. Consideramos válidas as principais linhas de sua atuação,
voltadas que estão para promover a elevação da taxa de crescimento do produto
industrial do Nordeste, objetivando reduzir as diferenças com a Região Sul,
mediante, sim, a exploração da sua posição privilegiada em relação ao resto do
País, frente aos me·rcados externos, a sua grande vocação histórica.
A obtenção de resultados mais expresSivos, contudo, Srs. Senadores - e aí
vão as nossas primeiras sugestões - exige que se adotem providência no sentido de:
"1 - d'esenvolver novos pólos de industrtalização, consolidando os atuals;
2 - assegurar o desenvolvimento da indústria local, de bens de capital
com o que diminuiria, e em larga escala, a atual sangria de recursos
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máquinas e equipamentos, tanto mais que essa sangria alcança no cUa
de hoje, em média, 70% do valor dos investimentos industriais que se
fazem naquela área. Em outras palavras, a cada milhão de cruzeiros
que jogamos no Nordeste, 700 mil retornam, imediatamente, sob a: forma
de aquisição de maquinaria necessária para a implantação dos projetas
respectivos.
Mas, Srs. Senadores, est:1. diretriz básica para o Futuro do Nordeste,
sem a qual não terá ele condições de consolidar o processo de autosustentação de seu desenvolvimento, implicitamente exige a instalação
de um complexo mecânico-metalúrgico, apoiado, é óbvio, em uma siderurgia anexa de gran!le porte.
3. Continuar a implantação div.ersiiicada da indústria de bens intermediários.
4. Propulsionar as indústrias tradicionais (têxtil, óleos vegetais, couros
e peJes e açucat'eira) responsáveis que são pela absorção de grandes
contingentes de mão-de-obra:, amparando-as fortemente em centros especializados na respectiva tecnologia, cuja a:usência, no momento, é
fator básico da sua pouca produtividade.
5. Aproveitar, a:o máximo, recursos naturais existentes, à base de localização privilegiada já citada, com a implantação d·e indústrias de
grande poller germinativo (fertilizantes - cloreto de potássio, com a-poio
em silv.anita e carnal!ta de Oarmópolis, amônia e uréia, com suporte no
gás natural; álcalis cáus·ticos, derivados do sal-gema de Ala:goas e B!!ihia,
magnésio metálico, a partir da ta:quidrita, cobre das reservas do caraíbas
e do Vale do Curacó, cimento, enxofre e ácido sulfúrico, das imensas
reservas de gips!:ta etc. l.
6. Incrementar ·e diversificar as exportações da !Região.
7. Consolidar a política de amparo ao turismo e artesanato regional.
8. Prosseguir na politica d•e sup-or.te governamenltal às pequenas e
médias empresa'S. O Governo Geisel veio ao amparo de todo esse conjunto, com as providências, há quinze dias atrás anunciadas, providências essas imprescindíveis à obtenção de um desenvolvimento económico
integrado e distribuído."
A idéia exposta - a de desenvolvimento harmónico na região, à bas-e do
mcentivo à consolidação dos pólos existentes e a criação de novos pólos de
industrialização - decorre do reconhecimento de que o Nordeste sudenlano não
se constitui em uma única região homogénea, mas sim no somatório de zonas
com caracteristicas diversas, exigindo, assim, descentralização do desenvolvimento, o .que poderá s-er obtido, inicialmente -vamos a•qul, mais uma vez repetir
- com a consilidação da:s atividades industriais atua:lmente executadas em
seus pólos macrorregionals. A aceitação desse ponto de vista, inclusive, permitiu
que o Gove-rno passado promov·es•se os primeiros passos para a: implantação do
m Pólo de Desenvolvimento do Nordeste - Fortal·sza, conforme Exposição de
Motivos do então Ministro do Pla:neja.mento, aprovada: pe~a Presidência da
!República, em 26 de março de 1•97·3.
Ter!:amos, então, como corolário - permitam-nos a ousadia da sugestão a fixação de pólos industriais sub-:regionais, em que a delimitação de áre·as oe
proj.etos prioritários comportaria enunciltr o seguinte esquema:
1 - Eixo de Desenvolvimento, Salvador-Aracaju.......Maceió:
•Complexo Petroquímica Regional, com
- Pólo Petroquímico de Arrtu
-Pólos Mineral- Petroquímica:
Sergipe (Potássio, soda, cloro, com aproveitamento das reservas já citadas
de sHvinita e taqu!drital.
'Alago.as (álcalis cáusticos à base cio sal-gema).

...
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nos dois Estados citados. Aí teríamos, sim, o grande Pólo Mecânico Meta:lúrgico;
com suporte em uma Usina Siderúrgica local para pel'fis planos e não-planos,
da ordem de 2.000.000T/ano; os estaleiros de reparos navais e uma: usina de
redução de alumínio, para citar só os projetas mais importantes.
3 . Em seguida, poderiamos localizar em Fortllileza, com zona de influência
no Rio Grande do Norte, Piauí e Leste do Maranhão, uma refinaria química não vamos mais nos re.ferir a refinaria: de gasolina - com produção de 300.000
T/ano de etileno; com pólo petroquímico, pequeno dependente desta refinaria.
há, na região, um pólo têxtíl, constituído da integração vertical do aproveitamento do algodão e dos fios finos de tecelag.em de con~ecções. Junto a outra,
do pólo coureiro, em que essa integração seria do couro uma: rede de frigorífico,
de curtimento e de fábrica de calçados.
'
4. Além desses pólos, e voltado para exportação - função da alternativa
adotada .para escoamento do minério da Serra: dos Caraj·ás seria organizado o
de São L!Jís, em uma zona <Nordeste ocidental) cuja vocação, aliás bem a:proveitada, e eminentemente agropastoril.
Como assinala:do de início, trata-se de uma esquematização, ou meihOr, de
uma idéia ger!lil de manobra do d·esenvolvimento industrial do Nordeste, procurando diminuir, no que possível, os desníveis intra-regionais. Assim sendo, só
os itens fundamentais foram enumerados.
Não temos a pretensão de, nestas rápidas linhas, abranger um problema: que,
por sua compl·exidade, demanda estudoos de anos.
Com apoio em trabalhos da SiUDIENE, sem receio de erro grosseiro, poder-seia estimar, até 1979, para consecução dessa meta:, um total de investimentos
que, transformados em dólares, daria uma soma da ordem de grandeza de
US$ 7,7 bilhões, a serem obtidos através dos Sistemas dos airts. 14 e 34/18 da:
SUDENE (iUS$ 2,0 bilhões) e do BNiB, BND!E e de outras instituições financeiras,
nacionais e internacionais, a perfazer·em os restantes US$ 5,7 bilhões.
Ainda, de acordo com as Recomendações da OOOEJNiE, já aqui por nós tão
cita:da, cuidamos, mais uma vez, ser imprescindível a criação cre Fundo Mútuo,
sob a responsabil!dad·e do BNB, derivados seus recursos não só dos pequenos
d€1)ositantes dos artigos atrás nomeados (Sistema 34/18), como os da dedução
a ser permitida, de 5% do Imposto de Renda eras Pessoas Físicas. com a destinação prevista no estudo: empresas que atenda:m à melhor cHstr~buição especial
dos incentivos ou que apr.esentem alta relevância na geração de empregos diretas, em alguns casos, como aquelas que, sendo de significativa impor.tância
para atingir-se os objetivos básicos da política cre desenvolvimento regional, não
apresentam, contudo, retornos de inversão.
·A:qui, gostaríamos de firma:r que, nas últimas reuniões das Classes Produtoras Nordestinas, foram pleiteados não apenas esses 5o/o, mas a extensão dos
benefícios do Decreto-Lei n. 0 1•57 aos investimentos da região da SUDENE,
o que daria deduções que variariam entre 12 e 24%, ao invés de 5%.
A projetada fusão dos recursos dos diversos fundos fiscais, de que nos dá
notícia a Imprensa ultimamente, não invalida a tese, como aliás bem o demonstram os pronunciamentos, também objeto de ampla divulgação, de técnicos da
Região. Ter-se-ia a criação de um Fundo ma:!s restrito, de âmbito regional,
Inserido dentro do Fundo Geral, esse, sim, de âmbito nacional.
A ocasião, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é igualmente propícia para ao meio de medidas importantes, tais como as que o II Plano Nacional de Desenvolvimento está permitindo pressagla:r - ser tentada, uma vez mais, a mudança gradual da sistemática do ICIM atualmente em vigor. Que ela se impõe
reconhec,e-o, inclusive, o próprio futuro candidato da ARENA ao Governo de
São Paulo; que é necessária doi-lo, por igual, o Insigne Professor e Ministro
Mário Henr~que Simonsen; e, finalmente, por que não lembrarmos a;qui a: perfeita identidade de ponto de vista que o debate sobre esse assunto alcançou
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- 2:37 junto à representação politica- na Câmara dos Deputados e no Senado Federal
- dos Estados do Nordeste? De fato, já de longo tempo sucedem-se na Tribuna:
- desta e da outra Casa do Par~amento - os pronunciamentos reivincHcando
aquela mudança.
O Senador Helvídio Nunes e recentemente, em discurso produzido a 5 de
maio passado, o nobre Senador Arnon de Mello e outros, demonstraram comparando •estatísticas de arrecadação e de pagamento do roM pelos Estados nordestinos, a gravidade do processo de transferência de recursos daJquela região
para os Esta:dos produtores. Permitimo-nos utilizar os dados que S. Ex.as então
apresentaram para, junto a outros, introduzir os comentários que julgamos
oportunos.
A receita do !CM nos Estados do Sul, nos anos de 1070, 1971 e 1972 evoluiu
como a seguir é mostrado:
São Paulo ........ ..
Guanabara ........ .
Rio Grande do Sul ..
Minas Gerais ...... .

1970

197].

1972

6. 626.100.000,00
1. 405.303.000,00
1.120. 505.000,00
1.018.690.000,00

7.835.388.000,00
1. 689. 527. 000,00
1.527.595.000,00
1.298.283.000,00

10.662.597.000,00
1. 914.098. 000,00
1.862.818.000,00
1. 607.420. 000,00

Nos Estados do Nordeste, que v·emos? O seguinte quadro para os anos de
1971 e 1972 nos dá um retrato perfeito:
1971
Maranhão ...................... ..
Piaui ............................ .
Ceará ........................... .
Rio Grande do Norte ........... ..
Paraiba. ....................... · · ..
Pernambuco ..................... .
Alagoas .......................... .
Sergipe ...............•...........

Bahi·a ........................... .
TOTAL .......................... .

93.959.000,00
31.104.000,00
146. 790.000,00
47.305.000,00
. 75.83·5.000,00
333. 715.000,00
92.302.000,00
34. 901. 000,00
347.665.000100
1. 202. 576.000,00

1972
113.776. 000,00
43.768.000,00
198.980.000,00
106 .187. 000,00
442. 776. 000,00
135.138.000,00
48.539.000,00
493.697.000,00
1. 582.861.000,00

O Sr. José Sarney- V. Ex.a dá licença de um aparte, Senador Virgílio Távora?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com prazer.
O Sr. José Sarney - Senador Virgílio Távora, quero congratular-me com
V. Ex.a por mais uma vez trazer ao conhecimento desta Casa e da Nação o
grave problema do Nordeste. A voz de grande batalhador da região junta V. Ex.a,
neste instante, a l.'esponsab1lldade da Liderança do Governo nesta Casa. Tenho
sido insistente, irreverente e, à:s vezes, até mesmo tedioso, ao enfatizar, aqui,
desde o primeiro dia do meu mandato, o problema gravíssimo do Nordeste.
Não podemos negar, em absoluto, que a Nação multo tem feito por aquela
teg!ão, que a região prosperou, que a região está em fra:nco processo de
recuperação. Mas, seria, também, terrível e seria um absurdo tão grande, igual
ao de negar essa verdade, dizer que o Nordeste encontrou seu caminho vel.'dadelro da auto-sustentação do seu desenvolvimento. Da politica anunciada pelo
Presidente Ge!sel, das suas nov;as dlretrlzes em relação ao Nordeste, nasceu
naquela. área um vento novo de esper.ança, na ordenação das provldênc!a.s e da
ação política a ser desencB!deada naqueles Estados. O programa do Presidente
Inclui dois pontos essenciais, duas bandeiras que tocam multo de perto à região
nordestina. A prlmeil'a delas quando ele prega uma justa distribuição de rendas
e uma ação ininterrupta do seu programa, não somente na redistribuição em
relação a pessoas, como também em relação a espaço. Não podemos esquecer-nos
de que o Nordeste e a Amazônia guardam até hoje, em relação ao Pais, uma
renda per capita que é a metade da renda nacional e, em alguns Estados,

"'

L

,

...

r

-·----- -- ---- 238-

1/3 desta renda. Assim, continua a ser o problema mais grave deste País - por~
que diz respeito à sua integração, diz respeito ao seu futuro territorial, cultural
e de prosperidade - o desnivelamento de regiões económicas existente no País.
O discurso de V. Ex.a, com a responsabilidade de Líder do Governo, vem dizer
a todos nós da Amazônia e do Nordeste que a ação política do Governo, naquela
área, passa a s·er a ser uma ação prioritária; que continuam de pé todas as
nossas advertências; e que a nossa luta reite1.1ada, a nossa batalha ininterrupta,
nesta. Casa, ger:a frutos e continuará a gerar, porque estamos defendendo uma
causa que não é somente de uma região, mas é uma causa do próprio Brasil.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Agradecemos ao nobre Senador José Sarney,
que tanto se bate aqui pelos problemas da nossa sofrida reg!ã:o, este aparte
que incorporado será à nossa o1.1ação. No início dela ensejo tivemos de afirmar
- e aqui repetimos - falava. o representante nordestino, não tínhamos a. pretensão de vir aqui dar a. pa.Javra do Governo. Reconhecemos - durante esses
minutos que a bondade do Sr. Presidente já fez um pouco elastecer - que
várias daquelas recomendações do estudo da COCENE - que citamos -, se
tornaram reallda:de pela ação governamental.
Ao ensejo da próxima. vinda do II PND, ainda nos g!llblnetes, na fase final
da sua elaboração, achamos obrigação nossa, de nordestinos, de representantes
de uma região que tanto depende do acerto de uma. política global, a ela ser
atribuída, vir aqui, dizer daquilo que julgávamos de bom, de nece·ssário, fazer
em prol da nossa gleba. Talvez, com um pouco de ousadia, tenta:mos bosquejar
as linhas mestras daquilo que se nos afigura necessário à política de industrialização a ser implantada em nossa região, com os alicerces, com as bases,
no que já o traba.Jho de mais de 10 anos dos filhos da região, da. superintendência regional encarregada de seu desenvolvimento, tinha conseguido construir.
Sr. Presidente, não '\'amos abusar multo da bondade de V. Ex.a, já que
afirmamos ser este um dos muitos pronunciamentos que, aqui, teríamos de
proferir. Apenas, para que a nossa idéia não fique truncada pelo meio nesse
ponto, fazfamos um apelo para que nos conc·edesse mais alguns instantes, que
já concluiremos •a oração.
Se separ:armos o Estado de São Paulo e compararmos a arrecadação do
ICM com o total do País, teremos:
1970
BRASI!L ............ .
São Paulo .......... .

1971

13.345.166.000
6.626.100.000

197~

16.250.541.000
7.835.388.000

21.389.172.000
10.662.567.000

V:erlfica-se, asstm, que somente este Estado é responsáv•el pela arrecadação
já em 1972, a proporção crescendo de ano a ano, de cerca de 50% do ICM.
Mas estes números - diriam os srs. Senadores - já fo1.1am enuncia.dos,
e por que faz o representante nordestino alusão a eles? Para torná-los bem
presentes à memória daqueles que nos ouvem, porque agora vamos apresentar
aqueles referentes à arreca:dação dos impostos federais - esses sim, proporcionais à riqueza de cada região, no mesmo período.
V:ejamos, agora, a arrecadação dos impostos federais, em 1972 e 1973:
Esta.d:o
1~2

São Paulo ...... .
Guanabara ..... .
Rio Grande do Sul
Minas Ger.a!s ....

18.473.799.469
9.075.118.522
2.915.211.555
2.147.658.980

%

%

s/Receita
Total

1973

s/Receita
Total

46,86
23,02
7,39
5,44

25.425.960.542
11. 76'5. 043. 574
3.785.406.894
2.827.380.710

48,22
22,31
7,18
5,36

Fonte: IGF-Ml" Relatório sobre n cxecuçdo do Orçamento c a Sltuaçdo da AdmlnlstraçAo
Flnrmcclra Federal - Exorclclo 1973. Pâs. 60.
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arrecadação do ICM, acompanha a tendência dos impostos federais que concentra, em São Paulo, quase metade da receita oriunda desses tributos. O fa:to
não chamaria a atenção se a natureza do ICM (tributo recolhido pelo Estado
e pago no grosso pelo consumidor) não fosse substancialmente diversa daquela
dos impostos federais, o que demonstra, mais uma vez, a impropriedade da
atual sistemática do ICM.
Esta análise não envolve crítica descabida ou preconceito contra o Estadoirmão do Sul. Já no Estudo da COGEINE, em seu Prefácio, afirmávamos:
"Inicialmente, sem deixar de consignar e levar em conta as chocantes
desigualdades inter-regionais e conseqüente fragilidade da economia nordestina, face à. do Sul, ignoramos a tendência, ora generalizada nas
elites da área, de atribuir ao crescimento do pólo de desenvolvimento
nacional Centro-Sul, todas as desgraças que se abatem sobre o Nordeste, atitude esta, a nosso ver, sem sentido."
Nossa posição faz, dessa forma, coro com as reiteradas manifestações de
quantos tenham se debruçado sobre o problema, no sentido que não se procura
prejudicar os Estados produtores ou deles retirar fonte de seus recursos; o que
não se pode aceitar é que tais recursos provenham das áreas consumidor3..3 pobres, na maioria das vezes - em flagrante prejuízo da política de eliminação
dos desníveis regionais. Daí porque pugnamos por uma solução gradualista, tal qual o fazemos quando combatemos a inflação - em que se corrija, no decorrer de alguns anos, a tendência de concentração ora verificada, se mantido
este tributo.
O Estudo -já eitado - da COCENE, aliás, em 1971, ao abordar o tema das
Finanças Públicas dos Estados e Municípios nordestinos, demonstra que esse recolhimento do ICM, segundo os critérios vigentes, acarretou:
a) enfraquecimento da economia dos E~tados consumidores;
d) reflexos negativos da demanda, em prejuízo dos próprios Estados
produtores, uma vez que à. região corresponde cerca de 50% do mercado
dos produtos industrializados do País;
c) estagnação, em termos reais, da receita orçamentária dos Estados,
embora se tenha verificado um crescimento médio do produto interno
da região à. taxa de 7% ao ano; e
d) crescente descapitalização dos Estados e municípios da região, elevando-se, em conseqüência, os níveis de seu endividamento.
O correr do tempo só fez reforçar, pelos fatos, estas afirmativas. A reformulacão desse tributo, o IC'M, a elevação d'e 12 pa:ra 20% tia aliquota-base
do FÚndo de Participação dos Estados e dos Municípios são dois pontos que
estão a exigir decisão a curto prazo.
E se essas providências vierem aliadas àquela da parada da sangria, mercê
da instalação de indústrias de bens de capital, em nossa região, aí sim, começamos a enxergar uma janela para o amainamento desse.> desníveis regionais
que, dia a dia, sem embargo de todas as providências governamentais, se ampliam por um efeito de simples lei de aritmética, em que, multiplicando-se pelo
mesmo fator dois números, vemos a diferença entre os mesmos também ampliada de igual valor.
Conosco está o Ministro Maurício Rangel Reis, do Interior, quando em consonância com as diretrizes de sua Excelência o Presidente Ernesto Geisel, afirma: "o desenvolvimento do Nordeste constitui uma das principais prioridades
da atual Administração." E a assertiva é fundamentada em inicia tivas de primeiro plano já adotadas, como a valorização da SUDENE, através do reaparelhamento de seu quadro humano, que se sentia d•esestimulado pelo esvaziamento
do órgão e pelos baixos salários.
Ambiciosos são, por igual, os proj etos governamentais para a área nordestina, notadamente o da irrigação; o de.senvolvimento agro-industrial, que deverá

.
•

.""r
liL

lU

lll·

-240mobilizar cerca de 80 milhões de dólares, já em negociação com o Banco Mimdia!; os da infra-estrutura (estradas vicinaiS, armazenagem e eletrificação rural), completamentados pelos serviços de apoio (pesquisa, crédito e assistência
técnica), que exigirão um investimento de 200 milhões de dólares; e o do Vale
do São Francisco, cujo primeiro plano foi a transformação da SUVALE em empresa pública - COVALE.
Tudo isso fortalece a nossa esperança, Srs. Senadores, de vermos, no II
Plano Nacional de Desenvolvimento, alargados os caminhos para a gradativa
eliminação dos desníveis 11egionais, que encontram, no Nordeste, um de seus medidores mais baixos.
Temos a convicção de que, tanto o Estudo da COCENE, - citado atrás quanto os debates aqui travados por eminentes Parlamentares, como as conclusões õa:s análises da Subcomissão de Economia desta Casa, encarregada de
estudar a mecânica do IOM, não cairão no vazio.
A contribuição do Congresso, tão valiosa quanto imprescindível, junta-se à
consciência do Governo, de que não poderá haver um organismo nacional forte,
com parte de suas áreas enferma e debilitada.
O propósito, pois, Sr. Presidente e Srs. Senadores, deste pronunciamento c
o de somar mais uma, embora pequena, parcela de contribuição para a solução
de um problema que, afetando extensa área territorial e considerável contingentes humanos, deixa de ser regional, para ser, Srs. Senadores, um problema
nacional. (Muito bem! Palmas.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Esteves - Cattete Pinheiro - Milton Cabral - Wilson Campos Arnon de Mello - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Magalhães
Pinto - Carvalho Pinto - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira Osires Tei~eira - Fernando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi
- Accioly Filho - Mattos Leão - Celso Ramos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Está findo o período destinado ao

E~ediente.

Passa-se à
Item 1:

ORDEM DO DIA
Votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 12, de

1973, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que institui multa pela

retenção da Carteira Profissional após o término ou rescisão do contrato
de trabalho, tendo
PARECERES, sob n. 0 ' 178, 179 e 180, de 1973, e 61, 62 e 63, de 1974, das
Comissões:
- de Constituição e Justiça - 1.0 pronunciamento: pela constitucionalidade e juridicidade, com as emendas que apresenta de n.0 ' 1 e 2CCJ; 2.o pronunciamento: favorável à emenda de Plenário;
- de Legislação Social - 1.0 pronunciamento: favorável ao projeto e às
emendas da Comissão de Constituição e Justiça; 2.0 pronunciamento:
favorável à emenda de Plenário; e
- de Finanças - 1.0 pronunciamento: favorável ao projeto e às emendas da Comissão de Constituição e Justiça; 2. 0 pronunciamento: favorável à emenda de Plenário.
A ma..téria CiOOOtou dia Orc!Jem dJO Dia de 18 d•e ·o•utubtl1o cte 1973, tendiO· a SU\3.
discu~sáio enCle•wa.Jdn, com •!IUJr•es•entação de emenda de PLenário.
SD011e .a mesa, r•equerimen.to qll!e se•rá l!tdo pelo Sr. 1. 0 -S·ec.re.tárlo.
É lid•o a s•egulnte:
REQUERIMENTO N. 0 101, DE 1974
Nos termos do art. 353, combinado com a alínea c dD art. 3H do Regimento
Int•fl'l•no, 1'•eque!.m ·adlnme.nto da vo.taçú·o do Pmjeto de Lei do Senado ·n. 0 12, de

.,

1973, qu;e dns;'~tui a multa pel,a rebe111ção· da car.beLra Pno·fi,ssioinall .Sl]Jós o· tél'lllWl.o
ou o.1esc!sã.o .do •COintl1a.to d,e ,tJ:I!\Jba.l:lto, a fim de ser feita :na Sessoo àle 8 die agosto
do comente •ano.
Sala doa.s Sessõ•e•s, 12 de junho .die 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESID·ENTE (Paulo Torres) - Em V<J11lação o 0,1equenm~mto.
Os Sm. Sen!\Jdoct1es qUJe o ·aiprov;am, qllie~am p•erm!\JI!Jec·er sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
De acordo· com •a del!beraçã;o do P.LenáJrlo. a maté'l'ia figuDará :na ODdJem do
Dta àJa Sessã•o .&e 8 die 1agoa•to• de 1974.
'
Item 2:
D!osc•USB•ãio, ·em tu.mo úni~o, do Plroj,eto d•e Lei da Câma.ra n.o 1, de
1974 (n.0 1.287-ID/73, :na Casa •de orig.em), qUJe ims.t!tud •a data d:e 3 de
ma!1o ·cOmo· o D1a do p,a,riliamenoo., .1Jenooo
PARECERES, sob :n.0 s 171 .e 172, das C.om!ssões:
- de Constituição e Justiça, pe~a constLtucionalidadie ·e jm1dic!diadle, e,
no mé.rLto, pda aprovaçoo, com Emend:a ·die n.0 1-CCJ, qUJe .apct1es1enta; e
- de Educação e Cultura, f•aVIo•ráv;el ao p.noj,e,tJo, e à Eme~dia de n. 0 1-CCJ,
"om S·Uibemerul:a que of,ere~e, de n.o 1-CEC,
Em discll!SB•ã.o· o p•roje.to·, .a emendJa •e a subemend•a.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-los, vou encerrar a diScussão.
(Pausa.)
Está encelrl!1adia.
Ern votaçoo o projeto, sem prejuízo &a emenda .e da subemenda.
Os Srs. S1enac1Jo!!'es que o •apr!Oi'am, qooh~!\Jm p•ermane.ce.r sel!ltadJos. (Pausa.)
AprOV13id!8.
'É o. s'eguinrbe o :P!Wj•e:o 8::;Jr~v;ado:
PROJE'IO DE LEI DA CAMARA N. 0 1, DE 1974
(N.0 1.287-D/73, na Casa de origem)

ms.tit11i. •a data die· 3 de mn&o como ·O Dia do Pa·r.1amJe:ruoo.
o Golllg:re'Sso Na~ilonal dec11e·ta:
Art. 1.o ~instituída a data de 3 de maio como o Dia do Parlamento, destina,dla •a comemo•r,a•r •a ms,tal:.açoo da pr:mei.11a As.s•em bléfa Constituinte •e .a criação
do Poder Legislativo no Brasil.
Art. 2.o Es,ta ]ei .entt1aQ'á em vigo•r na ·data d1e sua ,p.ubli.c.ação, l1ev·ogadas as
dLspo.~içõe.s em ·col!lrbrá;r!o.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Passa-se à votaçã.o da emenda, l'le~SMVIadla a •Sillbiemeooa.
Os Srs. Sena.diO['!!S' qu;e a aprovam, quewam !P'er.manec.er Sle•nta,dios. (Pausa.)
Em votaçãJo, •a .SUJbiemenda.
Os Srs. SenadiO['Ies que •a •ap.rov;=, quediram p~ll'ma:n.ece:r sentados. (Pausa.)
Jl.prov!llc:ta.
A matér~a ~a,i à Conll&sã.o d:e Redaçãio.
'É :a seguinrte a ma.téria .aprov.acLa:
Emenda n. 0 1 - CCJ
Parágrafo primeiro A,s du1as Casas do 00illfl11'•es.so Na.cl•onal, em Ses,sã;o Conj un'•!li ,as AssembJé!,as LISgl.sWa.tivas e ·as Câmara d•e V•e['le•alio•l'les ·de todo o País
promov.er5.o ~·cJe,ni:l•a,clJes púbLicas comemorativa.s da ·ef.emérldle.

-242Parágrafo segundo O :Pr1e~i.&ente do Secna.cLo Fle·:lieral 1e· ·O Presic!Jen.te da: Câmana 'Citas Deputados ~equis!,ta.rãlo às· e.m1J~sa.s COi!l·cessionáJr~,as dle rá>c1lo •e te~evi:são
de todo o País, em ca:deia dirigida pela Agência Nlliclonal, o espaço de trinta
minutos p•ara que, pe~so,alme•nrtle O•U peLos ll'lep.l'esen,1Jantes que· inc1lc~em, ll'le·cOil'dem,
na data ll'lef•ericLa, a ;par.Ucip•açáo ·da m.s.tituição· prurlllirnen.tar, àJe.sc!Je 1823 no de.oonvoLvwento• e illO progresso' eLo P·ais.
'
Parágrafo terceiro Nos as',abe·~ecim~mto.s .esc·olm,es ,cJJe to•dtos os gnaus e nas
repal't!ções civis e rn!J..:1lrur.e.s a da.ta se~á re.ooa:dacLa, 'através dle conferênci,as, 0[1dJeii1S
do cila e bole'tins ·d.e se·rviço.
SUBEMENUA N.0 1 -

CEC

Parágrafo primeiro As duas Casa.s •Cl!:> Cong111es•so NaJclona•l, as Ass1embléLa~
LegLsJ.aL! v.a.s 'e 'llJS Câmartas die v,e111eaaores de .to•OIQ• ·o País, .sem ~ejui2lo dle seiUS
tl•aoa.MlOS no·vmaís, I'arlliO· C•OnstDa.r o,br~gatoriam,anve dia Ortdtem. ·cLo Dú:a ,a comem.oração da efeméride, em solenidade pública.
'
O SR. PAULO TORRES -

Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n,o 24, de 1974
(apresentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n.0 233, de 1974), que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco
a realizar uma operação de financiamento para importação de sondas
e aces.'Sórios junto à lndustrialexport, da República Socialista da Roménia, tendo
PARECER, sob n.o 234, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade.
Em discussão o proj etc.
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.)
Aprovado.
A matéria irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇAO
N,0 24-, UE 1974-

Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar uma operação de financiamento P3!a. impor~ç~ de sonda~ ~· acessórios junto
à Industrialexport, da Republica .Socialista da Romema.
Art. 1.o É o Governo do Estado de Pernambuco autorizado a realizar, através do Departamento Estadual de Poços e Açudagem, com a garantia do Banco
do Estado de Pernambuco S.A. (BANDEPE), uma operação de financiamento
com a empresa Industrialexport da República Socialista da Roménia, para
importaçao de sondas, incluindo peças sobressalente~, para perfuração de poços
artesianos no valor de USSR 1,231,434,73 (um milhao, duzentos e trinta e um
mil, quatrocentos e trinta e quatro dólares e setenta e três centavos), a fim de
atender às nec·essidades de abertura de poços artesianos previstas no PRMJ Programa de Ação Coordenada do Governo Estadual.
Art. 2.o A operação de financiamento realizar-se-á nos moldes e termos
aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais,
acréscimos e condições admitidas pelo Banco Central do Brasil, para registro
- da
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normais dos órgãos encarregados da execução da política econôm!co-finance!ra
do Governo Federal, e, ainda, ao disposto no !tem c do art. 7.0 da Lei Estadual
n.0 6.634, de 18 de dezembro de 1!J73, publicado no Diário Oficial do Estado de
Pernambuco do dia 19 de dezembro de 1973.
Art. 3.0 Esta i&esolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Helvíd!o Nunes.
O SR. HELVíDIO NUNES - Sr. Pr·es!d·ente, Srs. Sanadores, não faz multo
tempo, em exame desapaixonado, sem endereço real ou aparente, pronuncie!
palavras d·esta tribuna a respeito do papel que, no meu particular modo de
entender, deve ser exercido pelo técnico e pelo político, com vistas à participação
que lhes cabe no processo sócio-econômico e político do desenvolvimento global
do País.
Hoje, antes de procurar extrair conseqüências, por sinal prometidas, dos
conceitos naquela oportunidade externados, desejo, na expressão que bem sabe
ao Mestre Pedro Ca:lmon, borboletear sobre tema que me parece de muita atual!dade. Mas é bem possível, mesmo capaz que os mais elllfronhados nos bastidores da vida pública cometam o erro de partlculari11ar, de ass•entar ao máximo
a:s antenas da inteligência na tentativa de desco·brir pontos de contato, ligações
entre aquele e este pronunciamento.
Não há, porém, como fazê-lo. Falo em tese, como simples observador do
cotidiano, sem propósitos ocultos ou disfarçados, com o permanente desejo de
não ferir, ao de leve, suscetibil!dades, ainda que da·que:es de sensibilidade à flor
da pele.
Vou versar um tema prosaico, isto é, trivial, vulgar, tão banal quanto,
algumas vezes, encontrar, identificar a impostura nos mais diferentes campos
das relações humanas. E, na procur.a dos atas e fatos marcados pela hipocrisia,
há necessariamente que existir a figura de quem a pratica, vale dizer, a presença do impostor.
Interessante observar é que a impostura é abrangente, dominadora, envolvente, tentacular. Em decorrência, o impostor, no exercício da impostura, lança
mão de todas as armas que lhe parecem válidas, tars como a solércia, a corrupção, o embuste, a bajulação, a mentira, enfim, toda a gama de artifícios que
caracteriza o destituído de escrúpulos, o amoral.
Ninguém lht! nega, porém, uma qualidade positiva, embora dirigida a alcançar os fins ilegítimos que persegue - a ousadia. Todo embusteiro é naturalmente ousado, necessariamente ousado, pois que, brincando com a lei e rindo
dos princípios éticos, não escolhe barreiras a enfrentar, obstáculos que não
possam ser facilmente transpostos.
Daí porque a at!v!dade do impostor é ampla, insidiosa, pérfida, identificável
no exercício de todas as profissões e de todos os misteres, ainda que mais ·encontradiça, pela evidência e efeitos das repercussões que desencad·eia, nos setores
que guardam mais intima relação com o exercício da ativi·dade pública.
As tarefas deferidas aos técnicos e políticos, por exemplo, são constantemente perturbadas pelos impostores, que, às vezes. alçados aos altos postos, de
cima para baixo exercem melhor a impostura. E simulam, esbravejam, ameaçam,
perseguem corrompem assaltam o patrimônio público, sempre acobertados por
máquina publicitária que, disfarçando, confundindo e torcendo a realidade dos
fatos, lhes assegura, além de bOm conceito e prestígio popular, mais que tudo,
a confiança, a quase certeza da impunidade.
Para o pleno êxito do impostor, já que a impostura também é graduaL é
imprescindível dispor de l'ecursos materiais. Obtidos, sem que importem os
meios, mesmo porque a promoção dirigida gera e impõe o monólogo, que por
sua vez impede qualquer tentativa de fiscalização, espraia-se a influência do
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Nos campos de atuação dos técnicos e políticos, repito incontável é o número
de Impostores, até mesmo no elenco dos resultantes da' fusão, isto é, técnicopolítico.
Exalto aqueles que, na verdade, engrandecem uma das três categorias enunciadas, certo que a última, apesar de hibrida, merece autonomia.
Sentimento contrário, entretanto, devoto aos pseudo-técnicos e falsos políticos, mestres no exercício da impostura, autênticos impostores que são.
A dificuldade maior, porém, reside em estabelecer os pressupostos, os requisitos ess·enclais Identificadores do mistificador.
Os pontos extremos são facilmente determináveis. Assim, os impostores
contumazes, os Impostores mais afoitas, os impostores que fa!l:em da impostura
profissão, são conhecidos e por todos apontados.
O perigo na identificação acontece quando se trata de impostor ladino,
solerte, falaz, com grande capacidade de aliciamento. E é incomparavelmente
maior quando está escanchado em posto de mando, pela natural ausência de
escrúpulos, que é apanágio do Impostor.
Um cidadão, a quem aprendi a respeitar pelos dotes morais e intelectuais,
interessado no tema que hoje percuto, e preocupado com os êxitos de um projeto
que, com a pureza de sua fé, inicialmente ajudou, recorreu à prodigiosa memória e a todos brindou com a revelação que não me furto de passar adiante.
É que, ao ouvir exposição circunstanciada sobre os objetivos do tal projeto,
panacéia para a solução de todos os problemas de determinada comunidade,
captou este conceito lapidar, síntese admirável da filosofia que se pretende
testar e que aqui vai para deleite geral: "O projeto, entre outros fins, objetiva
a obturação dos canais verticais e horizontais de lealdade social". (Risos.)
Evidente que mal envolta no palavreado balofo, res.sumbra a figura do
impostor, que o é, que todos sabem que o é, mas que depois de anos ainda!
continua, nos mais diferentes e distintos locais, a passear a sua impostura.
outros mai.s importantes, mas igualmente impostores, catedráticos exímios
na impostura, só a praticam em ocasiões festivas, graves, solenes. Assim é que,
focalizando o tema a que se propõe o galhofeiro projeto, um deles, em recente
conferência em Brasília, afirmou enfaticamente:
"Defino desenvolvimento integral participativo como uma forma de
desenvolvimento que, abraçando não apenas perspectivas econômlcas,
mas todos os sistemas que explicitem a vida de relação do homem e
nele a sua terna busca do ser mais, dele participem representantes de
.todas as camadas sociais do Estado, e tcdo o .povo se beneficie em igualdade de oportunidades, com os seus resultados."
Aos que me Interpelarem respondo: claro que o objetlvo real 11ão é a obturação mas a desobstrução dos canais verticais e horizontais de lealdade social,
sem esquecer os de ordem político-eleitoral, praticamente a única atividade,
e sem sucesso, por ele desenvolvida.
A esta altura, volto a insistir em que a mistificação é gradualista, em outras
palavras, varia segundo o potencial de dano que encerra. Com efeito, mede-se a
artilharia. em linguagem militar, pelo seu poder de fogo; aqui, mensura:-se o impost-or pelos maleficios que pode causar à coletividad·e.
Lançadas as premissas, fica claro que as transcrições aqui feitas, de marcado
sentido ilustrativo, não encerram grandes danos. Mas revelam, sim, o mal que os
seus autores potencialmente podem perpetrar.
Certo é que existem impostores de gabarito superior, mais sofisticados, com
maior poder bélico, que preenchem todos os requisitos denunciadores de toda a
escala da impostura.
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Assim é que, ultrapassada a fase da impostura verbal, muita vez mesmo antes
ou durante esse estádio, os impostores, motivados pelas. vitórias inicialmente obtidas, partem em busca de outras conquistas.
Há que encher os alforges, pois que longa a caminhada.
1Começam por provocar boa impressão. Baseados em que até o próprio Cristo
foi tentado no pináculo do templo, principiam por tentar o povo, oferecendo-lhes
obras sun tuárias.
Esquecem os problemas fundamentais, não curam do essencial, não tratam
de solucionar as crónicas necessidades das populações, mas lhes oferecem realizações ornamentais, que agradam à vista, que provocam comentários elogiosos, sobretudo dos visitantes apressados.
A suprema imp<Jstura reside em que, ainda edificando o adiável, não descuidam de acresc.er as reservar para a jornada. Em resultado, multiplicam os custos
dos serviços. dobram o preço do material de construção, concedem percentagens,
distribuem favores, escamoteiam, esmeram-se nos detalhes para garantir as aparências de grandiosidade, mas sampre com o cuidado, que não falha de esconder
o dispêndio total e a origem das fontes financiadoras, algumas vezes propositalmente dispersas para impedir a apuração global dos gastos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, afirme!. de início, que aàej!tria sobre tema
fácil, mas v'asto, os lepidópteDos, porém, tên:i vôo curto. É, pois, tempo de parar.
Não desejo fazê-lo. ·entretanto, sem ante·s explic~tar que. e.pesa.r da aversão
que os impostores merecem, há que se lhes tributar, paradoxalmnte, admiração
pela coragem com que exercitam a impostura.
E tantos são os êxitos, tantas as vitórias, tantas as vantagens e tantos os
triunfos que obtêm que, algumas vezes com o espírito perturbado, assistindo à
eterna luta entre o bem e o mal, vendo constantemente a impostura sobrepujar
a honrS;dez, poderá a:lguém cheio de d•úvida·s, angustiado, embora timidamente,
chegar à apressada conclusão de que a verdadeira virtude está com o impostor.
outros entretanto, e sã·o felizmente a grande maioria, mo·fam do embusteiro,
escarnecem do impostor, zombam da impostura. precis·amente porque, tão depressa como as borboletas, também passa o impostor.
Nã.o concordo com o !mortal romanscis•ta. Nem tudo pa:ssa sobre a terra. OS
valores eternos jamais passarão. (Muito bem! Muito bem! Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Antônio Carlos.
O SR. ANTONIO CARLOS - Sr. Presidente, Srs. Senador-es, na última sextafeira a E:mcads. do Estado de Santa Catarina com assento no Congresso Nacional
foi recebida em audiência especial pelo Sr. Shigeakl Uekl, Ministro das Minas e
Energia do Governo do Excelentíssimo Senhor Presidente Ernesto Ge!sel.
Acompanhados de dois representantes da Assembléia Legislativa de nosso Estado, fomos, conforme antecipei desta tribuna, buscar apoio para a justa reivindicação dos catarinenses, no sentido de, na hipótese de se verificar a transferência da empresa ELETROSUL, seja a mesma local!zada na cidade de Florianópolis.
A ressalva de que a decisão, obed·ec!dos os critérios impessoais que orientam
o Governo, dependerá de fatores de ordem técnica e administrativa. juntamos as
razões de ordem politica, social e económica que recomendam a solução que mereceu o apoio unânime do Legislativo catar!nense e a sol!dar!edade de todos os
representantes do Es·ta·do no Congresso Nacional, sem distinção de legenda partidária.
o Sr. Ministro Ueki registrou a nossa pretensão e, em lúcida exposição, deunos as diretrlzes que nortearão a execução de sua determinação de transferir,
para as respectivas áreas de operação, as emprsas que estão jurisdicionadas à
sua Pasta. Não adiantou promessas que, na oportunidade, seriam vãs. Demonstrou. isto sim, firme propósito de atender, considerada a nossa aspiração, à solu-
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-246ção do problema, tendo em vista os superiores interesses daqueles que se beneficiam cem os srviços prestados pela ELET.R;OSUL.
Este discurso se concluiria que. se não devesse também, relatar ao Senado e
à Nação a segunda parte da audiência que se constituiu numa verdadeira aula
sobre o problema do carvão brasileiro.
Partindo da percentagem de crurvão que· resulta da mineração em nosso
País - cerca de 35% da vo·cha escavada - lembvou-nos o -sr. Ministro que
50% são carvão siderúrgico, 46% carvão va.por e os 4% restantes •l1ejeitos piritosos.
A primeira daquelas parcelas tem mercado seguro em nosso País. O preço
do carvão importado- e o desenvolvimenoo •de nossa indústria siderúrgica estão
a assegurar o consumo do .produto nacional em quantidade~ Clt'escentes. A terceira parcela será absorvida em grande parte, .pela Indústria Carboquímica
catarinense - cujas instalaçÕes, a. 30 de ma.rço de 1976, deverão estar produzindo enxofre e ácido sulfúrico. o prazo, conforme· diec1araçr.o formal do Sr.
Ministro, estabeiecido pela diveção da empresa, deverá s•er rlgoronamente cumprido. Para isso, o Minis•tério das Minas e Ene1rgia já autonzou. ·entre outras
medidas, a ele·vação do ca')Jital daquela empresa para Or$ 160.000.000,00.
O total a:proveitamenoo dos 46% c•orrespondentes ao carvão tipo vapor cujo mercado atual restrlnge-s.e à demanda das usinas termoelétrica:s - constitui-se no principal prob1ema que a poHtica do Gov.e.rno encontra pa.ra baratear
o custo do nosso •carvão. A ampliação das fontes de "Consumo desse tipo de
carvão tem s~d'o p:11eocupação constante do Sr. :Ministro, tanto assim que já.
se encontram em pleno andamento medidas que objetivam instalar ma.is dua:s
turbinas na Usina Jorge Lacerda, em Tubarão, com 125MW de potência cada
uma.
Sem embargo de sua justeza, o caminho da ampliação de nossa capacidade
instalada para produção de energia termelétrica a paJJtir do ca.rvão nacional
não pode, todavia, ser o único a se trilhar pa1ra. o .estabelecimento de um
aproveitamento equilibvaid'o de nossa produção. As opções il'emanescentes são
várias, face à "Crise a.tual das fontes de energia, espe'CialmP·nte aquelas decorrentes da utilização do petróleo. Temos assim. a siderurgia, por redução direta,
e a carboquímica como soluções recomendadas para o pleno a.prov.eitamento
do carvão tipo vapor - meio indispensável ao eCJ:uilíbrio ·e desenvolvimento da
economia ca.rboníf.era nacional.
O Ministério das Minas •e· Energia está consciente desta realidade e o seu
!lustre titular equaciona, com seguranr,a., as formas de conduzir às soluções
adequadas.
Tomei a liberdade de anotar os d:J.dos com que o sr. Minis•trn ia alinhando
o raciocínio que apresentava no decorr.er da audiência, a esta altu:11a transformada, como frisei, em ve·rdacleira "Conferência sobil'e os probl-emas do carvão.
Um dos aspectos principais abordados foi o que se refere à .vedução dos
custos de transporte e de movimentação de cargas no Porto de Imbi•tuba. Enquanto nos Portos do Rio de Janeiro •e de Vitória o custo situa-se em Cr$ 2,00
por tonelada, no ·Porto de Imbituba .esse mesmo valor alcança a impor•tância
de ce:rca de Cr$ 11,00. As principais .razões para cusrto tão elevado estão no
r·eduzido volume embarcado, na inexistência de· frete de retorno e na freqüência
de utll!zação das ferrovias e do material rodante.
A utilização do carvão como substituto do petr.óleo para obtenção de energia
foi, igualmente, objeto de debate. Em termos de produção de •calo·rias por kg,
duas toneladas de ca.rvão de boa qualidade (ou três tonehdas de carvão de má
qualidade) p·roduzem o equivalente de uma tonelada de pe•tróieo. As reservas
brasileiras de carvão, pesqulsada:s, conhecidas c mt:dldas no Sul catarincnse,
montam, atualmente, a cerca de um bllhÜ!o de toneladas, equivalentes, portanto, a 330.000.000 de toneladas Ide petróloeo, se .ut!llzarmos o coeficiente mais
desfavorávei, que nf,o é o m:tis a:wopriado para o cm·•rfio nacional. Essa toneln-
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correntes, cerca de vinte e quatro bilhões de dólares. Por outro lado, segundo
estudos da empresa SHELL, E•e consldera•rmos o :preC(o da tonelada do carvão
a Cr$ 80,00, verific.amos que· o equivalente a uma tonelada de petróleo nos
custaria Cr$ 240,00 o que nos propiciaria um custo aproximado de US$ 5.30
por barril, eis que cada tonelada de petróleo fornece oerca de 7 ba.rris. Se a
esse valor acrescentarmos qualquer coisa como dois dó}ares, necessários ao
retorno de capital, a despesas outras .provenl·entes da Implementação da tecnologia adequada ao aproveitamento do ca.rvão, além das despesas de transporte,
alcançariamcs algo como US$ 7.30 po.r barril, e, hoje, estamos despendendo
11 dóla.res ·por barril, A sl1luação é tanto mais grave· qua.ndo verificamos que
consumimos o equivalente de ene·r.gia em petróleo no montante de oi•benta
milhões de toneladas de óleo· por ano, sendo desse total, quarenta milhões
11epresenta-dos pelo consumo de· derivados do petról·eo, vinte milhões em energia
hídrica e os r.estantes vinte milhões po·r outras fontes de· energia. Daquele
total- oitenta milhões -importamos cerca de 40%, ou seja, em números redondos, trinta e dois milhões de toneladas de óleo, que perfazem US$ 3,000,000.00
o que corresponde, por sua vez, a 35% das exportações brasileiras.
Verifica-se, ·assim, a extraordinária conv•eniência de utilizarmos o carvão
brasileiro como fonte de· e·Illel'gia.
O Ministério já se dirigiu aos Gov:ernos dos Estados do Rio Grande do Sul
e Santa Cat!lirina - maiores ,produtores no B11asil - solicitando que promovam,
com a participação da iniciativa particular, a constituição de empresas q~e
se dediquem à indústria carboquímica, c·om base no aproveitamento do ca.rvao
tipo vapor. S. Ex." o Sr. Ministro aguwda providências •concl'etas no prazo de
60 dias.
Nesta altura, ocorre-me a iniciativa do então Ministro da Agricultura, nosso
eminente colega o nobre Senador João Cleofas, nos Idos de 1952 - quando
tive a honra de ser seu Chefe de Gabinete, propondo decreto executivo que
condicionava a liberação das cQtas de borracha, pelo Banco da Amlzônla, então
detentor do monopólio de comercialização do produto, à aplicação, por parte
das grandes indústrias que a utilizavam, como· matéria-prima ·Principal, de 20%
de seus lucros no plantio e cultivo da seringueira. A medida deu resulta.dos,
111pesar das •resistências e incompreensões que chegaram a levar a questão à
decisão do Judiciário.
Hoje, as cotas de proC:uçio de carvão 'orasileLro são fixadas pelo Conselho
Nacional do Petr6Ieo. Representam um privilégio, ainda que legítimo. Por que,
então, não condicioná-las à aplicação de parte dos lucros dos minera.dores
de carvão na indústria carboquímica que aproveite o carvão tipo vapor? Mecanismo análogo pode·ri.a se'r acionado, quando da. concessão de créditos por
bancos oficiais, p!Wa o financiam'ento dos investimen~os necessários à modernização e mecanização dos trabalhos de· mineração.
Essas, Sr. Presidente, são idéias que· surgem do entusiasmo e confianqa
que nos despertaram as lúcidas e corajosas palavras do Ministro Shige,aki
Ueki - em cujas mãos seguras e hábeis em boa hora o 'Excelentíssimo Senhor
Presidente da República colocou a importante· Pasta das Minas e Energia.
<Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Pre·sidente, os O·bjetivos da Revoluqão
de 1964 foram, em síntese, a democ·ratlzação· do Pais e uma l'evisão nos quadros
e na prática administrativa. Vemos que a democratização do País cada dia fica
mais distante, mais remoh, mais imprevisível. Caminha-se a passos largos para
o Estado Unitário ao invés da República Federativa a que nos acostumamos.
Também, S.r. Pres~dente, no que diz respeito à Administração, os dados são
impressionantes. O eminente cientista José Pique·t Gameiro deixou a Fundação
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que o fazia:
"Minha gestão como Pllesidente da Fundação Brasileir.a para a Conservação da Natureza fo~. um verdadeiro fracasso. Porque um esforço de
alguns anos não evitou que <l desenvolvimento imediatista poupasse o
corte de pelo menos uma á!l'VOil'e.
A Fundação chegou a uma fase· .em que cabe dar ao público uma orientação correta dos problemas <la natureza. As campanhas desenvolvidas
po•r melo da imprensa, todavia, serviram para cr1ar um clima de interesse que hoj.e já se obse·rva, ·pelos assuntos ecológicos. Agora, devem-se
ministrar aulas, palestras, congressos, para os quais não• ·estou preparado.
Durante o período de minha pte·rmanência, a Fundação não 'Conseguiu
verbas: os planos para fiscalização no local das devastações - por
nossos técnicos e botânicos - não foram executados por falta de apoio.
Não há motivos, portanto, para prosseguir nesta 1uta que talvez o próximo Presidente possa vencei!. Eu não vend."
São palavras de d·esalento, de alguém que se d.edicou à administração com
o maior empenho.
Li, recentemente, que o escritor Rubem Braga, na sua viagem para a Bahia,
ficou desolado com o que via no sul daquele Estado: as matas e as florestas
onde antigamente existiam jacarandás e outras madeiras de lei, inteiramente
devastadas, e apesar disso, há um serviço custoso, há uma administração que
se diz preocupada com os problemas do País.
Não quero referir-me, Sr. Presidente, a outros aspectos, mas nã·o posso deixar
de lamentar também o que aconteceu com o Instituto Nacional de Alimentação
e Nutrição - lNA:N, em que o Presidente e seus diretores foram obrigados a se
demitir porque haviam empregado as verbas destinadas ao serviç·o em custosas
instalações para os seus gabinetes. O fato, público, foi noticiado e não se sabe
de nenhuma sanção do Senhor Presidente da República.
No que diz respeito ao Distrito Federal, não será necessário recordar a extensão do escândalo do Buritagate, que se soma, agora, ao escândalo do Banco
Central do Brasil - está em todos <lS jornais! - que destinou a seus D!retores
-e até àqueles, informa hoje o Diário de Brasília, que não faziam parte da administração, como é o caso do Sr. Luís Carlos Marinho de Barros - apartamentos
luxuosos.
A lista do Banco Central do Brasil inclui pessoas estranhas ao seu quadro
de servidores, como é o caso do Sr. Irineu Emílio Klüppel, ex-Secretário da Receita Federal, que ali jamais trabalhou.
Neste caso, sr. Presidente, além d.e luxuoso apartamento para residência, foi
dado a cada um dos Dlretores do Banco Central do Brasil e até a esse cidadão,
que não f·az parte do Banco, um apartamento para que o alugassem por três
anos, auferissem a renda e, no fim de tudo, o vendessem a quem o quisesse.
Hoje, o Diário de Brasília noticia que esses privilegiados do Banco Central
do Brasil têm, inclusive, Sr. Presld.ente, mansões, que lhes foram dadas para
que possam exercer o cargo de diretores, de g·erentes do Banco Central do Brasil,
bem remunerados, como são tod·OS esses cargos.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.n dá licença para um ligeiro aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com multo prazer\
O Sr. Virgílio Távora -Para afirmar a V. Ex.n, o que talvez já seja do seu
conhecimento. O senhor Presid·ente da República det.ermlnou as necessárias providências, para averiguar até que ponto as noticias aparecidas em alguns jornais
respondem u rcall:'ade, e tomar as providências necessárias.
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O Sr. Virgílio Távora - Aliás, a imprensa já noticiou, também, essa tomada
de atitude por parte da Presidência da República.
O SR. NELSON CARNEIRO - Mas, não estou dizendo que o Senhor Presidente da República nã..o tome providências; o que estou constatando é que mesmo
no período da Revolução, em que os Diretores são da confiança do Presidente
da República, regime que cada vez se faz mais unitário, esses erros, que eram
do passado, se reproduzem, e se reproduzem de forma escandalosa.
O Sr. Virgílio Távora - O fato da afirmativa de o Senhor Presidente da
República mandar averiguar não significa, desde já, uma condenação, com afirmativa de que, realmente, os fatos se passaram tal e qual estão sendo retratados
nas páginas dos jornais. O porquê de uma versão que chega aos diferentes órgãos
de imprensa. O Senhor Presidente da República teve o cuidado inicial de, ao
invés de, demagogicamente, descer seus ralos de Júpiter, fulminantes, sobre os
supostos culpados procura saber de que se tratava, e de como realmente o fato
se havia processado. Acreditamos que é a maneira justa e certa de qualquer
administrador proceder.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sou favorável, também, Sr. Presidente, que
se apurem as responsabilidades e se punam aqueles que, por acaso, agiram sem
correção, e não, indiscriminadamente, todos. Estou de acordo com essas medidas.
O Sr. Virgílio Távora - O fato de insistirmos no aparte a V. Ex.a é para
não dar, apenas, como recebida, n·o silêncio, a afirmativa de que, primeiro, todos
os fatos estão, realmente, retratados - isso é uma versão, e vamos verificar
r c. r.e::lmc::tte. sã·o; os motivos por que foram feitos ou se têm a coloração que
est.á apresentad,a neste momento. Acreditamos que, posto o problema nestes termos, poderemos, rapidamente, chegar a uma conclusão: de que o Governo
des·eja que tudo se proceda com a lisura necessária.
O SR. NELSON CARNEIRO - Hoje, também, Sr. Presidente, o Jornal de
!Brasília traz mais um fato da maior gravidade, este apurado pelo Tribunal de
Contas do Distrito Federal. Vou ler, apenas, a parte inicial da notícia:
A Sociedade à.e Abastecimento de Brasília (SAB) poderá ser dissolvida
nos próximos dias. Tudo vai depender do Governador Elmo Serejo Farias,
que deverá tomar providências sobre o caso, após acusar recebimento
de comunicado feito pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, relatando a situação caótica da SAB, que, desde sua fundação (em 19612),
até hoje, apresentou prejuízos sucessiv'Os que somam a Cr$ 13.392.580,63,
o que corresponde a 89,28 por cento do capital social da empresa, que
é de 15 milhões de cruzeiros.
Ora, Sr. Presidente, desde 1962 esses déficits - diz o Tribunal de Contas vêm ocorrendo. Nenhuma pr·ovidência foi tomada. Espero, que o Senhor Presidente d.a República, já agora alertado pelo Tribunal de Contas, tome essas providências.
São fatos administrativos que mostram que alguma coisa está errada, que
muita coisa está errada e que muita coisa necessita ser corigida.
Quando, aqui, se se enche a boca para falar no passado, lembro-me do que
está ocorrendo no presente e vejo que o que se está passando no presente não
difere muito do que ocorria no passado.
O Sr. Virgilio Távora - Isto é uma interpretação de V. Ex.o. - permita-nos
o aparte - muito pessoal. Não somos dos que, aqui, condenam indiscriminadamente o passado. Achamos que isto não é construtivo. A generalização de V. Ex.o.
taivez já seja em demasia, não?
O SR. NELSON CARNEIRO- Não! Lembro-me, por exemplo, de que, quando
V Ex." era Ministro da Viação, não havia essas acusações. No entanto, agora,
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nem tudo no presente é bom. Ê apenas isto que quero dizer.
O Sr. Virgílio Távora - Caro Senador, vamos deixar d~ uma vez para sempre
aqui, abusando da bondade de V. Ex. 11, bem expresso: se há algo na nossa vida
de que nos honramos; orgulhamos, ê de nossa passagem pelo prim-eiro Gabinete
parlamentarista, responsável pela Pasta da Viação e Obras Públicas. As exceções, .
multas vezes, não podem constituir regra nem estam<Js aqui julgando o passado
pela g·estão do Senador Franco Montara, nem pela gestão do Senador Amaral
Peixoto, nem pela nossa passag.em pelo Executivo Federal; estamos apenas aflrlnando que fatos se sucedem na mais alta velocidade sem que a alta cúpula
governamental deles tenha conhecimento imed.iato. Agora, a impunidade sim,
condena uma administração. Se o fato ê levado ao conhecimento das mais altas
autoridades do Pais, e elas não tomam as providências necessárias para sanar
aquilo que de errad·o for encontrado no procedimento dos administradores, ai
aim - nós podemos dizer - essa Aà.mlnistrac;ão tem alguma coisa como no
remo da Dinamarca.
'"' O SR. NELSON CARNEIRO - Espero, sr. Presidente, que essas prmidências
sejam tomadas e apuradas as responsabilidades, se elas realmente existirem.
Não ê agradáv·el aqui estar criticando os fatos governamentais, mas são fatos
que não podem ser deixados no olvido; a Nação deles toma conhecimento, e ê
natural que também aqui cheguem esses conhecimentos.
Sr. Presidente, ainda a grande obra do Governo passado foi a Transamazônlca, cantada em prosa e em verso, em todo o Pals.
O Sr. Ministro do Interior desmentiu, mas o fez muito palidamente, as
acusações às obras que se realizaram na Transamazônica. Entretanto, não posso
deixar de incorporar aos Anais o que foi publicado pelo O Globo de 22 de maio
de 1974, no que fala sobre o processo e a situação de cidades da Transamazônica:
"Brasília ( O Globo) - As cidades da Transamazônica- Altamira, !taltuba e Humaitá - não estavam preparadas para servirem como base de
apoio à construção da estrada e ao processo de colonização promovido
pelo INCRA, trazendo graves desequ!librios na organização urbana, como
o0 aumento vertiginoso do custo de vida. da criminalidade e da prostituição, segundo documenro elaboraà.o por técnicos do Ministério do Interior
e divulgado ontem ~m Brasilla."
O Sr. Ministro desmentiu a participação do Ministério do Interior, mas os
trechos reproduzido.s pelo jornal, um jornal conceituado como O Globo, são sempre entre aspas e traça um quadro triste e de.~olador do que está ocorrendo
naquela estrada.
Em certa altura diz:
Traçando um perfil desses antigos núcleo3 fundados como ponto de
apoio para atividades extrativistas, o documento elaborado pelos técnicos do Mlnter prevê problemas económicos e .~ociais mais graves, com
a saída dos co11stru 'ores e out.ros órgãos da região.
E acentua:
"Dentro deste quadro re,strito e precário" - pros.segue o documento do
Minter - "é que vieram se instalar serviços que exigem uma boa infraestrutura urbana para atender aos novos habitante.:; de alto nível de aspirações e com poder aquisitivo mais elevado que a média nacional".
Para atender ils c:dgências de funcionamento ::lc serviços .e em!J.)resas, e
como estas exigências estão apoiadas num forte poder aquisi !ivo, a conclusão dos técnicos é que "elas terminam por ser atendidas, mas de maneira deEorganlzada, dando margem a uma especulação desenfreada".
Essa especulação é exempllflcn.da, no documento segundo o qual "a procura de }Jossib!lidades habitacionais provoca unia especulação tal que o
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comparáveis aos mais altos do Pais."
Esta reportagem focaliza que somente aquelas estradas feitas pelo Exército
existem. As outras, apressadas, feitas pelos cons trutore.s particulares, estão
destruídas. Houve pressa em fazer essas estradas, sem planejamento, sem uma
ordenação. Aquelas que foram confiadas aos Batalhões do Exército exi.stem
e estão servindo àquela região. Mas, as outras, as entregues ao3 empreiteiros
particulares, às pressas, sem um devido planejamento, estas estão desaparecendo às primeiras enchentes.
O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. NELSON CARINElRO - Pois não. Com muita honra.
O Sr, Virgílio Távora - Não sabemos se o nobre representante da Guanabara é conhecedor de que somos oriundo da Engenharia Militar. Parte da nossa
vida foi transcorrida construindo estradas. Realmente, as rodovias construídas
pelo Exército Nacional, por sua arma de Engenharia, honram-nos. Mas, no
caso especial não pode haver comparação entre estrada como a Cuiabá-Santarém, que é uma estrada entre rios, isto é, praticamente segundo divisor de
águas, e a Transamazônica, cuja característica é ligar aqueles portos-sul dos
afluentes da margem dir·eita do Amazonas. É uma diferença da água para o
vinho. Umas têm que percorrer terrenos por sua natureza multo menos auje!to.s à erosão das chuvas, do que aquelas outras que. pelo seu traçado, ne<lessar!amente, têm de enfrentar esses problemas. Não estamos aqui defendendo
empreiteiros, não os conhecemos, mas apenas restabelecendo aquilo que julgamos ser de justiça. Realmente, o fato enun<liado é uma verdade. Agora, procuremos saber o porquê. E a razão, em termos mais sucintos possíveis, procurnmos transmiti-la.
O SR. NELSON CARNEIRO - Lerei, para V. Ex.", o que diz o Jornal do
Brasil do dia 4 de junho. É uma reportagem que vem de Itaituba, na Amazônia,
e que é a seguinte:
" ... Só a pista construída pelo Exército, o trecho Santarém-Ita!tuba .. .''
O trecho de Itaituba é em plena Transamazônl<la.
O Sr. Virgílio Távora - Permita-nos dizer, ainda que rapidamente, pois teremos de nos ausentar do plenário, que o trecho Santarém-Itaituba é justamente transversal à Transamazônica. A Santném-Ita!tuba é um trecho da
Cuiabá--Santarém e se situa não bem no divisor. mas entre o vale de dois
rios, portanto em altitudes e em terrenos muito menos sujeitos à erosão do que
aqueles percorridos pela Transamazônica, justamente em sentido perpendicular.
Ficaremos devendo a V. Ex.a, se desejar, nou:ra ocasião, uma explicação mais
té<lni<la sobre o assunto já que, ne.>te momento, vamos retirar-nos do plenário,
do que, aliás, esportivamente, já havíamos avisado V. Ex."
O SR. NELSON CARNEIRO - Lamento e compreendo que outros deveres
chamam V. Ex.'~ Mas quero deixar concluída a parte que ia lendo:
"Itaituba - Só a pista construída pelo Exército - o trecho Santarém-Itaituba- resistiu às chuvas que desde janeiro assolam a Tramsamazônica e qu-e agora prometem uma trégua para a reconstrução da
estrada, praticamente intransitável nos seus trechos principais, in<llusive a ligação nordestina de Picos. no Piauí, a Estreito, em Goiás.
Para o Ministro dos Transportes, General Dirceu Nogueira, esta é
a hora da verdade. Quando era Chefe do Departamento de Engenharia
e Construções do Exérci:o, ouviu muita critica a respeito da lentidão
com que o 8.0 BEC executava suas obras a partir de Santarém. Agora,
porém, não resta dúvida: o Batalhão não era lento: as empreiteiras é
que foram r~idas demais."
E mais adiante, diz a reportagem:
"Com mais de 200 qullômetros de extensão, a Rodovia Santarém-Transamazônica corta uma região de mata virgem onde o selo é de
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-252baixa fertilidade. Na Amazônica, a densidade e o porte de sua vigorosa
vegetação estão mais relacionado.s com o regime pluviométrico do que
propriamente com a qualidade ou fertilidade do solo."
Mais adiante ainda:
"Para evitar a colonização nessa região vizinha à estrada Santa-.
rém-Troosamazônica, que transformaria a selva rem deserto rapidamente, o Governo criou uma reserva ecológica desde as margens do Tapajós até a estrada.
Mas agora o INCRA acaba de identificar a presença, na área, de
280 famílias de colono.s que estão praticando uma agricultura extensiva,
capaz de comprometer o equilíbrio ecológico inelutavelmente. Antes que
o número de invasores aumente, a idéia do órgão é reagrupar os colonos
e conceder-lhes títulos de propriedade das terras periféricas à reserva.
Com esse expediente, o INCRA espera transferir aos colonos assentado.>
dessa forma, o poder de polícia, determinando-lhes que impeçam o ingresso de outros colonos ao interior da reserva."
Mas não é só esta reportagem, Sr. Presidente, que quero incluir nos Anais;
há outra: é uma reportagem do Jornal do Brasil, do dia 3 de junho, e que vem
de Altamira, no pleno coração da Transamazônica. E diz:
AMAZONIA NAO RECEBE MAIS COLONOS E TEME :mXODO AINDA
ESTE ANO
HEN'RIQUE GONZAGA JR,
Enviado es~clal
Altamira - As águas escorrem e as chuvas tornam-se mais escassas na Amazônia, mas nem por isso recomeçou a chegada dos colonos.
Ao contrário, as indicações são de que o ano de 1974 será marcado pelo
êxodo da Transamazônica. Os motivos vão desde a suspensão das verbas
de colonização até a frustração de uma colheita que, mesmo quando
boa, não pode ser aproveitada devido à impossibilidade de escoamento.
As estradas secundárias que levam às glebas estão totalmente prejudicadas pelas chuvas.
É uma reportagem de quem esteve lá, Sr. Presidente. e declara que Altamira,
que era a "Pérola da Transamazônica", está em declínio.
E diz:
"CIDADE EM DECLíNIO
Isolada, como sempre esteve antes da construção da Transamazõnica, Altamira está numa fase de visível declínio, que os comerciantes
esperam ver atenuada com o fim do período de chuvas fortes, a reabertura em breve da estrada e, também, a implantação do Batalhão de
Infantaria de Selva, cujas instalações já estão concluídas, vizinhas a
cidade."

ora, Sr. Presidente, a Transamazônica era a grande obra do século. os
dados aqui fornecidos - e rogo a V. Ex.a mande transcrevê-los no meu discurso - são uma prova de que estamos longe da democratização do Pais, mas,
também, que muito pouco modificou no que diz respeito a prá:icas administrativas tanto condenadas.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Documento a que se refere o Sr. Senador Nelson Carneiro, em seu discurso:
Brasilia (0 Globo) - As cidades da Transamazõnica - Altamira, ltaltuba e Humuit!Í. - não estavam preparadas para servirem como brlse de apoio à construção da
estrada e ao processo de colontzaçúo promovido pelo INCRA, trazendo graves desequillbl'los nn orgnnlzaçúo urbana, como o aumento vertiginoso do custo de vida, da crlmi-
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Interior e divulgado ontem em Bras!l!a.
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Conforme o documento, o problema do impacto urbano da Transamazônica pode ser
1esumido em dois aspectos: "A construção da estrada buscando ponto de apoio urbano
que não podia ser dado, e uma cidade enfrentando exigências que não podia satisfazer".
Traçando um perfil desses antigos núcleos fundados como ponto de apoio para
ai!vidades extrat!vistas, o documento elaborado pelos técnicos do Minter prevê problemas
económicos e sociais mais graves, com a saída dos constt·utores e outros órgãos da região.
Equllíbrlo não volta

Do ponto de vista económico, os técnicos constataram que, embora baseada em
economia de subsistência, a situação geral era de equilíbrio, pela fac!l!dade de alimenta·
ção e o costume de utilizarem precárias moradias, não exigindo grande fluxo de moedas.
Assim sendo, poucas famílias tomavam parte no circuito monetário, podendo usar a
mão-de-obra ociosa existente e as irregularidades da circulação de mercadorias industrializadas não causavam maiores problemas.
·
"Dentro deste quadro restrito e precário" -

prossegue o documento do M!nter -

"é que vieram se instalar serviços que exigem uma boa infra-estrutura urbana para

atender aos novos habitantes de alto nível de aspirações e com poder aquisitivo mais
elevado que a média nacional."
Para atender às exigências de funcionamento de serviços e empresas, e como estas
exigências estão apoiadas num forte poder aquisitivo, a conclusão dos técnicos é que
"elas terminam por ser atendidas, mas de maneira desorganizada, dando margem a uma
especulação desenfreada".
Essa especulação é exemplificada no documento, segundo o qual "a procura de
possibilidades habitacionais provoca uma especulação tal que o preço de aluguéis alcança
níveis superiores aos de São Paulo, somente comparáveis aos mais altos do País".
O setor de transportes, exigido pelas novas contingências, devido à. própria escassez
e à. necessidade de ganhar tempo a qualquer custo, "tem atraído novos investidores, mas
os preços não caem, pois de um lado a população se habitua a utilizar esses serviços,
e de outro, não seria possível manter o elevado nível de oferta com menores custos".
Quadro Econômico

Os técnicos do Minter julgam que "de um modo geral, o· aparecimento dessas novas
exigências e a tentativa de atendê-las não altera o quadro propriamente econôm!co das
regiões". Provoca uma elevação do custo de vida e aumenta a circulação da moeda,
no entanto, sem contar com a colonização do INCRA, também comentada no documento,
"níi.o aparecem novas atividades produtivas".
Este fator levou os técnicos do Minter a julgarem que assim que desapareça a
fonte das transformações (construtoras e órgãos federais) e com ela diminua novamente o fluxo da moeda, a rede de serviços que se desenvolveu para a construção da
estrada tenderá à. ociosidade,
Diante deste quadro os técnicos concluem que, dificilmente, a não ser que sejam
tomadas medidas precisas e imediatas, poderá ser encontrado um novo equilibrio, pois
a população local continua vivendo de serviços prestados, e plenamente aproveitada.
"Vários fatores podem, no entanto, Impedir o retorno à. posição de equilíbrio. O hábito
da plena ocupação da mão-de-obra, a aquisição de novas aspirações, o desaparecimento
de antigas relações de clientela com as famfllas tradicionais e a transferência do assistenclalismo para órgãos federais, além do ingresso na economia de mercado e a mudança total de hábitos, segundo o docwnento, poderão tornar !mposslvel a volta no equilibrto.
O documento salienta que a curto prazo é Improvável que surjam alterações mais
profundas capazes de gnrnntir o mesmo ritmo de crescimento das regiões, ou mesmo
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- 254garantir-lhes uma diminuição suportável, principalmente porque as pequenas Indústrias
implantadas por órgãos locais e pelas firmas não são comprometidas com a estrutura
urbana local e se deslocam com as frentes de trabalho, e, portanto, em breve deixarão
definitivamente a região."
Efeitos Duráveis
"A desorganização Institucional é a mais profunda e a que pode ter efeitos mais
duráveis, embora seja notada em graus diferentes nas diversas cidades", assinala o
documento dando vários fatores que provocam esta desorganização.
"Em primeiro lugar, em todas as cidades o planejamento urbano e o apoio Institucional aos munlclplos tomaram forma corretiva já que não pôde ser Implantado antes
da ocorrência dos fatores de desorganização; em segundo lugar, com exceção do SERFHAU,
que iniciou seus trabalhos após o primeiro Impacto desorganizador do quadro urbano,
nenhum dos órgãos federais instalados na região se ocupa dos problemas de administração
urbana, isso acarreta deseconomias de duplo emprego (em termos de abastecimento e
transporte, por exemplo), ao mesmo tempo que provoca e agrava o problema de carência.."

"Não existe coordenação, no plano local, dos diversos serviços pessoais entre os
funcionários das firmas e os funcionários públicos."
A existência de vários serviços federais não identificados com os problemas e interesses locais e dotados de uma larga margem de atuação econômlca e de autoridade
é que cria um vazio Institucional que corresponde exatamente à área que escapa à competência destes órgãos, ou seja, à administração municipal.
Desagregação Institucional
"A administração municipal acha-se, assim, tomada num esquema de forças centrifugas, no qual ela não tem nem autoridade, nem competência técnica de controle.
Mesmo revestida da autoridade de interventor em :í.reas de segurança nacional, a Prefeitura, desprovida de assessoria técnica, perde bruscamente sua antiga legitimidade
aos olhos da população local."
"A desagregação da autoridade, pela perda da legitimidade, verifica-se também no
plano fam!liar", segundo o documento, que cita a permanência de um contingente de
jovens de alto poder aquisitivo que provoca inúmeras ocorrências de problemas morais,
inclusive com repercussões na Justiça.
"As invasões periódicas dos trabalhadores que vêm à cidade em busca de diversão
aumentam o lndice de criminalidade e cria-se uma zona de baixo meretrício que, es
funciona como válvula de segurança do ponto de v!sta das !amOlas locais, aparece
também como foco de delinqUência e de contaminação, no plano da higiene pública".
A análise dos técnicos sobre o impacto da Transamazôn!ca diz que a desorganização
no quadro urbano se faz sentir nos três planos, econôm!co, institucional e cultural.
Os responsáveis pelos serviços e flrm:~.s atuando na T1·ansamazônlca admitem dois
tipos de dificuldades principais que podem trazer problemas mentais aos trabalhadores.
Nos dois casos, segundo o documento, as firmas e órgãos estão preparados para estes
problemas, tentando soluções improvisadas ou mesmo se ausentando da tentativa de
-:-esolvê-los.
E óbvio para os técnicos do Minter que os custos da construção da estrada, da colonização e da Instalação dos diversos serviços federais são altamente lnflacionados pela
simples falta de uma Infra-estrutura urbana adequada. Custo este que é elevado pelos
contingentes humanos trazidos pura a região.
O documento salienta que a cessação do utual crescimento pode trnumatizar a populaçii.o local de tal modo que se torne insensível ao prog-resso e Incapaz de utilizá-los em
proveito do desenvolvimento.
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O comércio local destas cidades foi bastante atingido, segundo o estudo dos técnicos
do Mlnter, afirmando que as p1·áticas comerciais ut!l!zadas tornaram-se incompatíveis
com as novas aspirações da população local, colocando os comerciantes locais numa
posição marginal.
Embora a construção da estrada tenha feito com que viessem novos capitais, apenas
os novos comerciantes, únicos capazes de oferecer o dinamismo necessário, usufruíram
deste beneficio.
"No que toca ao abastecimento - diz o documento - parece ·que as centrais da
Cobal deixam bastante a desejar em matéria de eficiência. Dentro deste contexto, até
mesmo os comerciantes mais dinê.micos já estão com nível de endividamento acima de
suas possibilidades."

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) Senador Franco Montara .
O SR. FRANCO MONTORO -

Concedo a palavra ao nobre

Sr. Presidente, Srs. Senadores:

Que poderemos fazer pelos nossos jovens?
"Nas universidades brasileiras. os jovens se mostram ansiosos por participarem da vida política e só não o fazem por estarem receosos de não encontrar,
pelo menos, o mínimo, das condições elementares para fazer o s·eu aprendizado e depois se iniciar na carreira pública." Esse é o depoimento do jornalista
politico, Genésio Lopes, dos "Diários Associados", que vem analisando, com objetividade e espírito crítico, o gravíssimo problema da partici'pação, ou melhor,
da não participação da juventude na vida pública brasileira.
Os prejuízos que o Pais .sorrerá, no futuro, com essa marginalização, não
podem deixar de inquietar todos os brasileiros conscientes e responsáveis.
Merece, por isso. referência especial o oportuno trabalho de exame e d·ebate
da situação de nossa juventude, que vem sendo realizado pelo brilhante jornalista.
Que poderemos fazer pelos nossos jovens? É o título de um desses artigos.
E a resposta, dirigida especialmente aos partidos e aos responsáveis pela
vi'da pública nacional, aponta uma das raízes do problema.
•Não se trata de aceitar os moços apenas para completar as chapas de candidatos dos Partidos.
São palavras do articulista:
"Se quisermos preparar a nova geração para assumir as responsabil!dades de E.stado, outro caminho não teremos de buscar senão o da
livre disputa. Foi atravns dos combates que os países desenvolvidos puderam preparar suas elites dirigentes. Os que abdicaram deles, optando
por via mais fáceis, em que a tónica era a ausência da controvérsia,
estão ainda hoje envoltos nos problemas do século passado, com o grosso
da sua população ainda duvidando do desembarque do homem na Lua."
De igual oportunidade é o chamamento à responsabilidade das lideranças
mai.s velhas:
"O maior exemplo que as velhas gerações podem transmltir às novas
não está nos conselhos, mas na isenção com que se comportarem diante
do funcionamento da engrenagem democrática."
Sr. Pre.sldente, Srs. Senadores, pela oportunidade e Interesse público da.
matéria, solicitamos sejam considerados parte integrante deste pronunciamento
os inclusos artigos do jornalista Genésio Lopes, relativos ao problema da juventude e da renovação polítl'ca.
Era o que eu tinha a c1!z~r. (Muito bem! Palmas.)
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. FRANCO MONTORO, EM SEU
DISCURSO:
POLíTICA EM RAIO X

Genésio Lopes
Que Podemos Fazer Pelos Nossos Jovens?

A principal conseqüência da aplicação do chamado "consenso" no processo de escolha
do candidato da ARENA ao Senado não está na provável frustração que deve estar
acometendo a estas horas os elementos que se consideram com maiores possibilidades
de vencer na livre disputa. Está, isto sim, na repercussão que produzirá sobre o espirito
da nova geração. Ninguém ignora que nas universidades brasileiras os jovens se mostram ansiosos por participarem da vida politica e só não o fazem por estarem receosos
de não encontrar, pelo menos, o• mínimo das condições elementares para fazerem o
seu aprendizado e depois se iniciar na carreira pública. E sendo os partidos os instrumentos vitais para a promoção de valores, através das suas refregas periódicas, é difícil
acreditar no sucesso de qualquer programa de renovação se não forem alterados fundamentalmente os métodos que conttinuam regenda a vida partidária.
Nos Estados Unidos só foi possível a John Kennedy chegar à Presidência por causa
do critério de prévias, que permite a qualquer cidadão em gczo dos seus direitos cons'tituciona!s lutar pela conquista de qualquer cargo eletivo. SE!' tivesse prevalecido,
naquela época, a vontade dos chefes politicas tradicionais, o candidato democrata teria
sido outra vez o Sr. Adiai Stevenson, que já havia sido batido por duas vezes consecutivas pelo General Eisenhower. Kennedy, entretanto, arregaçou as mangas e colocou
em movimento toda a sua juventude e, através de uma prévia que contou a principio
com o interesse apenas dos seus mais chegados auxiliares, foi galgando um a um todos
os degraus na escala partidária até chegar ao topo, consagrando-se como candidato
presidencial e depois como o mais jovem ocupante da Casa Branca. O mesmo, entretanto, já não ocorreu com Richard Nixon. Este apareceu envolto em processos bOmbásticos e na sua trajetória foi auxiliado pela popularidade de Eisenhower, e mesmo assim
só logrou chegar ao cume da colina com o esfacelamento do Partido Democrático,
que perdera no auge da campanha o seu jovem lider Robert Kennedy. Audacioso em
seus métodos de ação, N!xon aproveitou-se das circunstãncias alcançando uma ressurreição semelhante à de Lázaro. Hoje, o Presidente Nixon acha-se envolvido em rumoroso
escãndalo que pode levá-lo• à deposição. E nisso talvez tenha mais influência o fato
de não ter tido uma carreira construída com suor e lágrimas, mas simplesmente bafejado pela boa retórica e, sobretudo pelo entrechocar dos ventos.
Por Isso, se. quisermos preparar a nova geração para assumir as responsabilidades
de Estado, outro caminho não teremos de buscar senão o da livre disputa. Foi através
dos combates que os países desenvolvidos puderam preparar suas elites dirigentes. Os
que abdicaram deles, optando por vias mais fáceis, em que a tónica era a ausência
da controvérsia, estão ainda hoje envoltos nos problemas do século passado, com o
grosso da sua população duvidando do desembarque do homem na Lua.
Partidos fortes suportam, antes de tudo, a existêcnla de lideranças combativas,
capazes não somente de avançar em Eituações arriscadas, mas principalmente dotados
de humildade para recuar, quando as perspectivas desfavoráveis sobrepujarem as favoráveis. Se se criarem os meios adequados a esta emulação, se os jovens pressentirem
apenas que só existe uma estrada que conduz aos difernetes postos da. hierarquia
politica, não haverá dúvida. que o seu interesse pela sc·rte dos partidos aumentará
consideravelmente. Para o futuro do Pais Isto será Importante, pois sig-nificará a prl·
meira grande abertura. à renovação dos quadros partidários. E desde que isso aconteça.
pela via espontânea, desde que as lideranças mantenham-se à mela distância, numa
espécie de observadores da emulação Interna, dentro em pouco teremos uma opinião
pública interessada no fortalecimento do bipartldarismo.
O maior exemplo que as velhas g-erações podem transmitir às novas nfio está nos
conselhos, nem tampcuco na solidificada experiência que possam ter sobre os grandes
problemas da atualidade. Mas na Isenção com que se comportarem diante do funcionamento da engrenag-em democrática. O jovem que estiver numa convenção partidária
e presenciar um desfile de votantes com direito de conduzir apenas uma cédula, de
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- 257lâ sairá na melhor das hipóteses intrigado sobre a conveniência ou não dos embates
para ver quem é o mais Inteligente e capaz. Impressão oposta terá se à sua frente
desenrolar-se uma disputa entre dois ou mais valores em torno de um cargo qualquer.
sentir-se-â estimulado pelos próprios resultados da luta. Isso advertirá o seu espirito
de que precisará deter-se melhor se, no futuro, pretender a mesma coisa. As empresas
modernas, ou as passadas, nunca adotaram (com raras exceções o sistema de "consenso"
para preencher os seus cargos de comando. Incentivam a emulação e, baseados nas
conseqüências, vão escolhendo os seus futuros "executivos".
Na politica, o processo não pode ser diferente.
Sendo bem mais amplo o seu campo de influência, mais elásticos devem ser, por
conseqüência, os meios para forjar os valores do futuro. Se os partidos negligenciarem
esse feito elementar, se persistirem em fechar suas portas aos ventos de renovação;
sobretudo se se fecharem em si mesmas, aceitando os moços apenas para complementar
suas chapas de candidatos, jamais para formarem-nos cu comandá-los, o Poder Legislativo acabará caindo em sono profundo, cabendo aos seus integrantes dizerem apenas
"presente" nos Instantes das chamadas e um bocejo afirmativo ou negativo quando
em votação alguma matéria qualquer.
Se, ao contrário, porém, se empenharem no aperfeiçoamento das instituições partidárias, visando especialmente o aprofundamento dos debates e das disputas entre
valores, as perspectivas serão completamente diferentes. Então não haverá necessidade
de perguntarmos o que fazer com os nossos jovens, pois os próprios acontecimentos
indicar-lhes-ão o melhor caminho.
Diário de S. Paulo de 10-5-74

.
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POLíTICA EM RAIO X
Genesio Lopes
A Renovação Pode Estar nQS Partidos
De Campinas, o leitor Manuel da Silva Pereira nos escreve perguntando "se a
simples renovação dos quadros partidários será suficiente para permitir maior intercâmbio de idéias entre os que atuam na esfera política e os que, embora do lado de
fora, pretendam ter participação na dinâmica nacional". Não responderemos afirmativa
nem negativamente, pois o problema requer uma apreciação intermediária, por ser muito
mais complexo do que se afigura à primeira vista. Antes de tudo, é preciso situar o
projeto de renovação que começa a ser discutido em várias partes do território nacional
e que, na certa, transformar-se-á no fator de maior relevância durante a próxima
campanha eleitoral.
Talvez, pois, não haja necessidade de uma renovação radical, uma renovação
que venha como um furacão, arrancando tudo o que encontra pela frente, prestável
ou Imprestável. li: passive! que uma simples transformação de perspectivas otereça
maior dinamismo à vida política nacional do que qualquer substituição ampla de valores.
Muitas vezes pode-se encontrar dentro do próprio organismo, que parece deterioTado,
corpos cheios de vida, de vitalidade, para promover as mudanças reclamadas pela
época. Se dermos uma olhada para trás, veremos que no final da década de 50 a
Igreja Católica conseguiu dar um salto no tempo com a escolha de João XXIII para
o Pontificado. O fato de ser um homem de idade avançada apenas lhe favoreceu na
execução das idéias que considerava indispensáveis ao fortalecimento da Instituição
cristã. Foi um revolucionário no sentido positivo da palavra e nada pode provar melhor
Isto do que as suas encíclicas - a Mater et Magister e Paeem in Terris -, duas luminosas traduções na crise social que atravessava o mundo naquela época. E onde
se encontrava ele quando foi escolhido para sucessor de Pio XII? Dentro da própria
Igreja. Era uma figura apagada para o mundo exterior, mas viva mental e espiritualmente. Por Isso, escreveu uma das mais gloriosas páginas do catolicismo nos
tempos atuals.
Voltando os olhos para dentro de nossas fronteiras, numa visão lntrospectlva, veremos um outro ancião dar uma lição de juventude e lucidez. Trata-se do Deputado
Pereira Lopes, outro que esteve ignorado pelos grandes movimentos políticos da sua
época, embora participando de quase todos, c logo que teve oportunidade para coman-
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- 2.58dlll', torna-se uma revelação. Pereira Lopes, tal como João XXIII, foi também um
revolucionário no sentido renovador. Os seus dois anos na Presidência da Câmara Federal foram de fertilidade, senão no aspecto da produtividade material, pelo menos
no psicológico. Ele remodelou a estrutura da Câmara Federal e pronunciou discursos
que engrandeceram o parlamentar, pois eram a tradução viva do seu drama politico
e moral. Se não pôde devolver ao politico as prerrogativas e os meios de participar
das decisões nacionais foi por estar fora do seu alcance a alavanca que poderia mover
a engrenagem !nstltuclonal.
Logo, não vemos só na mudança de homens a renovação politica que o Pais precisa
para Imprimir aos partidos o conteúdo mcral-filosóflco que necessitam para escaparem
à apatia. De nada adiantaria à ARENA e ao MDB a troca pura e simples. Seria o
mesmo que substituir indumentária discreta por extravagante e voz mais extrovertida pelo tom compassado. O fundamental, pois, é abrir à nova geração os caminhos
para o aprendizado politico e dar aos veteranos mais impulsos para que mobilizem
sua capacidade em favor de caums vivas, em vez de deixá-los curtindo com o seu
saudosismo as fases em que representavam peso pesado nas decisões nacionais.
Não há dúvida, todavia, de que a juventude representa uma cultura nova, dinâmica,
carregada de ressentimentos pelas ambições frustradas. Mas toda esta massa, todo este
material ainda disforme na sua rebeldia, necessita passar por um processo de triagem,
que só poderá produzir decisões eficazes após o convívio com os valores reais da sociedade.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) - Nã.o há mais •O•!'ll!do•r•e•s iniSori-toa.
Ante,s dle •enoe·Na.r •a p.rooente Sessão, es.ta Pr·eaidência convo.ca os Srs. Sena.diol1es pa.11a rum S.~ssão Ex1Jr.a.o•l1dinárt•a a .1'\eaUzar-s•e hoje, às 18 ho~as ~;. 30

minutos, com •a segmn1Je

ORDEM DO DIA
Discll!Ssão, ·em t.urno ú:nico, do p.a;r:ec:e.r da Comissã·o ·d•e •RJelaçõ•es Extleriooes,
:a Mena·a~em n. 0 196, d•e 1974 (n. 0 279/74, na ori~eml, pe1a qlliai o Slelllho·r
Presddient•e da RJe:públ~•ca s:ubme.te •a.o Sen:a.diO o nome ·dia Sr. F1e•vnand1o Césa.r de
Bittenoo.urt Bel1englller, MLnhtro die S1e.gunda ma,ss•e, d!a Ga.l1r.eil1a dle D1p.1omata,
pa;m •exerce•r a funçãJo . .dJe Embaixado•r do B11a.s.il: junto à RJepúbHca ·die H<mdouras.
Está •en.c•e~~;~ada ~ Sessão.
~1obve

(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 45 minutos.)
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93.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 12 de junho de 1974
(Extraordinária)
PRESIDil:NCIA DO SR. PAULO TORRES

As 18 hora.s e 30 m!~Ju1Jo~. acham-s.e pr,esen;t.es o's Srs.. Senad!o~es:
Joeé Gulioma,rd - Gie,ra,Lct.o Me.sq.u~t.l - J·osé LLndoso - José Esteves
- C.Mtet·e Piooe~11o - J·a~rbas Pa~.sal'mho - Rena,to ~Dm·co - Alexa.ndre
Co~:ta- Clodomilir Ml~e,t- JOt3é Sarney - F'aust.o Cas'<elo-BI1WOO- Pe·trôn:,o Po•r·tel1a - Heolvídio Nunes - Virghlio Távom - 'W~dema,r Alcântail.'a - Wils•on Gonç.alve•s - Dma.r·t,e Ma:r:lz - Luís d1e Ba,rros - Mllto:n Oabll'al - Jofuo C1eofas - PaJU1o Gwer11a - WiJ:s,o,n Oa,mpos- Amon
d>e .Me1:.1o - Lui.z Oa'V'alcant;e - Augu.sto F1ra~·co - Le·andlro MaJc~el Lourival Baptl.sta- Antônio Fernandes- Heitor Dias- Ruy SantosCarlos LlncLenbexgg - João· C.almo·n - Amar.aJ P·eixoto - Ba.wlo 'I1or,l1es
- V>as·concelos To~rr•e.s - Benjamim Fa·~a,h - Danton Jobim - Nelis<m
OamrueiJJ:lO - Gus.tavo Oaparuema - José Au.gustJo - Magalhãies Pinto Ca,rv.alho P:n'o - ~11anco Mont,o•ro• - Orla;ncJ,o z.a,noan>e,r - Berued.ito
Fe1111e~a Osicr-,es Teix·e~ra - F1e•mando Cm·rê.a - Italivio Oo<elho SaLdanha Derzi - Accto.ly Filho - Ma·ttlo•s Leão - Otávio CesáTm· A<ntônào Ca.rlos - Ce~o Ramos - Leno1r Via,rga.s - DaJU·~el Krle•gell" Guwo Mondin - Tarso Duwa.
o SR. PRE.SmENTE (Paulo Torres) . - A lista d<e •Pl1es,ença acusa o c•ompal"ecimento ·de 58 Srs. Se<r!JaJdio1r'es. Ha.v·endo núme,ro r>eg:mentaJ, declaro aberta a
Sessão.
o Sr. 1. 0 -S,ecx·e•tir1o porocede•rá à J,e~tu~ra do Exped1•ente.
É hlJdO O S>egumte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
De agrldecimento de comunicação referente à escolha de nomes indicados para
cargos cujo provimento depende de prévia autorização do Senado Federal:
- N.0 203/74 (n.o 288/74, na origem), de 12 d·e junho de 1974, referente à escolha
dos Senhc•r>es EveraJ.d1o Day1Pell d>e Lima, Jm:g.e d'e Sá Alme1da e Migu,el Paulo
J.o,sé Matria da s:Jcva P.amnho,s do Ri·o Brru1co, para exerce11em llJS funções de
EmbaJ:xiad<o•r•es do B11a.sU junt.o a1o R·eLno d>o Ma1vroc,o.s, J=.'o ao Domiíllio dia
Jamaica, e junto à República de Chipre, respectivamente.
Restituindo autógrafo de Projeto de Lei S"aneionado: ·
-

N.0 204174 (n. 0 290/74, na origem), 12 de junho de 1974, referente ao PrOjeoo eLe L.e~ da. Câmara n. 0 16/74 (n. 0 618-B/74, n1a Oas.a de origem), q'Uie a,~es
c,eill!ta lncis•o ao n.11t. 11 da. L·e! n.o 4. 726, od;e 13 de j1unho dle 1965, que dispõe
sOobDe os Sle•rviç•o,s do Regis·tl'o do Comér·cio e aJtivldades afins, e dá o.utras
provklêndas.. (Projeto que se t11a~sformo·u na Lei n. 0 6. 054, de 12 de jull1ho
de 1974).
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- 260O Expedie:ntJe l:ldJo. v•aá à publicação.
Sobne a mesa., comnnioação qUJe· s•M'â Cdd1a peJ1D Sr. 1.0-Se•cll."etárlo.
É Uda a se·gufu~e
COMUNICA:ÇAO
Brasilia, 12 de j·unho de 1974
Exmo. S•enhQil'
Senado~r Pa;u.lo To;r11es
MD Pres!de111le do Sen·Mio Federal
Senhor Presidente:
Convidado P•llll1a pro.nunc}ar cocrJJfe.rêncla na Unive,I'Si.claJdle d•e Stal!lfoord, que
promDVle um "Seminárlo dias Américas", comu:nico• :a V. Ex.a q.ue· me a-usenlj;a~rei
do Pais no ~p~eriodo dJe 17 a 21 do co•r11ente mês.
R!!movo .a V. Ex.'\ ;ruesta opQil'.tUIIli-daJd•e, meus .p:rotes•tos ·de .rupreço e consideração. - SecrJJadOil" João Calmon.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A Pnes~dência fica ci1ente.
Com a le:wl'a i111a Hio•na dJD Expediiei1111le .da Sessã.o Or.d:Lnâ:nJa dle 10 do comente
e publlcaçoo n•o Diário do Congresso Nacional dJo. dia 11 d1D mesme> mês, (Seçãio
II), página 2045, fo11am cumpridas as fo•rmalidades pol'lev~stas no •al1t. 33 •e seu
pa.l'ágll1af,D único do Rlegime:nto Interno, tornmdo-,Sie, assim, e.fetiv:a e iwe.tratâvel
a 11enúncia dJD Seinholl" Emiv·al Riamos Ca:i·ado ao •man.cJJa•o· dJe Senador.
Esta Presidência, conforme dispõe o artigo 35 do Regimento Interno, declara
v:ago o oa;rgo dle Se:nado·r .pelo EstaiCl;o de Godâs, até •Mtã.D O•cupado pe1() Sei!l.ho•r
SenadJoa- Emd-val Ramos 08lado, d•ete:rrninJan.do, nos ~termos· diD G>l1t. 36, § 1.0 , da
Constituição, oombdnll!do. com o a•nt. 49 do Regimento Int•el1no, •a conVlOoação do
Sup1ente, Senhoa- Leoni Mendonça.
O Sr. 1.0 -SeooetáJrio pro•cedeirâ à J•eitu!l'•a de l'leque;r~imen.to •env:i•ado à Mesa.
t lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N. 0 102, DE 1974

Nos t,ermos do .ar.t. 314 do Rle·gimelll·ta In•te.mo., requei[IO d:JS,pensa die 1nb~I'Stício
e pQ'évia disWibuição de .avulsos 'Pa;r.a o Pro-j.e•to• de Lei dJa Câma[la n.o 42, eLe 1974,
que J.1enova o praoo ;pa1Da •estabe~ecimento· d·as: n'DV'as e.sp•e·cificações da c1a.s-sificação
comercial de lã de ovinos, e determina outras providências, a fim de que figure
na Ordem do Dia da Sessão s·eguinte.
Sala dias Sessóes, 12 ·d•e junhoo d•e 1974. - Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em vlol;tudle d•a d•eliberação .cJJo Pl•enáJrio,
a maténa :fig.u['a:râ oo Ord1em do Di·a d·a próxima Se•ssão.
P·assa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações
Exteriores sobre a Mensagem n. 0 196, de 1974 <n. 0 279/74, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado o
nome do Sr. Fernando Oesar de Bittencourt Berenguer, Ministro de
Segunda Classe, da carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República de Honduras.
A matéria constante da Ordem do Dia, nos termos da alinea h do art.
405 do Regimento Interno, deve ser apreciada em Sessão Secreta.
Sol!ci to aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de ser respeitado o preceito regimental.
(A Sessão torna-se Secreta às 18 horas e 45 minutos e volta a ser
Pública às 18 horas e 50 minutos.!
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- 261O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Nada mais havendo que tratar,
vou encerrar a presente Sessão, designando para a de sexta-feil'a próxima a
seguinte
ORDEM DO DIA
1

Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 IM, de 1972,
de autoria do Senhor Senador Franco Montara, que dispõe _sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, determinando que, em caso de morte, a conta
vinculada em nome do emprega do 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.

z
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n.0 224, de 1974) do Projeto de Resolução n.0 19, 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 Extraordinário
n.O 75.390, do Distrito Federal, em 24 de outubro de 1973.
3

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.<>-42, de 1974
(n.O 1.366-B/73, na Casa de origem), que renova o prazo para estabelecimento
das novas especificações da c1assificação comercial de lã de ovinos, e determina
outras providências, tendo
PAREDERES FAVORAVEIS, sob n.os 246 e 247, de 1974, das Comissões:
- de Agricultura, e
- de Economia.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 55 minutos.)

...
..

94.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 14 de junho de 1974
PRESID~NCIA

DOS SRS. PAULO TORRES E RUY SANTOS

As 14 hora.s e 30 minutos, a<:ham-se presentes os Srs. Senadores:

Adalberto Sena - José Llndoso - Cattete 'Pinheiro - Renato
Franco - Alexandre Costa - Clodomlr Milet - Fausto Castelo-Branco
- Petrônio Porbella - Helvídi<> Nunes - Virgíl!o Táv·ora - Waldemar
Alcântara - Wilson Gonçalves - Luís de Barros - Paulo Guerra Wilson Campos - Arnan de Mello - Luiz Cavalcante - Leandro Maciel
- Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos
- Paulo Torres - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - Franco Montara - Italívio Coelho - Saldanha Derzl Otávio Cesário - Antônio Carlos - Danl•el Krieger - Guida Mondin
- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro aberta
a Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretário vai proc·eder à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER N.0 249, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 55, de 1974, que "dispõe sobre a instituição, organização e
funcionamento das entidades cinológicas em todo o Pa.ís, e dá outras
providências".
Relator: Sr. Oarlos !Lindenberg
O presente projeto, de Iniciativa do Ilustre Senador Benjamim Farah, dispõe
sobre a instituição, organização e funcionamento de entidades cinológica.s em
todo o País, estabelecendo, ainda, providências consectárias a esse objetivo.
O autor da proposição, em bem fundamentada justificativa, salienta os
a.spectos primaciais que serviram de ba.se à sua iniciativa, destacando, neste
passo, elementos de ordem económica, social, político-administrativa e, até, de
.segurança nacional.
É da justificação do projeto o seguinte trecho, que, •esclarecendo o seu
objetivo, lastreia a sua conveniência e oportunidade:
"De fato, à semelhança da Importância reconhecida à criação do cavalo
nacional, .a relativa à cinefilia também está a exigir do Poder Público
1dêntlco tratamento, dado o destaque que, nos últimos tempos, vem
alcançando esse Importante setor no plano da economia de nosso País.
Em verdade, a cinof!Ua reúne um conjunto de ativldades altamente lucrativas, 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
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âmbito, não é demais observar a necessidade de aprimoramento das
ra!(as, mediante sistema de controle, organizado em bases técnicas, a fim
de que, em curto tempo, possam os criadores brasileiros disputar, em
condições competitivas, os mercados hoje extraordinariamente lucrativos
do exterior.
Ao lado do aspecto econômico, avultam outros nos campos do interesse social, político-administrativo e, até, de segurança pública que
recomendam a observância de uma politica integrada e racional para os
problemas da clnofllia brasileira. Ninguém desconhece, hoj·e, por exemplo
o papel que desempenha o cão pastor alemão junto às nossas Forças
de Segurança Pública, na ação repressiva ao crime e aos atos de terrorismo.
Na situação atual - onde, por falta de uma sistematização, as entida,des cinológicas opel'am em regime descentralizado - observam-se
numerosos inconvenientes, extremamente prejudiciais à criação cinológica nacional. Neste ponto, verifica-se que as entidades existentes intitulam-se representantes da Administração Federal, quando não se apresentam, nas exposições internacionais, como mandatárias do Governo
brasileiro. Além do mais, a pluralidade de instituições, sem qualquer
contro1e centralizador, deixa o criador sem saber a quem se associar,
vez que, como salientado, todas se afirmam oficiais, orientando seus
associa:dos de modo diferente sobre problemas idênticos."
A matéria, como s·e vê, inscreve-se, a rigor, no permissivo constitucional de
intervenção em s·etor que deve organizar-se segundo as bo·as normas do sistema
competitivo, com reflexos, conforme aduz o autor do projeto, no âmbito de
problemas que, de certo modo, interessam •a segurança nacional.
A proposição, sob outro ângulo, mantém o ordenamento juridico relativo à
espécie, mediante a continuidade da execução da Lei n.O 4. 716, de 29 de junho
de 1965, com os Decretos n.Os 58.984, de 1966 e 66.331, de 1970.
Desta sorte, tratando-se de matéria cujo mérito cabe à Comissão de Agricultura examinar, desnecessário se nos afigura o aprofundamento da questão
perante este órgão Técnico, no que tange às suas repercussões nos planos económico e social do Pais.
Assim, no que concerne aos aspectos jurídicos e constitucionais, nada vemos
que possa obstaculizar a tramit•ação do presente projeto.
Sala das Comissões, em 12 de junho de 1974. - Daniel Kríeger, Presidente Carlos Lindenberg, Relator - Wilson Gonçalves, com restrições - Nelson. Carneiro - Helvídio Nunes, com restrições - Gustavo Capanema - José Augusto Heitor Dias - José Sarney - José Lindoso.
PARECER

N. 0 250, de 1974

da Comissão de Agricultura
Relator: Sr. Antônio Fernandes
O registro genealógico de animais domésticos, no Brasil, é realizado por
organizações de caráter privado, sob a fiscalização do Ministério da Agricultura. de acordo com o disposto na Lei n. 0 4.716, de 29 de junho de 1965, e
no Regulamento aprovado pelo Decreto n. 0 58.984, de 3 de agosto de 1966. No
tocante aos eqüinos e asininos, a competência foi atr1buída à Comissão Coordenadora da Criação do cavalo Nacional, que indica ao Ministério da Agricultura as entidades particulares em condições de realizar aquele registro.
Agora, objetivando "sistematizar a política de proteção e controle a cinofilia brasileira, fixando condições a uma estruturação própria ao desenvolvimento da criação cinológica nacional". o Senador Benjamim Farah apresentou
o Pro·jeto de Lei que é submetido a esta Comissão e cuja finalidade é regular
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- 264a instituição, organização e funcionamento dos estabelecimentos que se dedicam
a ativ!dades relativas aos cães.
Entre outros detalhes, a proposição estabel·ece o seguinte: I - a administração
do ramo cinológ!co se fará por meio. de uma Confederação e de Federações organizadas, uma em cada Estado e Territórios e no Distrito Federal; II - a
entidade máxima será a Confederação C!nológ!ca Bras!le!ra (CONCIBRA), que
terá sede e foro no Distrito Federal e à qual serão fil!adas as organizações
de cada Unidade do País; III - Nenhuma federação ou associação !solada
poderá, sem prévia autorização da CONCIBRA, participar de exposições ou
quaisquer certames c!nológ!cos internacionais; IV - É vedada discriminação,
no que tange ao direito de participação, das entidades legalmente constituídas
em mostras cinológ!cas, que obedecem às especificações do art. 7. 0 ; V - as
funções de d!reção das entidades cinóg!cas serão exercidas por brasileiros natos
ou naturalizados, proibida remuneração.
O Projeto, na realidade, preenche a falta de sistematização que, atualmente,
caracteriza a cinefilia brasileira, e causa, como assinala a Justificativa, "numerosos inconvenientes, extremamente prejudiciais à criação de cães no País.
Por exelllQ)lO: "verifica-se que as entidad·es existentes intitulam-se representantes
da Administração Federal, quando não se apresentam, nas exposições inter·
nacionais, como mandatárias do Governo brasileiro".
Mamífero carnívoro, fissípede, da família dos Canídeos, o cão é o mais
domesticado e antigo dos animais domésticos. Paradoxalmente, aquele cuja
origem é menos conhecida. Nos dias atua!s, e1eva-se a trezentos o número de
raças de cães. Há milên!os, o cão permanece na intimidade do homem; daí
ter perdido seus caracter-es naturais e adquirido outros, de maneira que não se
assemelha estritamente com nenhuma espécie selvagem. No Nolítico, homem
e cão já eram encontrados juntos. O canis palustris, de tamanho p.equeno e que
muitos julgam descendente do chacal, acompanhava nosso ancestral. Na Idade
do Bronze, novas formas caninas surgiram. Os antigos Egípcios empregavam,
na caça aos antílopes, o chamado "galgo. egípcio'·' que, posteriormente, passou
à Etiópia. Os Gregos dispunham de várias raças de cães, da mesma forma
que outros povos antigos. Grande atenção tiveram referidos animais, na Idade
Média. No mundo moderno, o homem devota grande carinho, ao seu milenar
amigo e, em todos os países, há sociedades organizadas especialmente para
tratar da cinof!Jia.
Em virtude do grande número de raças, foram elas agrupadas, de acordo
com determinadas características. O Clube Português de Canicultura, por exemplo, reconheceu as seguintes classificações: I - Cães portugueses de guarda e
ut!J!dade; II - cães estrangeiros de guarda e utilidade; III - T·errlers; IV Cães de levante e corso; V - Cães de parar; VI - Cães britânicos de caça a
tiro; VII - Galgos; VTII - Ba!xotes a1emães; IX - Cã·es de luxo. Em cada
classificação, incluem-se várias raças. Como cães estrangeiros de guarda e
utilidade (I!) foram classificados, entre outros, os cães de gado e os cães de
pastor (alemão, australiano, belga, holandês, italiano, dos Pir!neus, húngaro
etc.); cães Sp!tz (irlandês, groenlandês, Japão etc.)
Os criadores brasileiros procuram aprimorar inúmeras raças. Vários canis
têm obtido sucesso nas experiências realizadas, e poderão realizar multo mais,
se lhes forem dadas condições de trabalho. A Justificativa salienta que "ao lado
do aspecto económico, avultam outros nos campos do !nt.eresse social, políticoadministrativo e, até, de segurança púb·llca que rec·omendam a observância de
uma política integrada e racional para os problemas da clnof!l!a brasileira". E
enfatiza:
- Ninguém desconhece, hoje, o papel que desempenha o cão pastor alemão junto às nossas Forças de Segurança Pública, na ação repressiva ao crime
e aos a tos de terrorismo.
O cão tem os sentidos multo desenvolvidos. O mais apurado é o olfato,
que lhe permite rastrear o homem e os animais. Nos conflitos bélicos (II
Grande Guerra, Guerra do Vietnã, Guerra da Coréia) cães amestrados têm
participado das operações .
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- 265Na Comissão de constituição e Justiça, a Proposição foi considerada constitucional e jurídica. Ela preenche grand·e lacuna e atende a diferentes aspectos
da genealogia da aludida espéc~e de animais domésticos.
Somos, pelo exposto, pela aprovação do prestmte Projeto de Lei.
Sala das Comissões, em 12 de junho de 1974. - Paulo Guerra, Presidente Antônio Fernandes, Relator - Octávio Cesário - Amaral Peixoto - João
Cleofas.
PARECER
N.0 251, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da
Câmara. n. 0 50, de 1974 (n.0 1971-C, de 1974, na. origem), que "altera
a data. da entrada em vigor do Código Penal (Decrero-Lei n.o 1.004,
de 21 de outubro de 1969, com alterações posteriores) e dos arts. 3.0 ,
4.0 e 5.0 da. Lei n. 0 6.016, de 31 de dezembro de 1973.
Relator: Sr. Helvídio Nunes
Com a Mensagem n. 0 242, de 20 de maio de 1974, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República remeteu ao Congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Justiça, projeto de lei que
"altera a data da entrada em vigor do Código Penal (Decreto-Lei n.O 1.004,
de 21 de outubro de 1969, com alterações posteriores) e dos arts. 3.0 , 4.0 e 5.0
da Lei n.O 6.0'16, de 3'1 de dezembro de 1973".
Outorgado à Nação no último trimestre de 1969, o Código Penal teve a
sua vigência sucessivas vezes adiada, mas finalmente fixada para 1.0 de julho
de 1974.
Agora, nova proposta de adiamento é endereçada ao Congresso, sob o fundamento de que "é ... 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 ex·eqüib!lidade".
E a E:x~posição de Motivos justifica:
" ... há institutos novos, em matéria substantiva, que ficariam sem possibilidade de aplicação, na falta de legislação adjetiva correspondente. O mesmo
se dirá da legislação executiva penal".
E explicita:
"Ressaltam, entre outros, os seguintes exemplos: o exame criminológico,
para a declaração de periculosidade e outros fins (art. 52, § 1.0 ); o reconhecimento e o tratamento do criminoso habitual ou por tendência (art. !M); a
aplicação das novas espécies de suspensão condicional da pena (art. 70, § 1.0
e o art. 71); as normas 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 de 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.).
No que tange à execução da pena, cumpre considerar os novos dispositivos
penais referentes aos estabelecimentos penais, notadamente o tipo de estabelecimento aberto e a denominação prisão-albergue (art. 38, § 3.0 e art. 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
inexistentes no vigente Código de Processo Penal".
Antes de passar ao exame da matéria, vale lembrar que, também oriundo
de Mensagem Governamental, no ano próximo pretérito esta Comissão apreciou
o Projeto de Lei n.o 58/73, que alterou dispositivos do Código Penal.
Tão profundas foram as modificações introduzidas que, a primeira dificuldade a transpor, foi a de saber se se tratava de novo Código ou de alterações
que pudessem ser vencidas através dos prazos regimentais comuns.
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- 266Designado Relator, o eminente Senador e festejado criminalista Accioly
Filho, ofereceu-lhe substancioso e douto parecer, no qual sustentou, de inicio,
a oportunidade, conveniência e necessidade da vigência do Código Penal, independentemente da elaboração d·e novo Código de Processo Penal.
Pela atualidade da posição doutrinária do ilustre representante paranaense,
que conflita com a expressa na Mensagem, convém conhecer os tópicos principais daquele parecer.
"Atribuiu-se, Inicialmente, essa dilação na vigência à necessidade de dar
ao País, concomitantemente com o Código P·enal, uma nova lei processual penal,
que armasse o Judiciário dos instrumentos para a aplicação da J.ei substantiva.
Alguns não compreendiam que vigorasse um novo Código Penal sem, ao
mesmo tempo, ser elaborado um Código doe Processo Penal que substituísse
aquele de 1941. Amparam-se no precedente do Código Penal de 1940, que vigorou
a partir de 1942, juntamente com o novo Código de Processo Penal.
No caso do Código de 1969, a procrastinação na vigência, no entanto, não
podia ser levado à conta da falta de nova lei adj·etiva. É que, em 1940, vigoravam ainda no País as leis processuais penais dos Estados, elaboradas ainda
na vigência da Constituição de 1891, antes da unificação do direito adjetivo
introduzido pela Carta de 1937. Essas leis estavam ajustadas ao velho Código
Penal de 1890, que teve estruturas, sistema .e filosoJ!a Inteiramente alterados
pelo Código de 1940.
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Não há, pois, reencontro entr·e velho .e o novo Código, mantidas que foram
neste as linhas mestras daquele, embora com a retificação ou substituição de
alguns institutos e a introdução de algumas inovações. Nada, todavia, que
indicasse a necessidade de uma J.el processual contemporânea para a vigência
daquele Código".
Pois bem, emb'Ora existente, o conflito não tem a gravidade que, à primeira
vista, parece encerrar.
Na verdade, o próprio Senador Accioly Filho não nega que, apesar de
mantidas na nova as linhas mestras da legislação antiga, profundas alterações
foram introduzidas no Código Penal, tais como a "redução do limite de idade
para o menor inimputável, o tratamento do concurso de crimes, as figuras
dos criminosos habitual e por t•endência, a suspensão do duplo binário", além
de erros e imperfeições de menor porte.
Até mesmo o cuidado no. evitar o envelhecimento de algumas disposições
não escapou aos cuidados e à diligência do eminente parecer!sta.
De quanto foi dito, pois, resulta que, ainda guardadas as linhas fundamentais, o texto do novo Código, além de abrigar novos institutos cria e introduz
outras modificações substanciais na lei penal.
É certo que, do ponto de vista doutrinário. nada impede a vigência do
Código P·enal, independentemente da futura lei adjetiva. De outra parte, porém,
é incontestável que várias inovações que a lei substantiva acolhe não poderão
ser totalmente executadas sem a existência d·e atualização do Código Processual Penal. E a tónica da Mensagem objetiva, precisamente, a plena exequib!l!dade do novo Código Penal, ainda mais porque prometida para breve a lei
processual.
Quanto ao mais, o Senador Franco Montara ofereceu emenda ao projeto
de lei, visando a subordinar a data inicial de vigência do Código Penal à do
Código do Processo Penal, em fa.se da apressada elaboração.
Com tal providência, é evidente, pretende evitar futuros e possíveis adiamentos da entrada em vigor da lei substantiva criminal, inspirada no Prof.
Alfredo Buzaid e na Moção de Goiânla, que vêm na coincidência, respectivamente, "Interesse da administraçã:o dajustlça criminal" e "exigência de boa
aplicação da lei penal".
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- 267 Vencedora a tese da coincidência, perfilhada na Mensagem, resta saber
se a entrada ·em vigor do Código Penal pode ficar subordinada à vigência do
Código de Processo P·enal, como sugere a emenda, que é a repetição do Projeto
de Lei n. 0 116, de 1973, do mesmo autor.
A simultaneidade proposta não implicará na subordinação da vigência da
lei a um termo? E nesta hipótese, é possível, juridicamente, estabelecer tal
vinculação?
Projeta-se a vida da 1ei em duas dimensões: no tempo e no espaço.
Carvalho Santos, com o apoio de Paulo de Lacerda, afirma que, "ao ser
publicada, é usual estabelecer a lei uma r·eferência para a sua entrada em
vigor, que tanto pode ser em dia certo, como um prazo, ou o sucesso de algum
acontecimento ou formalidade" (Repertório Enclipédico do Direito Brasileiro,
vol. 31, pág. 134).
A emenda do Senador Franco Montara cabe, perfeitamente, na expressão
- ''algum acontecimento", que na lição de Paulo de Lacerda "contém a incerteza
do momento inicial, do tempo intermédio e do termo; porque a incerteza
pode afetar, não só o tempo em que futuramente se dará o acontecimento
(incertus quando), como até o mesmo acontecimento em si (incertus an)".
Do ponto de vista da doutrina, pois, inexistem mo.tivos que impeçam a
entrada simultânea em vigor do Código Penal e do futuro Código Penal, ainda
porque, apesar de incertas as datas de a•provação, promulgação e publicação
da lei adjetiva, não paira a parc.ela mais mínima de dúvida de que, em breve,
virá ela compor o quadro que as necessidades da atual consciência jurídica
estão a reclamar.
Ademais, a vocatio legis, às vezes, consoante o ensinamento de Anacleto
de Oliveira Lopes, "é conv·eniente por duas razões:
a) tornar a lei nova melhor conhecida;
b) permitir às autoridades a adocão de medidas que permitam o efetivo
·
cumprimento da lei".
Isto posto, o parecer é pela constitucionalidade e juridicidade do projeto
e da seguinte
EMENDA N. 0 1-CCJ (SUBSTITUTIVO)
Ao Projeto de Lei da Câmara n.0 50, de 1974.
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. 0 e
5.0 da Lei n. 0 6.016, de 31 de dezembro de 1973, entrarão em vigor juntamente
com o novo Código de Processo Penal.
Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário:
Sala das Comissães, -em 12 de junho de 1974. - Daniel Krieger, Presidente
Helvídio Nunes, Relator - Carlos Lindenberg - Nelson Carneiro - José
Lindoso - Heitor Dias - Gustavo Capanema - José Augusto - Wilson
Gonçalves - José Sarney.
PARECER N.0 252, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 54, de 1974 (Projeto de Lei n.0 514-B, de 1971, na origem), que
"estende à Associação dos Funcionários da Justiça do Trabalho da 2.a
Região o disposto na Lei n. 0 1.046, de 2 de janeiro de 1950".
Relator: Sr. Nelson Carneiro.
RELATóRIO
Dispõe o texto original, apres·entado à Câmara dos Deputados:
"Art. 1.0 - São estendidos à Associação dos Funcionários da Justiça do
Trabalho da 2." Região, sociedade civil com sed-e e foro na Capital do
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-268Estado de São Paulo, as prerrogativas e vantagens previstas na Lei
n.o 1.134, de 14 de junho de 1950.
Parágrafo único - Ao associad<~ é permitido consignar em folha de pagamento, além das mensalidades, outras contribuições sociais à entidade,
observadas as condições estabelecidas na Lei n. 0 1. 046, de 2 de janeiro
de 1950.
Art, 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as d.isposições em contrário."
Ao oferecê-lo à consideraçá'J de seus Pares, o ilustre Deputado Dias Menezes
afirmou à certa altura de sua j ustlflcação:
"Este projeto visa colocar essa entidade em pé de igualdade com Associações congêneres, concedendo-lhe os mesmos benefícios já outorgados
a outras entidades de classe, por força da Lei n. 0 1.134, de 14 d.e junho
de 1950, que faculta representação perante as Autoridades Administrativas e a Justiça ordinária, dos associados, ao mesmo tempo que atribui
a faculdade de promover.em descontos de mensalidades em folha de
pagamento de seus associados mediante consignação. Acontece, todavia,
que tais benefícios só alcançaram as Associações existentes à data da
entrada em vigor da Lei n. 0 1.234, isto é, a 2 de janeiro de 1950. No
entanto, após essa data, Associações congêneres obtiveram esses benefícios e vantagens por leis próprias, sendo que, presentemente, tramita
na Câmara o Projeto d.e Lei n. 0 4.071/66, oriundo do Senado e de autoria
do nobre Senador Gilberto Marinho, que visa favorecer, da mesma forma,
a Sociedade Financial dos Servidores do Brasil. Este projeto de lei já
recebeu o beneplácito de todas as Comissões Técnicas do senado e da
Câmara. Nestas condições, à vista dos objetivos da Associação dos Funcionários d.a Justiça do Trabalho da 2." Região, que se identificam com
os de várias outras entidades já legalmente autorizadas, na forma da
Lei n. 0 1.134, de 1950, justifica-se, por conseguinte a providência que
pleiteamos neste projeto, uma vez que, do ponto de vista do interesse
do serviço público, tal medida estará em concordância com a política
de valorização das representações de cunho nitidamente funcional."
A sugestão d.o nobre representJante paulista mereceu aprovação das doutas
Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças da outra Casa do Congresso,
mas prevaleceu o Substitutivo da Comissão de Serviço Público, assim redigido:
"Art. 1. 0 - Fica incluída entre as entidades conslgnatárlas de que trata
a Lei n.0 1.046, de 2 de janeir<~ de 1950, a Associação dos Funcionários
da Justiça do Trabalho d.a 2." Região, desde que considerada por lei de
utilidade pública.
Art. 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário."

t o Rel!atório.
VOTO
As vantagens e prerrogativas previstas na Lei n. 0 1.134. de 14 de junho de
1950, e que, aprovado o projeto original, se estenderiam à Associação dos Funcionários da Justiça do Trabalho da 2." Região seriam:
a) a representação coletlva ou Individual de seus associados perante as Autoridades administrativas e a justiça ordinária;
b) a permissão para o desconto de mensalidades sociais em folha de pagamento.

o texto, que nos cumpre examinar, entretanto, inclui a dita Associação entre
as entidades conslgnatárias de que trata a Lei n.o 1. 046, de 2 de janeiro de 1950,

- 269descl.e que considerada por lei de utilidade pública, uniformizando deliberações
O•Jtras com os mesmos objetivos.
O projeto é constitucional e jurídico, e, no mérito, merece aprovação.

Sala das Comissões, em 12 de junho de 1974. - Daniel Krieger, Presidente
- Nelson Carneiro, Relator- Helvídio Nunes - Carlos Lindenberg - Wilson
,Gonçalves - Gustavo Capanema - Heitor Dias - José Augusto - José Sarney
-José Lindoso.
PARECER N. 0 253, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 54, de 1974 (Complementar), que "altera os arts. 1.0 e 2.o e seus
parágrafos; 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 Federal, relativamente à remuneração dos Vereadores".
Relator: Sr. Helvídio Nunes
A proposição sob exame, de autoria do eminente Senador Paulo Torres, visa
a corrigir uma situação anômala, surgida após a vigência da Emenda Constitu<'ional n. 0 1, de 17 de outubro de 1969. É que a Lei Complementar n.o 2, de 29
de novembro de 1967, elaborada com fidelidade à sistemática constitucional então
vigente, que acolhia o princípio da coincidência dos mandatos dos Parlamentares federais e estaduais e dos Vereadores, está a reclamar cirurgia que a adapte
às normas da Lei Maior em vigor.
2. Com efeito, além de determinar que "durante a legislatura, não se poderá
elevar a remuneração a qualquer título" (§ 3.0 cl,o art. 2. 0 ), o art. 3.o da Lei
Complementar n. 0 2 estabelece o máximo da remuneração dos Vereadores em
proporção aos subsídios dos Deputados Estaduais. A Emenda Constitucional n. 0 1,
de 196.9, porém, alterou o critério populacional, que para efeito de remuneração
foi elevado para mais de duzentos mil habitantes, e elegeu como norma, no item
I do art. 15, a incoincidência de mandatos nas áreas estatdual e municipal.
3. Em decorrência, a proibição de alterar-se a remuneração durante a legislatura impede, ao menos durante um biên!o, o estabelecimento de uma proporção entre os subsídios dos Deputad':ls Estaduais e dos Vereadores, exatamente
porque o final da legislatur•a estadual coincide com o do início da terceira sessão
do mandato legislativo municipal.
4. Pod.er-se-ia argumentar que a constituiçã':l Federal, nos termos do art. 33,
consigna, como momento próprio à alteração dos subsídios dos parlamentares,
um parâmetro temporal: "no fim de cada legislatura para a subseqüente".
Por outro lado, o art. 200 da Carta Política manda que se inc':lrporem, "no que
couber", as disposições da Constituição Federal "ao direito constitucional legislado dos Estados". Assim, o princípio, baseado na norma ética de que se não
deve legislar em caus·a própria, ao ser incorporad,o às Constituições estaduais,
no atinente aos membros das Assembléias Legislativas, estender-se-la aos vereadores.
5. Entretanto, não há confundir Parlamentares, federais e estaduais, com
os legisladores municipais. Arestas do Supremo Tribunal Federal têm declarado
que a Câmara Municipal não constitui Poder Legislativo, mas órgão deliberativo
da edilidade.
Tanto Isso é vercl.ade que, sem contrariar o art. 33 da Constituição, a Lei
Complementar n.o 2, de 1967, declar•a no § 1.0 do art.. 4. 0 :
1.0 - As Câmaras Municipais, que se instalarem pela primeira vez,
e as que ainda não tiverem fixado a remuneração de seus Vereadores,
poderão determiná-lo para a legislatura em curso, dentro dos limites
e critérios fixados em lei."
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--------·---·------- 270O contrário, isto é, se o art. 33 se aplicasse aos Vereadores, o transcrito
dispositivo seria Inconstitucional. Dai por que, cumprindo o Decreto-Lei n.o 411,
de 1969, os Ver.eadores d.os Municípios de Macapá, Rio Branco e Boa Vista, capitais dos Territórios Federais do Amapá, Rondônia e Roraima, vot.aram seus próprios subsídios para a legislatura em curso.
6. Há necessidade inadiável, da adaptação da Lei Complementar n.o 2, de
1967, à Em.end.a Constitucional n. 0 1, de 1969.
Realmente, mudado o critério populacional, prescrita a incoincldência de
mandatos e lntercorrente o Decreto-Lei n. 0 411/69, que cria Câmaras de vereadores nos Territórios Federais, mais avulta imperiosa a alteração redaclonal
objeto da proposição do Senador Paulo Torres.
7. O projeto c·orrlge uma anomalia da Lei e prev-Ine conflitos de ordem jurídica, possivelmente suscitá veis, a partir d.a incoincidência dos mandatos. E
está calç·ado na melhor técnica legislativa, sem qualquer ofensa ao texto da Lei
Maior.
8. O nobr·e Senador Paulo Torres, na justificação do Projeto, assinala a perplexidade dos exegetas, ante a situaçã·o anómala criada, ao acentuar:
"Em verdade, dúvidas têm surgido, na aplicação da Lei Complementar
n. 0 2, de 1969, uma vez que, ali, s·e estabelecem normas d·e controle
incompativeis com o sistema constitucional que disciplina o processo
ético d.a retribuição parlamentar. Nem realidade, Isto se verifica em
cons·eqüência do preceituado no art. 15, item I, que ·estabelece o princípio da incoincidência de mand·atos nas áreas estadual e municipal.
Assim, na forma do retr-ocitado dispositivo constitucional. as eleições
municipais para Prefeito, Vice-Prefeito e Ver•eadores, pÓrque devam
realizar-se em data diferente da de Senador, Deputado Fed.eral e Deputacto Estadual, terã·o, por conseqüência, o estabelecimento de mandatos
também incoincid·entes, dentro das respectivas legislaturas. Diante dessa situação, que já acontecia no regime anterior à Emenda Constitucional n. 0 1, de 1969 (art. 16, I), dificuldades surgiram no que se refere
à execução da Lei Complementar n. 0 2, de 1967, na parte relativa à
atualização da remuneração de Vereador, segundo os critérios da mesma
lei, sobretudo porque, no aludido diploma legal, foi fixado que a remuneração seria "estabelecid·a no final de cada legislatura, para vigorar
na subseqüent.e" e mais, que "d.urante a 1egislatura não se poderá elevar
a remuneração a qualquer título" (art. 2. 0 , § 3.o). Do exposto, nota-se,
desde logo, que os referidos dispositivos são, de certo modo, redundantes,
quanto aos fins a que se propõem."
O.
Em seguida, ·assinalando o ponto nodal da questão; adv·erte o Senador
Paulo Torres que a Lei Complementar n. 0 2/67 inscreveu no seu texto "disposições divorciadas da realid.ade d·o problema, apenas porque figurantes no elenco
ela~ normas constitucionais gerais". Em tal caso estaria o esposamento da norma
contida no art. 33 da Constituição Federal, "que regula especialmente a c<Jncessão de subsídios de Deputados e Senadores, servindo como instrumento de
controle moral, segundo o princípio de que não se deve legislar em causa
própria".
Tal bis in idem é tanto mais desnecessário quanto o art. 13, Item VI já "limita
os referidos estlpêndlos, em condição que, por si só, garantiria a total prevalência
do princípio moralizador".
10. Depois de demonstrar llljustiflcável a extensão aos vereadores "da limitação própria ao Deputado Federal c ao S·enador, que, além desta, não se
subordinam a outro tipo de contribuição retributlva", salienta:
"Segund.o, pois, a boa inteligência constitucional, a norma do art., 33 do
caput, in fine, é de Incidência estrita, não atingindo a esfera estadual
ou municipal, que, como visto, já possui regime próprio d·e limitação, de
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domina a do art. 3.0 da lei regulamentar própria."
11.
Finalmente, advertindo que se aplicaria, pela Lei Complementar n.o 2/67,
à situaç1i.o dos Vereadores, além da norma gerai uma especial, atinente à retribuição percentual, tomando por parâmetro o subsídio do Deputado Estadual,
acentua:
"Tal equívoco, pois, só poderia g.erar distorções, no âmbito da execução
da lei, o que ocorre, de fato, em várias hipóteses e, sobretudo, na que
resulta da atuação da medida dentro do regime da incoincidência de
mandatos. Observa-se, n.este ponto - e porque as legislaturas estaduais
e municipais são incoincident.es - que, quando se opera a elevação
de subsídio do Deputado Estadual, esta modificação alcança a Vereança
no curso de uma legislatura, impossibilitando, por forca dos impedimentos do art. 2. 0 , caput, e .seu § 3.0 , da Lei Complementar n. 0 2, de 1967,
qualquer iniciativa de atualização da remuneração, dentro dos tetas
fixados no art. 3.0 do mesmo diploma legal."
12.
Nada a objetar, pois, aos fundamentos da justiflcagão que, mostrando a
conveniência da alteração, lhe emprestam o respaldo de constitucionalidade e
j uridicidade.
Apenas o § 2. 0 , art. 3. 0 , do Projeto de Lei Complementar merece reparo,
materializado ·através da Emenda da CCJ n. 0 l, que persegue red.ação mais clara
aos fins objetivados pelo eminente representante fluminense.
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EMENDA N. 0 1-CCJ
"li 2. 0 - Du11.1an•t•e a Cegi:s·lia:.ura, a -r•emu•ne•l'açã.o podJe•rá s·e•r ,a,tualizadJa qua.ndo fo•l'lem a1be•rados os .subsid~os dos Depu.tado.s, ohedlecidos os l!imites fbQa;dos
nesi1Je .al'ltigo."
Sala das Comissões, 12 de junho de 1974. - Helvídio Nunes, Relator.
P.ARIECER DA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
A comi.<>-s·ão .dle ConstLtuiçfuo e Jus•tiça aprov.a · o •PSJrecer dio S•ellliho•r Re.1a;tor.
com a s•eguinte emenda ao § 1.0 d·o art. 3. 0 da Lei Complementar n.0 2. de 29
de noV1emb<ro d.e 1967.
EMENDA N. 0 2-CCJ
Lel•a-s·e:
"§ 1.o - A pa,1.1te vruriáv•e.J da 1-.emu[l)em.çã.o niilo s•e~á inf·e•ri•o•r à f.ixa e corJJe~
pondJerá às S•essõ.es a ~ule compaa.'le·c.ell" o V•erea.do,r, -nao pod•eil1ldo s•er paga mrus
de uma ordinária por dia e até quatro extraordinárias por mês.
Sala das Comissões 12 de junho de 1974. - Daniel Krieger, Presidente
_ Helvídio Nunes Re~a·bo•r, •COm ll"es••rições - Carlos Lindenberg, com ['lesbriçõe.s
- José Augusto __: Gustavo Capanema, com re.~•brições - José Lindoso - Nelson
Cameiro - José S•amey - Heitor Dias - Wllson Gonçalves.
PARECER.
N, 0 254, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n.o 51, de 1974 (n,0 1.927-B, de 1974, na origem), que "altera
a redação do art. 310 da Lei n. 0 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e dá
outras providências".
Relator: Sr. José Augusto
Visa o Poder Executivo, com a Mensagem n. 0 24174, modificar a vigência
da Lei\ n.o 6. 015, d•e 31 de dez,embl.10· d•e 1973, prur•a 1.0 de juCho de 1975, a11l€a.'la.ndo-lhe o n.r,t. 310, e, conc.omii.an-teme.nbe, ,l'evog1anclo, d•e imediato, o Dec[le.to-~e.f
n, 0 1, 000, de 21 d•e ou-tubro d•e 1969, Ob}etlv.a., al<nda, a .vevog1ação, .a. pa•l'tir da
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- 272vigência da Lei n.0 6.015, dos Decretos n. 0 • 4.857, de 9 de nov·embro de 1973,
5.318, de 2 de fevereiro. de 1940, 5.553, de & de maio de 1940, e da Lei n. 0 4.827,
de 7 de março de 1924.
O Ministro de Estado da Justiça, na exposição de Motivos que faz ao Pre.sidentJe da Roerpúbliica, e:nfoca, ·com c~a:reza, as •Dazõ·es· que fund•amenta:m o :projeto ·de l!ei •em apreço, ~o· diZie!l':
"Várias d•e suas disposiçõ•es, entre·tanto, já .c;Leman<àam a.1tera<}ão, IP•aJ.1a ·que .se oo•a.du.n.em com os P·J.1e·c·eitos da Lei n. 0 5.988, de 14 de dezembro
de 1973, que regulou os direitos autorais ... "
"Por ou·tlro Lado, es.•,ã;o sendo ultimados n•este Mmi.stér]o· os trabalhos relativos ao anteprojeto de Código Civil, onde se criam novos institit!utos j.lllridicos - como o dir•ejto d•e sup•edície e a .adoçâlo pLena -, se
mod~fica a d1scip1ina de outl'IO.s ·e ~·e esta.be1ec.e a nec•ests1dad•e da organi2laçoo do Regls•tro d•as Empl'le.sas.
'I1udlo isso - pe1a es.t111e•ita Ligação oom o· sLstema .dJe· l'eg~stro - implica:rá, necess•ar:•amente, a a~:.t,e.ração da Lei de Registl'!Os Púb.J1c•o•s."
An1Jec1pa-s•e, rpo•r,'tanto, o Poder E:x:ecutivo, àJs CO!nseqüências que advirãlo se
a v!gênc~a da Lei n.o 6. 015 ·con.trur-ste a partir dte 1.0 de julho do ·corl.1entle MJ.O e
que Levoarâlo, O·brigatlo•riamente, a inúme.r•as alterações nes.ta Led, com o advenro
do novo Código Civil, como, aliás, já aconteceu com a promulgação da Lei
n.O 5.988, de 14 de d·ezembro de 1973 (Direitos Autorais).
A prorro.gaçã.Jo do .pl.1azo dte vi.gêncla por um amo se·rá o sufici·ente, iiliO entender do Ministro de Estado da Justiça., para a compatibilização de toda a leglslaçãlo .ool'lre~a;ta.
Quan•o .a;o métito, me.r.ece a;c.oH:lict.a a •prop.osiçãJo· dlo Pod•er Exe·c.utlvo, e:nuncia;da no ;projoeto em ,1Je1a, que, p1ena.men1:1e c•onstituc!ontal e judilico, é, ainda,
de bo.a técnic·a legis1ativ.a.

Con.sideramos, pois, benéficas e váliida~ as medidas oonstam,tes do p·roje.to,
oomp.atíV1eis com os i!lJO•SSO•S acn:steios d•e uma t:egislação ·concisa e a;tuante, e·, assim,
opLnamio•s ple.La sua •apro·vação.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1974. - Daniel Krieger, Presidente
- José Augusto, &e1atoa: - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - Carlos
Lindenberg - Heitor Dias
Gustavo Capanema - Helvídio Nunes - José
Samey - José Lindoso.
P.AitECER
N.0 255, de 1974
Da Comissão de Constituição l' Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n. 0 16, de 1974, que "altera a legislação da Previdência Social, e
dá outras providências".
Relator: Sr. Heitor Dias
Visando compatibilizar a Lei Orgânica da Previdência Social (Lei n. 0 3.807,
de 1960, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei n.0 66/66 e pela Lei
n.o 5.890/73) e a Coill~<Dlidaçãto das Leis do 'l\mbaH:lo (Dec·r•eto-Lei n.o 5.452/43),
oo que tange aos conce.i.tos d•e ~em\1Ilie.ração e salário-de-contribuição, d:e sorte
que estle, deflnLdo na LOPS, não c:M.scr.epe daquele, na amplitud'e que lhe conferiu •a CLT, O· ilustre Senador Ne!.s.on Camei•ro apresen~a ao Senado o· IP·l1Dj•e.to de
Jlei em •exame.
Conso·ante obserV'a o autoQ· do projoeto, "a Lei Orgânica da PX'e·vldência Social,
com a nova redação do inciso I do art. 76, buscou alargar, ainda mais, o conceito de remuneração, indo além daquele que consta do art. 457 da Consolidação
doo Leis do 'l\l.1abalho.
Assim fazendo - prossegue o ilustre autor do projeto -, o dispositivo que
se pretende clterar dá ao salário-de-contribuição uma abrangência que tem

-273ensejado numel!"os'as 11clies judidals, :promo:v:l<lias po~r emp11egac1Jo•s e emp11ega.dores,
mcomf>Cl=ados com ~a incidêncta desse tip1o de •CO•n1lr1bulção pl'evidenclária.
Re~a.Jm~mte, tem pro~cedênc~a o ,a;rgumemo à'o· Sen!l!do~r Nel.son OarneLro qUJando enf:BJtlza 'a tnece~EsLciad>e de uni:llo~runizBJr esses OOi11Cie1to~s, tanto mais qua.n.to,
na slstemáti()a de noss'a Legislação Soc:1aJ., ~a Q1egl1a é fa.2ler da CLT o ponto de
Ilef~ea:êncla oonceitual, como o f·az a ~a:ópr!La Lei Orgânica da Previdência Soda!
que define 'tanto..a empresa •C:omo o empregado em remis-são ·ao texto oocrl.SoUd:lido
(LOPS, ~rur:t. 4.0, ,aJ.íiruea.s a e b).
Por outro lado, entretanto, o projeto merece reparo, pois, ao que parece
inadvertbidamente, pretendendo modificar a redação do inciso I do art. 76 da
LOPS, omitiu o limite die 20 (vinte) v.eze,s o ma!01r salário mírumo vig>ent'e no
Pais, que a Lei n.0 5.890/73 estabeleceu para o mencionado salário-de-contribuição.
!Por isso, etntendemos que o objetivo dto· p·rojeto s~ena alcançado s~e ap,en,as
suprimisse do ~g<J em ['e:llerência a exp11essão a qualquer título (in medio),
hipótese em que, por via da interpretação sistematácia, essa norma seria integrada
pelo art. 457 e parágrafos da CLT, onde, com a precisão conceituai avalizada
p~a jmis~prndênc:a tva;balhista, não mais ·exis.tem dlis~cussões de vulto em to.rno
do conceito de tremUI!lea:ação.
Isto :piOSito, e porqu1e a ma,térla s1e mse'm na competênda 1egls.1ativa do Congl'esso NBJcional, opinamos p,e,Ia oonstitucionalidade e juridicidaclie do projeto,
que poderá .sei!" aprova;do na forma do s~egumte:
SUBSTITUTIVO
.Ao Plroje,i;o de Lei do Sen,BJdo n.0 16, de 1974.

Altera a legislação da Previdência Social, e dá outras providências.
Art. 1.0 - O inciso I do art. 76 da Lei n. 0 3.807, de 26 de agosto de 1960,
oom a l'edação mtrodnu1da pela Liei n.0 5.890, dle 8 de junho de 1973, p'a.."'S~a a

vig>e1rBJr com 'a SJegui~te l!'edação:
"Art. 76 - ................. ·...... .. : ............................... .
I - ,a l'emUillJe~açãJo e·fetiV'amente pe,r.c~ebida pa.ra os segura,dos l'eferidos nos itens I e II do art. 5.0 , até o limite de' 20 (vinte) vezes o maior
salário mínimo vigente no País."
Art. 2.0 - Esta Lei e:ntva. em vtgor na oo•~a de sua pubUcação.
Art. 3.0 - Rie·vogam-se as d:islp·o·siç6es em contrárro

r

Sala das Comissões, 17 de abril de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Heitor Dias, Rie~a~tol!" - Accioly Filho - Helvídio Nunes - Carlos Lindenberg José I.indoso- Wilson Gonçalves- Gustavo Oapanema - José Augusto - Mattos
Leão - José Samey.
PARECER
N.0 256, de 1974
Relator: Sr. Guido Mondin
oom o obj1etlvo dle tl'a.2le!l." pa11a .a Liei Or.gânic'a da Previdêncta Social o conceito de "r,emun,ea:.açã;o" firmado tp~e1a Cons,olld,ação· das Leis do Trabalho, o eminente s~enado'r Nelson Oa;rn1ediro, c~om o pres~en.te proOje.to, quer altea:ar o !ncis'o I
do 3/r.t. 76 da L!ei n.. o 3. 807/60, da.n.do-~he a LS1egulnte ~ecLaçoo:
"Art. 76 - Entende-se por salário-de-contribuição:
I - A remuneração ef.etivamente percebida, em decorrênda de serviços prestados pe'os segurado~ referidos nos itens I e II do art. 5. 0
desta 1ei excluíd!I!S as gra;tlfic.açoes con.()edidas libe·l'alme:nt~e peJoo,s ·empr·egadores co·rno prêmio, c'omo iiJ>!llrticipação no•s luc·Dos ou na produtivid·ade
d1a empreLSa."
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vigor, que considera como remuneração do empregado, para os fins de incidência
da contribuiçã,o Jlll"eViclienciárla, todas •as im!P0111tánc1as po·r el·e r-e.cebLclJas "a. qualqu.ea: ti'ulo".
Em s<ua •a,p~ec!açã,o. p·e~a douta OomLssáJo de COI11St!Jtu.lção •e JUiSit!ça, o :projeto
foi Pefo.rmu1ado com .a <ap·ro'V'ação• clie Substitutivo ,clJo Re1ato<r, o emmeiJJbe Se:nadO'l'
Heitor Dls.s. Entend·eu S. Ex." que desnecessário .se tomava explicitar no texto
legal quais as parcelas excluídas do conceito de remuneração, pois, suprimida
que f.CJiSs<e a exp•Pe.ssão "a qrualquer .título", ·a a'lemune<Paçálo· ,cli() •empJ.'egado· i!J<as~1aa:la
a S•er <ruutoma'.icamente ·en:tend:Jclia ·como aque1a definida pela Cons·olldação das
Leis clJo Tr•abalho.
Nálo Q'o€~1ta dúvLda .clJe que, IS<Ob o ponto ·de vista da: ,técmLca ·1egi!slrut!'lla, o Sub&ti.tutivo ·ape.rf·e!ço<ou o pl1oj<e,to. Se os OOD•Cieitos dJe salá:rio, die .empregadJor 'e <die emp~egado, doe .te•mP•O de ~,e,rviço •e·tc., de qUJe se s.eJ.'ve ,a, JJeglsLaçáJo p11evidenciálrla, s•álo
cs c·ontid•OS na CLT, 111ada ma:s 11azoáV1el que <S<e .pas.s;e <a ·e·nte!lllclJe;r como :!1emunell'ação, para todos os efeitos legais, a definição do art. 457 do texto consolidado.
É bem ve•l.'ldadJe qiUJe alguns mets,'~es de dl!!:•eito soda~ pl!'ef<ea:tem qwe Lels, como
as tra balhls1tas e· de pDevidêncLas. s<ej•a.m ·a.s mais <expCícitas possív.eds, d1e modo a
que o tr.abalhadio·r, nem sempa:te af.eLto taas •textos. Leg1a.!s, poSISa ·entenJdê-]as f,a;ciJmente e melhoo: conhe•c<er 1DS s•eU13· .diJreitos. Ness1e s'entLdo, ·a forma inicial ·dio pa-ojeto é bem mais clara, pois desfaz qualquer dúvida quanto à exclusão das gratificações concedidas liberalmente pelo empregador do conceito de remuneração.
TaJ obõ:1e•rvação·, ecrJJtr.etan<to, não •cLesfaz o .ace·l'to do· Subsi+1tUJbiVJo, :pois. o· lli])llca<d,or .clJa lei Sl:a.bel!'á distingui·r •as pllir·C·eJ,as qUie. ll'esu.Ltam d1a. p11estaçáJo· efert;!v·a do
traba1 ho e que compõ·em <a. l.'lemUilleJ.'ação, d!as chamadas g.mtifi.oações o,u cr:Jil'êmlos
conc•edLdos expontane,ame:nte .pelo empll'.egladtOil', a títu1o· ,dJe e·stímulo ou ;paa:.tic!pação
nos 'u·cro>, qP<e, oomo s'e s.able,. P·Dil' não· terem tQ crurá.t;ell' dle habitJUJaJLdad•e :Illem se
constituírem em obrigação contratual, não integram o montante da remuneração
dos empregados.
Re.:,tari<::l, pa.rém, um.a obs,e·rvação fin,al. Com pequena v.ar!.ação re.clJacLonal, o
dlspo~.to no a.r.tigo O·!'a a1tell'ado e.s.tá ~ep•e•t!d<o no inciso I do· •ll!r.t. 69 da. mesrrna !.lei.
Assim p.ar·a s1e •elimlnao:- a expJ.'es.são "a ·qua1quel!' titulo·", oomo que•r o Sub\sltitut!vo,
n.ec<e:sá>r.o S<e to.ma idêntico p•Iloc<ediment,o· quanto a e1S·be úLtimo amtigo.
Nessas conclições, opinamos favoravelmente ao projeto, na forma do seguinte:
SUBSTITUTIVO
Ao Proje.to c1e Lei di<) Senado n.0 16, de 1974
Altera. o inciso I dos arts. 69 e 76 da Lei Orgânica da Previdência.
Social.
Art. 1.0 - O inciso I dos arts. 69 e 76 da Lei n. 0 3.807, de 26 de agosto de
1960, c<om a redtação intPodruz!da p<ela Le•! n. 0 5.890, de 8 dle junà'lo de 1973, iPatSsam
a vigol!'ao: com a s'egli~nte l.'led,ação:
''Art. 69 - ..........•...•...••.•••..•......................•......•.....
I - dos s'egu~a.do•s, em gte<ral, na base de 8% (o~to po1r crento·) do 1!1esp.ect!vo sal á:r!o-dte-c,onrbrlbuição, nele integradas todas as impmtân<C!as IDe·cebid·as a titulo d;e ·r·em.un•ea:taçáJo.•"
"Art. 76 - ........•....................................................
I - a l'emune<ração ef·e·tivamen•1e p•e·rce.bLda, ;p!lil1a os s'egura.ctos l'\e~e~r!dos
nos !tens I e II do art. 5. 0 , até o l!m!te de 20 (vinte) vezes o malar salário
min1mo vtg.entte no PaLs."
Art. 2. 0 - Els,ta J.e! ie.ntra ·em v!go•r nra. data d<e s.ua publlc·ação.
Art. 3.0 - Revo.gam-siS as dlspo.s!çõ·es ·em conotrrurlo.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1974. - Franco Montoro, Presidente Guido Mondin, Re1a.to•r- Heitor Dias- Renato Franco.
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- 275PARECER N.o 257, DE 1974
Da Comissão de Constituicão e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 16, de 1974.
•
Relator: Sr. Heitor Dias.
Ao apreciar o projeto de lei em exame, tivemos oportunidade de nos manifestar pela sua aprovação, nos termos de Substitutivo que, então, apresentamos
a e.sta Comi:são.
Aprovado nosso :parecer e o Substitutivo :proposto, foi a matéria ao exame
de mérito da Comissão de Legis'ação Social, onde, estudado em circunstanciado
:parecer, também obteve aprovação.
Ness·e érgão técnico, o Substitutivo proposto mer.eceu necessário reparo, sob
a forma de novo Substitutivo, que estendeu a outro diSpositivo da Lei Orgânica
da Previdência Social (art. 69, I) a mesma solução que propusemos para o art.
76, I, cuja redação o projeto :pretende alterar.
Realmente, nos termos do Substitutivo da ComiSsão de Legislação Social, a
LOPS ficará tecnicamente melhor redigida, incorporando-se ao seu texto, de
modo uniforme, o conceito de remuneração, tal como definido pela Consolidação das Leis do Trabalho.
Por tudo iSso, somos pela aprovação do Projeto, na forma do Substitutivo
apresentado pela Comissão de Legislação Social.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Heitor Dias, Relator - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - Carlos Lindenberg - Helvidio Nunes - José Augusto - Gustavo Capanema - José Sarney
- José Lindoso,
PARECER
N,0 258, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado, n.0 44, de 1974, que "altera a legislação da Previdência Social e
dá outras providências",
Relator: Sr. Heitor Dias.
De autoria do ilustre Senador Nelson Carneiro, o projeto de lei em exame
modifica, amplamente, os critérios estabelecidos pela Lei Orgânica da Previdência Social, :para a captação de contribuições destinadas ao custeio do SiStema Previdenciário (art. 69 da Lei n. 0 3.807/60, com a redação que lhe deu a
Lei n.o 5. 890, de 1973).
Os propósitos humanitários do projeto, todo ele marcado pela intenção de
desobrigar dos encargos do custeio da Previdência Social determinadas categorias de contribuintes, que o autor considera ·injustamente oneradas, são, sem
dúvida, louváveis, muito embora contestáveis, quando examinados à luz do nosso ordenamento jurídico-constitucional.
Sabendo-se que o nosso Sistema de Previdência é contributivo, isto é, :em
como pressuposto de concessão dos benefícios a :participação do segurado no.l
encargos financeiros da Previdência Social, o projeto, se aprovado, virá desnaturar a filosofia :previdenciária ado ta da, estabelecendo categorias distln tas de
segurados, impondo a uns a contribuição previdenciária que di.;pensa a outros.
Além do maiS, embora na letra do projeto não se perceba esse vício, parece-nos que o mesmo é inconstitucional, porque conflitan:e, implicitamente, com
o proibitivo constitucional do parágrafo único do art. 165 da Carta Federativa.
Consoante esse dispositivo, nenhuma prestação de serviço de ass!;tência ou
de benefício compreendidos na previdência social será majorada ou estendida
sem a correspondente fonte de custeio total.
É evidente que, nesse proibi~ivo, o que o constituinte quis evitar foi o colapso virtual da Previdência Social, que, a todo instante, se via ameaçada de
novos encargos, aleatoriamente estabelecidos, s·em que a lei que os instituía for-
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dos benefício.s.
Ora, disp.ensar contribuições previdenciárias sem extinguir os benefícios
correspondentes é, na essência, o mesmo que criar novos encargos, sem conceder os recursos que irão custeá-lo.s. Um e outro procedimentos, sem sombra de
dúvida, confl!tam com o proibitivo constitucional que, como salientado, visa
resguardar a Previdência social de um virtual colapso, por falta de recursos
para mantê-Ia.
Por tudo isso, somos pela rejeição do projeto, eivado, que se encontra, de
inconstitucionalidade e injuridicidade.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Heitor Dias, Relator - Helvídio Nunes - Carlos Lindenberg - Wilson Gonçalves - Nelson Carneiro, vencido - José Augusto - Gustavo Capanema - José
Sarney - José Lindoso.
PARECER
N. 0 259, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 26, de 1974, que "altera a legislação da Previdência Social,
e dá outras providências".
Relator: Sr. Heitor Dias.
Examinando a constitucionalidade e a juridicidade do projeto em estudo,
esta Comissão aprovou o Parecer n.0 86, concluindo pela sua inconstitucionalidade, em face do disposto no parágrafo único do art. 165 da Constituição.
Para contornar a inconstitucionalidade apontada, o ilustre Senador Ruy
Carneiro apresentou a emenda sob exame, acrescen;ando, no projeto, dispositivo
pe:o qual o FUNRURAL fica obrigado a tran.>ferir, para o INPS, os recursos necessários a cobrir o período de carência a que estivessem sujeitos os segurados
egressos do PRORURAL.
Ao que parece, à primeira vista apenas, o obstáculo estaria superado, posto
que o di.:positivo proposto viria indicar a fonte de custeio própria ao novo encargo criado na previdência, compatibilizando a proposição com o texto constitucional citado.
Uma apreciação mais cautelosa revela, de plano, que a emenda proposta,
nos :ermos em que é feita, incide no mesmo conflito constitucional, na medida
em que, aleatoriamente, obriga o FUNRURAL a um r·epasse de recursos de todo
impreciso, pois as contribuições a que se refere o autor em sua justificação, e
cuja transferência sugere, não são vinculadas à pessoa do segurado.
como acentuou o Senhor Presidente da República, na mensagem com que
submeteu ao Congresso Nacional o Projeto de Lei Complementar n.o 11/71, que
instituiu o PRORURAL, este se alimenta de recursos captados por um "sistema de custeio por contribuições generalizadas, que se apropriam dos preços do
mercado".
Com efeito, lendo-se o art. 15 da Lei Complementar n.0 11/71, que instituiu
o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, verificar-se-á que os recursos
para o custeio do PRORURAL não são captados do segurado (trabalhador rllral), como no sistema contributivo do INPS, em que o segurado concorre com
8% do seu salário-de-contribuição, não cabendo falar, portanto, em contribuições a serem transferidas.
Assim, não podemos deixar de reconhecer que a Emenda contém o mesmo
vício de inconstitucionalidade do projeto, pois, igualmente, confl!ta com o parágrafo único do art. 165 da Carta Magna, razão por que não pode prosperar.
Sala das Comissões, 12 d·e junho de 1974. - Daniel Kriegcr, pr.esidente Heitor Dias, Relator - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - Carlos Lindenberg - Helvidio Nunes - Gustavo Capancma - José Augusto - José Sarney
- José Lindoso.
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N.o 260, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 10, de 1974, que "altera a legislação da Previdência Social
e dá outras providências".
Relator: Sr. Heitor Dias.
Retorna a esta ComiSsão, por força de emenda do eminente Senador Ruy
Carneiro, o presente projeto que objetiva, em resumo, estabelecer a aposentadoria. proporcional ao tempo de serviço para. a. mulher trabalhadora..
Em nossa. apreciação inicial, concluímos por considerar o projeto inconstitucional, vez que, instituindo nova modalidade de benefício prevldenclário sem
a. indiSpensável fonte de custeio total, tornava-se flagra.n te a. infringência ao
parágrafo único do art. 165 da Constituição.

Para contornar essa inconstitucionalidade, a emenda. proposta. indica., como
fonte do custeio, "os recursos provenien:es das arrecadações devidas ao INPS"
e, na insuficiência. destes, a elevação da contribuição previdenciária "em até
10 por cento".
Por mais de uma vez, esta Comissão já apreciou proposições de igual sentido da emenda. Firmou-se, por assim dizer, uma jurisprudência, segundo a.
qual as contribuições previdenciárias, por serem parafiscals, ora caracterizadas como taxas (quando pagas pelos segurados), ora como verdadeiro imposto
(quando não resultam de serviços prestados), integram o Sistema Tributário
Nacional, sendo, por iSso, em termos genéricos, consideradas tributos. Veja-se,
a propósito, o douto parecer do eminente Senador Carlos Lindenberg, oferecido
ao Projeto de Lei do Senado n.o 46, de 1973, unanimemente aprovado.

..

Partilhando, poiS, desse entendimento, somos constrangidos a manter, também para a emenda, o mesmo parecer que .demos ao projeto, ou seja opinar
pela sua inconstitucionalidade, vez que é defeso ao Congresso a iniciativa de
leis que disponham sobre matéria tributária (art. 57, IV, da Constituição).
Sala das Comissões, 12 de junho de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Heitor Dias, Relator - Nelson Carneiro, vencido - Carlos Lindenberg - José
Augusto - Gustavo Capanema - Helvídio Nunes - Wilson Gonçalves - José
Sarney - José Lindoso,
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) (Pausa.)

O

Expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 62, DE 1974
Assegura a missões religiosas o direito de continuar prestando assistência às populações indígenas.
O Congresso Nacional decre·ta:
Art. 1.0 - É o art. 2. 0 da Lei n. 0 6.001, de 19 de dezembro de 1973, acrescido
do seguinte parágrafo único:
"Parágrafo único - As missões religiosas que venham prestando qualquer tipo de assistência às populações Indígenas continuarão a fazê-lo,
respeitadas a legislação em vigor •e a orientação do órgão federal competente."
Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Justificação
Trata-se de restaurar, atendendo às razões do veto aposto ao § 2. 0 do art.
2.o do Projeto de Lei da Câmara n. 0 8, de 1973, com Substitutivo do Senado,
unanimemente aprovado pelas duas Casas do Congresso, um dispositivo que
atende à realidade é!a política indigenista brasileira, desenvolvida, durante quatro
séculos com a colaboração das missõ·es religiosas, tão ininterrupta quanto eficaz,
apesar da episódica incompreensão pombalina, que afastou dessa ingente tarefa
os jesuítas.
2. Que a intenção do Presidente da República, ao vetar o dispositivo acima
citado, não foi a de proibir a participação dos missionários religiosos n·essa
tarefa, depl'le·ende-se das próprias razões apl1et5entadas por Sua Exc·elêncta, em
mais de um trecho da Mensagem n. 0 4, de 1974, ao Congresso Nacional.
Se não vejamos.
Dizia o Inciso vetado - resultante de· 1emend·a da Câma;l.'a dos De:putados
ao projeto originário do ~ecutivo:
"É reconhecido às missões· religiosas e científicas o dil'eito de prestar ao
índio e às comunidades indígenas serviços d:e natureza assistencial, respeitadas a legislação em vigor e a orientação do órgão federal com:petente."
3. Tratava-se de proposição do Conselho Indigenis·ta Missionário, apoiada pela
Con~erência Nacional dos Bispos Brasileiros, a que o R.eJ.ator na Câmara dos
Deputados acrescentou a expressão "científicas", consignando à.s mlssõ·es com
esta última característica o direito de atuar junto às· comunidades indígenas.
Aprovada, unanimemente, nas duas casas do Congresso, a emenda sofreu
o veto presidencial, alegando-se, nas razões contra a sua aprovação, que a tute.Ja
do índio é atribuída exclusivamente à União.
Mas, ao mesmo tempo, reconhecia Sua Excelência, o Presidente da República:
"É claro que essa colaboração será sempre reputada bem-vinda e até
encorajada pelo Governo Federal, que não pode abrir mão, entretanto,
da sua comple.tência para decidir quando e em que termos a colaboração
pode dar-se."
Adiante, acl'escenta:
"A cooperação dessas entidades deve subordinar-se à política definida
pela União Bederal, em caráter subsidiário."
4. Parece-nos que a segunda parte do parágrafo que pretendemos restaurar,
exclusivamente naquilo que intel'essa às missõ·es religiosas, atende ao pensamento manifestado na mensagem do 'Veto, pois a colaboração de tais entidades
será ass·egurada desde que "respeit·adas a legislação em vigor e a orientação do
órgão federal competente".
É, assim, reconhecida a responsabilidade central da União quanto à tutela
do índio - exercida pela Fundação Nacional do índio - e, ao mesmo tempo,
respeitado o princípio de que o órgão oficial poderá impedir aquelas atividades
que contrariem a sua orientação, no tvabalho entre as comunidades Indígenas.
Decerto, aprovado o presente projeto, a cooperação dessas entidades continuará subordinada à política definida pelos órgãos n·acionais, sendo, assim, subsidiária, como pretendem as razões do veto presidencial.
5. As missões religiosas, desde o descobrimento do Brasil, pela catequese, depois, po·r um tipo de assistência info.rmado pelas conquistas da moderna Antropologia Social, têm prestado r·elevant·es serviços à. integração do silvícola bras!Ieiro. Duas .1'1euniões, da FUNAI com as Missões Religiosas, em 1970 e 1973, demonstraram que os missionários têm mostrado absoluta fidelidade à lei no
que tange à aculturação do silvícola, harmôn!ca e gradativa, sobretudo "a salvo
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internacionais assumidos.
O primeiro Presidente da FUNAI chegou a decl•arar à imprensa Internacional que a assistência prestada aos líndlos pelas missões religiosas e•ra cinco vezes
mais eficiente - na quantidade dos índios assistidos e na qualidade dos serviços prestados - qUJe a do serviço oficial compe-tente, à míngua de poessoal e
recursos.
Muda -recentemente, numa reunião CDm os misslonârlos salesianos do Amazonas, o atual Presidente da FUNAI reconheceu a Indispensabilidad-e da função
an{:!lar das missões, afirmando que aqUJela Fundação não estarâ, nunca, em
condições de assumir .a assistência às tribos atendidas pelos mlsslonârlos.
Ora, se é assim declarado não só desejâvel mas indlspensâvel o trabalho
das missões religiosas j·unto aos índios, é preciso que o Estatuto do índio a elas
se rteflra, desmentindo-se a intenção, imputada ao Estado brasileiro, em razão
daqu-ele ve•to, de não permitir a assistência mlssionâria junto às tribos.
6. Além da conveniência de ordem prâtica, que reponta das próprias razões
do v-eto, foi oferecida à FUNAI uma colaboração gratuita no trabalho de integração
dos silvícolas à comunidade nacional, razões d•e ordem histórica indicam a neoessldade da decla11ação que pretendemos conste no Estatuto do índio.
Não hâ negar que, apesar das suas razõ-es, o ve-to presidencial deixou no ar
uma suspeita, largamtente explorada pela imprensa nacional e estrang-eira: a de
que o Estado bras11elro, informado por exagerado laicismo, pretendia afastar
do trabalho entre os índios justamente- •aquel-es que, por mais longo tempo e com
resultados os mais satisfatórios, vêm contribuindo para a solução do problema
indígena brasUeiro. Ininterruptamente, desde Anchieta, Navarro, Vieira e os
primeiros catequistas, até as eficientes missões saleslana:s, franciscanas e jesuítas de hoje - para só citar as maiores -. os misslonârios católicos e, a partir
deste século, também os protestantes têm dado o melhor dos seus esforços, gratuitamente, para tomar menos penosa a integração do índio à -comunhão nacional.
Foram eles os primeiros estudiosos da lingüística ameríndia, os melhores
cronistas dos costumes indígenas, os mais estrênuos d-efensores do índio contra
a ganãncla e a violência dos primitivos colonizadores.
Não podem, ago·ra, sofrer a capitis diminutio lndiretamente imposta à sua
ação, por interpretações cavilosas da lei, ou por algum capricho Intolerante de
eventual dirigente do órgão tutelar do índio. Um estatuto que a estes se refira
não pode ignorar a existência dos seus mais efici-entes defensores, durante quatro séculos de história.
Daí por que, ao apresentar este projeto, confiamos no espírito de justiça do
Congresso Nacional e do Poder Executivo, reconhecendo, poil' docum-ento legal,
a formidâv.el participação das missões r-eligiosas na Integração do silvícola e
dando-lh!es ensejo para a continuidade de um trabaJho meritório, que somente
honra as •tradições cristãs do povo b~asileiro.
Sala das Sessões, 14 de junho de 1974. - Franco Montoro.
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LEGISLAÇAO CITADA
0

LEI N. 6.001, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973

··················································································

Art. 2.0 - Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos
órgãos das respectivas administrações indire-tas, nos limites de sua competência, para a proteção das comunidades Indígenas e a preservação dos reus direitos:
r - estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível a sua aplicação;
II - pre-star assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não
integrados à comunhão nacional;
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-280III - respeitar, ao proporclona.r a.os índios meios pa'l~a o seu desenvolvimento, as peculiaridades Inerentes à sua condição;
IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre •escolha dos seus meios de
vida e subsistência;
V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, proporcionando-lhes, ali, recursos para seu desenvolvimento e progresso;
VI - respeitar, no processo de Integração do índio à comunhão nacional,
a coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos
e costumes;
VII - executar, sempre que possíVIel mediante a coLaboração dos índios, os
programas e projetas tendentes a beneficiar as comunidades indíg·enas;
VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades inatas
do índio, tJendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração
no processo de desenvolvimento;
IX - glllrantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Constituição, a posse permanente das te·rras que habitam, reconhecendo-lhes o dl:t1eito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as util!d,ades naquelas terras existentes;
X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que
em face da legislação lhes couberem.
Parágrafo único - Vetado.
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(As Comissões de Constituição e Justiça e de Agricultura .. )

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O projeto será publicado e remetido
às comissões competentes. (Pausa.)
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senado·r Franco Montoro. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS - Senhor Presidente, Senhores Senadores, não deixa
de ser ousadia de minha parte falar a Vossas Excelências, a esse Plenário onde
se encontram três ex-Ministros da Educação - e entre estes o emin·ente Senador Jarbas Passarinho, aqui presente - e tantos entendidos dos problemas
educacionais; é ousadia - repito - falar como vou falar. E sobre o quê.
Há em cada um de nós - da aprendizagem da vida a ciência da experiência
feita - uma série de conhecimentos que formam a nossa cultura. Não só de
médico e louco cada um tem um pouco. Também de tudo o mais. De educação
principalmente. O que nos foi transmitido bem e o que nos foi transmitido mal.
O processo educativo eficiente e o que não nos sensibilizou. A palmatória disciplinadora e condenada, ou o carinho que nem sempre abre corações ou espíritos. A propósito, vale recordar episódio que me foi contado por Anísio Teixeira: Abílio Cesar Borges, o Barão de Macaúbas, já condlenava, a seu tempo,
o castigo ao aluno. Para ele. a educação eficiente era a de alma à a1ma. Um
seu aluno, porém, tais e tantas praticou, que o grande educado·r perdeu a cabeça. Deu-lhe uma sova e o meteu na cafua. Dois dias depois, tomou do discípulo pelo braço e o levou ao responsável:
- Tome seu filho. Não o quero no meu colégio. Ele me fez quebrar uma
norma que me tracei. E retirou-se.
Dois dias depois, o pai retornou ao colégio. Trazia o filho para que se
desculpasse com o mestre e para pedir que o recebesse de volta. Não seria
mais o mesmo. E não foi realmente. Dali por diante tornara-se aluno exemplar.
E a conclusão do grande educador:
- O castigo, em certos casos, também educa ...
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as tais condições personalíssimas de cada um. É a maneira de J:leagir, que nem
sempre é a mesma nas criaturas. Daí o mestre dever ser um psicólogo, um
conhec·edor profundo, principalmente, da psicologia infantil. A criança traz do
lar uma maneira de ser que pJ.1ecisa ser entendida pelo professor. O dengue
materno que pretende cooonuado na mestra; a hostilidade dos pais que espera
ser suavizada no novo lar; o ambiente de desentendimento doméstico que, multa
vez, o faz fugir para a rua, ou quer compensado, na escola. Daí a hete•rogeneidade das classes, cada aluno reagindo ao seu modo, 1e o mestre nem sempre
capaz de sentir e compreender esta reação. E querendo U!Iliformizar sua ação.
Por isso é que sou um convencido que a crise da educação está no desprepa.ro da maior parte dos mestres pa;ra o papel de educador. O diploma não é
tudo, em qualquer profissão. Um professor pode ser uma sumidade em didática
e pedagog!la, sem dar a impressão do seu conhecimento amplo da disciplina. É
que '.'ai uma distância entre saber como deve ser e fazer como é o mais indicado. Quando estudante de medicina, na minha velha e gloriosa Faculdade da
Bahia, tive um mestve admitido por todos os entendidos como um sábio, Chamavam-.no até de gênio. O Professor Gonçalo Munlz. Mas talvez tenha sido
o pior dos professores com que contei. Não sabia se dar. Não me lembro de .terme aberto a possibilidade de dlele me aproximar; nem a nenhum de nós, fmda
a aula, para o afastamento duma dúvida. Se sabia, era para ele. Este mal, porém, no ensino superior, pode ser superado pelo aluno já maduro para a aprendizagem. Com a sua curiosidade, com caminhos abertos à satisfação. Em condições de ·aprender nos livros, esclarecendo-se, pesquisando.
Este mal, entretanto, é quase sem remédio no começo da nossa educação. Na
escola primária, principalmente, ou no ensino elementar que vai até o primeiro
ciclo do antigo grau médio. O poeta chamou-a, aquela, de "risonha e franca".
O riso aberto da infância, em tudo e por tudo; a franqueza liberta pela ausênsia de auto censura. A palmatória, a pedra sobre a mesa para quando se precisava ir lá fora, a professora, no meu caso a velha Professora Vicência, uma
petrona gorducha. Os livros de leitura de Felisberto de Carvalho. O paleógrafo
- quem se lembra dele? -, A gramática.
E aqui surge o primeiro problema para que quero chamar a atenção de Vossas Excelências. O do livro didático. O livro de leitura de meu tempo de escola
primária foi de Felisberto de Carvalho. Alguns dentre os senhores Senadores,
principalmente os nascidos no interior brasileiro, devem tê-lo usado. Ia do primeiro ao quinto livro. A separação das sílabas no primeiro, ilustrada as páginas com a figura do assunto, um esboço do audiovisual de hoje (e se aplica o
áudio também, porque leitura cantada por todos nós) . Livro que dos irmãos
mais velhos ia passando aos mais novos, o que era facilitado pela edição· encadernada e em papel que não se estragava com facilidade. Claro que havia o
defeito de livro editado no Sul, sem os centros de interesse para as crianças
nascidas no resto do Brasil. Os demais livros adotados - com exceção da tabuada e do abc a se estragarem com facilidade -, eram os mesmos, ano a ano,
o que contribuía para a despesa menor do pai.
Aí pelos idos de 30, entretanto, fez-se sentir entre nós o que se praticava
em centros culturalmente de expressão. A influência americana. Os princípios
da filosofia educacional de John Dewey. E surgiu a escola nova, com novos métados, outros processos de aprendizagem, outra fac!l!dade. com base principalmente nos centros de interesse, na curiosidade infantil. Não me insurgi contra a transformação. Professor de Escola Normal da Bahia, bati-me pela escola
que se buscava implantar. Já não se podia cuidar apenas de instruir, mas de
educar. Educar para a vida, como se começou a dizer; assegurando-se a sonhada igualdade de oportunidade para todos, sonho ainda não obtido. A educação
para a democracia. Com a escola nova, porém. e os novos procesos, deu-se a
autonomia da mestra, o que é certo. Na classe é ela quem decide o que pode e
deve ser feito. Quem traça o seu próprio método de trabalho, dentro embora
das linhas gerais da 11ova filosofia educacional. Quem escolhe o material didático, quem delibera quanto aos l!vros a serem adotados. E, como conseqüência,
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- 282a criança que sai de uma escola para outra tem a despesa anterior toda perdida; há mestres até que se dão ao luxo de, em meio ao ano letivo, exigirem
novos manuais, o~tro material. São recomendadas pesquisas extraclasse, em
casa, para o que muitos dos pais não estão preparados. Em grupos, em que as
crianças não são acompanhadas. Eu sei a importância do processo; mas para
êxito, desS'e processq, .são necessárias condições para ex;ecutá-lo. A curiosidade infantil precisa ser coordenada, ou orientada.
Ora, a escola pública do Primeiro Grau é uma escola. O ensino é gratuito,
diz a Constituição. Exige-::e, entr·etanto, tais e tantas da criança que a bolsa
d.o pobre não suporta. E o aluno se sente inferiorizado frente aos colegas de
recursos; ou a sua aprendizagem - complexados que Re tornam - não tem o
rendimento que era de s.e desejar. O Ministério da Educação, de há algum tempo, dentro da orientação traçada pelos seus Titulares, tem procurado resolver o
problema do livro didático. Decretos têm sido baixados. Programas têm sido
elaborados. Mais de 15 milhões de livros foram distribuídos em 1971 e 1972,
para alunos e mestres. Mas se. quanto ao Ensino Superior, ou Técnico, alguma coisa tem sido feita, com o PLITES-Programa do Livro Texto para o Ensino
Superior os chamados livros-textos, as cc-edições; nada ou quase nada se fez
quanto ao Ensino Elementar. A distribuição de material não passa dos grand_es
centros. De um modo geral, não há critério de parte dos mestres na adoçao
dos livros. É ser ainda pai com filhos na idade escolar, ou conversar com eles,
e se sentirá a tragédia do inicio do ano letivo.
O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. RUY SANTOS - Pois não, nobre Senador.
O Sr. Jarbas Passarinho - É praxe parlamentar dizer que se ouve com atenção e com apreço qualquer um dos nobres Srs. Senadores. No caso, gostaria de
dizer a V. Ex." que não cumpro apenaS' um dever rotineiro de repetir a praxe.
Ouço com deleite o seu discurso, no qual se nota, de maneira indiscutível, a presença do intelectual, do romancista e, mais do que isto, a presença do professor.
Agradeço a V. Ex. a. a referência ao esforço que se tem feito, de certo tempo para
cá, para obviar as imensas dificuldades que representam para a bolsa, sobretudo
a do pai pobre, o livro didático, que se renova a cada período, no mínimo a
cada ano. Entretanto, creio que V. Ex.a. cometeu uma pequena injustiça declarando que, se alguma coisa foi feita no campo do Ensino Superior, no campo do
Ensino Médio ou do Segundo Grau, pouco ou quase nada o foi no campo do Ensino Elementar - hoje chamado Fundamental - na nova escola do Primeiro
Grau. Se V. Ex." permite que, neste aparte. elabore uma elucidação que não se
contenha nos dois minutos regimentais, eu lhe agradeceria.
O SR. RUY SANTOS- É imenso prazer ouvir V. Exa.
O Sr. Jarbas Passarinho - Muito obrigado. Em verdade, dos dezessete milhões de livros distribuídos no ano de 1973, a grande maioria foi precisamente
destinada ao Ensino Fundamental. Ocorre que também me senti tocado pela
mesma causa que V. Ex.a. defende com tanto brilho. Houve um momento em
que consegui do Presidente Emílio Médici que, através de um decreto, se declarasse congelado o texto do livro por três anos, de forma a impedir que esse livro
fosse a cada ano renovado, até com aquelas artimanhas a que V. Ex." se referiu,
por exemplo, do livro de consumo, o livro de tipo questionário, para ser resolvido,
e que, uma vez resolvido por um aluno, não serve a outro e às vezes não serve
ao próprio aluno, se repetente. A Lei n.0 5.692, um imperativo da reforma da
educação brasileira, fez com que esse decreto passasse a ser inteiramente inócuo,
porque tínhamos que alterar o conteúdo da própria escola, e, alterando os currículos, tínhamos que alterar os livros didáticos. No momento há um periodo de
transição. Nesse período de transição. enquanto o livro didático - a feição da
Escola Fundamental de hoje. não tiver uma forma definitiva, será extremamente difícil que ele tenha seu texto congelado, como era nosso desejo. Ainda
mais, nobre Senador Ruy Santos: uma forma, que seria fácil, tentadora até,
mas acredito extremamente perigosa de responder aos reclamos de V. Ex." seria
transformar o livro didático no chamado livro-padrão. Mas isto só ocorre nos
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professores liberdade para concepção de seus livros. Como o regime brasileiro
é caracterizadamente neocapitalista, repugna a este regime a instituição do
livro úllico. E mercê de Deus repugna. Do meu ponto de vista sou inteiramente
favorável à sua inexistência. Que exista uma diversidade, mas não uma multiplicidade, como V. Ex."' refe.re. Permita que este seu humilde Colega 1M dê
os parabéns por trazer à tese a inteligência cintilante e o exemplo admirável
do Professor Ruy Santos.
O SR. RUY SANTOS - Agradeço a V. Ex."' No meu discurso, refiro o número de I!vros distribuídos pelo Ministério da Educação em 1971 e 1972 entre alunos
e mestres, segundo a publicação oficial que tenho no meu Gabinete. V. Ex."' há
de verificar que só no Ensino Fundamental o número de crianças é bem maior
do que este. E se V. Ex.a verificar o percentual, entre alunos de Ensino Superior
e esses alunos. há de notar que o número distribuído ao Ensino Superior foi 1%
mais alto do que o do Ensino Primário. Quanto ao livro uniformizado, claro que
não se pode querer mais de uma gramática; uma gramática diferente, uma matemática diferente, uma álgebra diferente ou uma geografia diferente. Os livros
de leitura. ess·es não podem ser uniformizados, por outra razão, decorrente da diversificação de regiões no Brasil. Dentro do mesmo Estado, podemos encontrar
zona industrial e zona rural, onde a leitura deve ser canalizada para o chamado
centro de interesse dessas crianças.
Fiz justiça ao esforço do Ministério da Educação, e mais adiante chego ao
ponto a que V. Ex."' se referiu, ao ponto da uniformização - que é totalitária.
Mas no Brasil, que não é país totalitário existe - e adiante V. Ex."' verá a minha
condenação - o chamado ensino de apostila. que tomo a liberdade de considerar
l'M dos fator·es principais para a baixa média no número de aprovações nos
concursos de habilitação.
O Sr. Jarbas Passarinho - Conceder-me-ia V. Ex.a. mais um aparte?
O SR. RUY SANTOS - Pois não.
O Sr. Jarbas Passarinho - Relativamente ao percentual, eu mesmo vou verificar meus dados. Surpreende-me que assim seja, embora não haja no fato
um contra-senso. Por exemplo. quando os estudantes de nível superior não tinham qualquer tipo de assistência nesse campo - e V. Ex."', médico que é, sabe
perfeitamente que os livros de Medicina são caríssimos - o nosso objetivo, o
objetivo do Governo do Presidente Médici - coordenado o trabalho pelo Ministro João Paulo dos Reis Venoso e pelo Ministério da Educação, que tive a
honra d·e dirigir na época - foi aplicar lO milhões de cru11:eiros atuais, ou seja,
10 bilhões de cruzeiros antigos, na aquisição de direitos autorais ...
O SR. RUY SANTOS - Li, inclusive, o decreto.
O Sr. Jarbas Passarinho - . . . e na editoração de livros que provoca.ssem,
mesmo que fosse uma pequena parcela no total de Jlvros vendidos no campo
do Ensino Superior, uma regulamentação dos preços desses livros. Assim é, por
exemplo, que Samuelsen, na sua "Análise Econômica", livro que normalmente
custava acima de Gr$ 100,00 cada exemplar, veio a ser vendido a Cr$ 60,00 em
cc-edição pelo Ministério da Educação. Certa feita, o nosso ilustre colega Padre
Nobre, talvez com ânimo um pouco exaltado devido a uma nota que a minha
Assessoria de Imprensa havia dado, foi-me injusto·. Então, pedi a S. Ex."' que
me visitasse. Coloquei sobre a mesa de meu gabinete. gabinete onde tive a
honra de receber V. Ex."' algumas wzes, todas as co-edicões desde o Ensino Fundamental ao Ensino Superior. E aquele digno Parlamentar e Sacerdade, ao se
retirar do meu gabinete, declarou: s·e eu soubesse antes o esforço que aqui se
realizava, jamais to:: ria dito o que disse, na Câmara dos Deputados, a respeito
do livro didático. Ele é um batalhador como V. Ex."', como creio que também
fui e sou, para que o problema do livro didático seja equacionado, e em seguida
solucionado. Vi, no Acre, em inspeção que realizei na cidade do Rio Branco, livro
do Ensino Fundamental de valor inferior a Cr$ 3,00, que era o preço de uma
revista. Não podíamos distribuir livros para toda a população estudantil o que,
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forma iníqua de tratar igualmente àqueles considerados desiguais do ponto de
vista económico. O que aconteceu no Acre foi o Banco do Livro, criado por iniciativa das professoras, que coletavam livros de ano para ano, o que está exatamente na linha do pensamento de V. Ex.", pois permaneciam os mesmos, e
não havia necessidade sequer de eles serem renovados para estudantes novos, porque os livros anteriores, se bem cuidados, eram transmitidos aos colegas dos anos
seguintes. Então, há um esforço, nobre Senador Ruy Santos, conforme V. Ex."
se referiu. Aproveito estas oportunidades Slempre com muito recato, para não parecer que o ex-Ministro da Educação está tirando partido da sua cadeira no
Senado.
O SR. RUY SANTOS - O Plenário está ouvindo com muito mais prazer o
aparte de V. Ex." do que o meu discurso.
O Sr. Jarbas Passarinho - Então, manda a boa tátíca que eu encerre o
aparte rapidamente. Agradeço a V. Ex." a generosidade. Realmente é um problema muito difícil de se dar uma solução imediata. Só uma pertinaz ação governamental, uma compreensão por parte dos editores brasileiros e uma ação ao
longo do tempo trará o êxito que V. Ex." e todos nós buscamos.
O SR. RUY SANTOS- Realmente a solução não é fácil.
Fiz justiça ao esforço que tem sido desenvolvido, mas queria dizer a V. Ex."
que, quanto ao custo do livro didático eu, na minha formação médica, lembro-me
muito bem: desde o Curso Secundário já estudávamos em livros franceses. A
História Universal, onde estudei primeiramente, era a famosa Histoire de la Civilization, de Charles Seignobos. Aqui es·tá o meu colega Clodomir Milet, que
também estudou na Baia, e S. Ex." deve recordar-se- embora seja mais moço
do que eu - de haver estudado em livros franceses, não em textos reduzidos, ou
texto em português traduzido do francês. A Cadeira de Anatomia, por exemplo, era estudada pelo Testut, em quatro volumes, e que custava uma fortuna,
àquela época, e no qual havia um rodapé, em letra miúda, onde o professor, se
quisesse podia reprovar o aluno, porque era lá que ele ia, muitas vezes, buscar
a pergunta para a reprovação do aluno - para o seu prazer - o que considero,
sob certo aspecto, doentio.
Mas fiz justiça ao esforço desenvolvido pelo Ministério. Sei que o problema
não é de fácil solução. Mas, para o curso Primário, ou Ensino Fundamental,
como se diz hoje, acho que encontraremos uma solução, que adiante apontarei
no correr do meu discurso.
Os crediários ainda funcionam para a confecção dos uniformes - exigência
que torna, por vezes, a escola privilégio das crianças com recursos.
E quem, dentre nós, não viu, no interior, crianças pobres que iam calçadas
com um lado do chinelo, enquanto a outra banda ficava no pé de seu irmão,
porque os pais não podiam ·dar um par a cada uma. E por vezes a professora até
reagia, e não as permitia entrar na sala de aula. Isso eu vi, coisa lamentável,
mas dentro de uma formação que fere o princípio da educação e da busca da
igualdade e da oportunidade para todos.
o banco de livro é ainda uma promessa: e os livros são adquiridos à vista.
buscando simplificar o problema, ou gerando receitas para os colégios ou mestres,
surgem as célebres apostilas. O conhecimento p!lidronizado, simplificado. Sou um
convencido, todavia, que elas são a maior responsável pelo índice baixo de aprovação nos concursos de habilitação. Perdoem-me os mestres ou as autoridades
do ensino; mas são. A apostila é feita à maneira de ver do professor no assunto
versado. Em Matemática ou Física, pouco há o que alterar ou isolar; mas, mesmo
em Física ou Matemática, o julgamento do professor como o mais Importante,
ou válido, não é o mesmo, por exemplo, de quem elabora os quesitos ou testes
para a chegad:a ao curso superior. O adolescente está bem preparado para
certos aspectos da disciplina cujo conhecimento lhe foi dado, mas são outros os
visados pelos quesitos do concurso de habilitação. Um rapaz na Bahla. me disse:
fui mal na cadeira tal, porque meu professor foi fulano, e tudo o que ele deu
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não velo nos quesitos. Foi bom aluno da cadeira, porque estudou por apostila
mas aquilo que continha na apostila não estava, às veze-s, sendo seguido por
quem elabora os quesitos para o concurso de habilitação.
Dai os cursinhos, os caça-níqueis de muitos que se julgam em condições de
preparar o jovem para o vestibular. Deles há. até os que anunciam indicando a
percentagem de aprovação entre os seus alunos. 11: a comercialização ao preparar
para a vida. Cursos que custam dinheiro e que aumentam a aflição do pai que
sonha com a formação profissional do filho. E quesitos que despertam já. um
vasto anedotário de parte dos estudantes na indicação da resposta certa. Até o
dado, em muitos casos, na hora da resposta, tem sido utilizado para ver o número
a ser assinalado no quesito. A este problema espero, um dia, voltar, mais adiante,
tomando o tempo e atenção de V. Ex.as Os técnicos, possivelmente, não hão de
levar a sério e-stas minhas observações que não são só minhas; mas de um
número sem conta de leigos, pais e avós que vivem o dia-a-dia da educação para
a vida dos seus filhos e netos. Muitos técnicos estão apenas preocupados com o
transplante para o sistema educacional brasileiro do que se faz nos grandes
centros, cultural e economicamente fortes. E o Brasil é o Brasil.
Hoje, além de aflorar, chamando a atenção do Governo, para o problema
do livro didático, que vem sendo um desafio, quero me referir a outro - o da
fuga da escola de meninos bem dotados.
Todos nós sabemos que, até não faz multo, apenas 10% dos alunos das
escolas do Ensino Primário - a designação antiga - chegavam à 5.a série. Na
estatística de 1972, que tenho em mãos, existiam 6.800.000 crianças matriculadas
na 1.a série e apenas 518.000 na 5.a, para um total de quase 15 milhões nas
5.a séries.
E, por esses 15 milhões, há de ver V. Ex.a que mesmo aquele número de
livros, já. editados e distribuídos para mestres e alunos, está. aquém da nossa
necessidade.
A coisa melhorou e estou informado de que o percentual subiu. E por que
esta fuga à classe? Os estudiosos do problema Indicam, como razão primeira, a
necessidade de o menino ser chamado, cedo, a participar da receita doméstica.
Já. houve quem dissesse, ou coisa parecida, que certo povo, ou certa comunidade,
não se educou porque é pobre e que é pobre porque não se educou. É o trágico
círculo vicioso da vida. Mas ai é que o poder público tem que entrar, evitando
aquela fuga, mormente dos meninos que se revelaram bem dotados. E que foram,
cedo, para uma oficina ou para uma fábrica. Deles há até os que se tornaram
bons alfaiates ou bons torneadores; como há os de boa condição financeira que
chegaram à escola superior, para serem maus advogados, maus médicos ou maus
engenheiros. A criança que revelou, ao chegar à escola, alto grau de aprendizagem, ou aguçada curiosidade, ou vivacidade acima do normal, não se deve,
nem pode deixar fugir. O bom seria que nenhum fugisse; ao menos estes, porém,
devem ser retidos. Dê-se-lhes, às suas famílias, o complemento da receita doméstica que o pai, com o trabalho do filho, poderia obter. Passará ele a ganhar
para, dentro ainda daquela expressão clássica que teremos de repetir, se preparar para a vida.
Eu sei que os Governos, tanto federal, como estaduais e municipais, dão
bolsas de estudos. Nós mesmos, Parlamentares, as recebemos para distribuir,
distribuição que fazemos sem atentar para o importante, que é servir ao rapaz
ou adolescente mais necessitado e aproveitável. Sei também que os sindicatos
recebem bolsas, cuja distribuição talvez nem tenha a fiscalização de uma Autoridade educacional. Ali e cá., é a preferência pelo amigo, pelo correligionário, pelo
companheiro. A escola é que deve indicar, ao Poder público, quais as crianças
que precisam ser atendidas e como sê-lo.
A critica que ora faço não é pela destruição ou para destruir. Longe de mim.
Eu mesmo me imponho mea culpa, que deve ser de tantos dentre nós. A critica
que busco fazer é construtiva. É uma sugestão. Dlr-se-á que deixaríamos à mercê
dos mestres, que são também humanos, que são latinos, a distribuição do bene·
:riclo, nem sempre cuidadosa. Haverá, porém, como limitar o seu decisório. Ver-
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-286dade que isso só se daria ou se dará - e isso se aplica também à elaboração e
·distribuição do livro didático - quando os sistemas municipais de ensino, ou o
Ensino Fundamental. for entregue aos municípios, com a supervisão de conselhos
locais em que se encontrariam o prefeito, o juiz, o padre, os pais de escolares ..
Com isto, o mestre tem uma fiscalização direta de parte de quem tem empenho na valorização da escola, no seu rendimento maior. É o princípio de que a
escola, como a igreja, como o hospital, devem ser da comunidade. Não há de ser
o serviço de fiscalização na capital que poderá jurar como todas as escolas funcionam num Estado. Fiscalização sempre precária, à base de relatórios que nada
exprimem.
Perdoem-me os doutos, os entendidos, v. Ex.a. eminente Senador Jarbas
Passarinho, estas considerações.
O Sr. Jarbas Passarinho - Concede-me V. Ex.a. um último aparte?
O SR. RUY SANTOS - Pois não.
O Sr. Jarbas Passalinho - Há de convir o nobre Senado·r que, estando eu
presente e ouvindo em silêncio partes substanciais do discurso de V. Ex.a., equivaleria - pelo menos num interpretação justificável - eu estivesse de acordo,
que o meu silêncio .significasse, pelo menos tacitamente, um acordo. E, em
grande parte, o meu silêncio foi um acordo ao discurso de V. Ex.a. Mas, um
último reparo gostaria de fazer, em homenagem à própria classe política a que
V. Ex. a pertence antes de mim e a qual V. Ex.a. honra mais do que eu. É que V. Ex.a,
ao se referir às bolsas de estudo, fazendo até uma mea culpa, como V. Ex.a. se
referiu a ela, disse que fazemos esta entrega a correligionários e ·amigos e, em
.suma, seria uma forma de distribuição de caráter eminentemente pessoal. Quero
lembrar a V. Ex.a., que lê com tanto cuidado os decretos e as portarias que se
produziram na Pasta da Educação relativamente a estes assuntos, e está provando que os lê, que uma dessas Portarias foi precisamente regulando a concessão de bolSas de estudo que os Congressistas recebem, como era tradicional
e que mantive no Ministério da Educação - pelo que, aliás, paguei muito caro
em criticas que recebi de jornais multo poderosos deste País. Se voltasse ao
Ministério, não modificaria, de maneira nenhuma, o meu critério, porque, a ter
o Gabinete do Ministro de fazer distribuição de bolSas de estudo, ele ficando
com todas as bolsas em suas mãos quarenta, sessenta, oitenta, cem, mil, como
chegamos a fazer - ele r-epresentaria um poder de império de tal ordem, que
lhe seria praticamente impossível atuar com justiça. Também o Gabinete do
Ministro seria alvo das postulações que não teriam como ser separadas entre
justas e injustas, ou justificadas e injustificadas. ocorre, porém, que nessa
Portaria, nobre Senador Ruy Santos, a condição sine qua para. que uma bolsa
seja concedida é que o responsável por aquela família tenha, no seu orçamento
domicillar, um salário, seu ou de outras pessoas que trabalham na familia, por isso falei em orçamento domiciliar, que, dividido pelo número de dependentes,
não ultrapasse, no quociente, um salário mínimo. Veja V. Ex.a., apenas um
salário mínimo! Então, a garantia de distribuição para o pobre -está precisamente nesta regra: todo o orçamento domiciliar dividido pelo número de dependentes não pode ultrapassar um salário mínimo. Na medida em que ultrapassa,
automaticamente é recusado pelo sistema de computação que faz o cálculo dos
seiscentos mil papéis que o Ministério recebe para deferir as bolsas. Não poderia,
portanto, ser trabalho mecânico, mas sim eletrônico. Dai, certa feita, num debate
que tive no Rio de Janeiro, uma senhora me disse que eu não estava falando
a verdade - não me disse tout court, mas usou aquela expressão de Machado de
Assis que dizia que "a inverdade é a mentira de gravata". E eu estava de gravata;
estava dizendo que o Ministério só concedia bolsas às pessoas necessitadas pobres, no sentido da lei. Ela redarguiu que tinha a certeza de que uma bolsa
era entregue a filho de Ministro. Eu a reptei a provar a sua afirmativa, e ela
provou; provou no Estado da Guanabara. Bolsas distribuídas por aquele Estado,
pela. Secreta.r}a de Educação e Cultura há alguns anos - estou-me referindo
a fato passado há alguns anos - e entregue uma dessas bolsas a um filho de
Ministro do Tribunal de !Contas - então, se chamava Ministro. Mas, no Ministério da Educação e Cultura - peço a V. Ex.a. que atente para este fato - a

-287menos que o politico responsável p'elo preenchimento dos formulários aceite e
endosse uma declaração falsa e, portanto, ideologicamente condenável, que diga
que o salário de um pai de familla é menor do que o seu salário real - porque
o computador não registra a mentira, registra apenas o fato - a menos que,
repito, seja esta a causa, posso garantir a V. Ex.a que as bolsas entregues atual-.
menta pelo Ministério da Educação aos usuários dessas bolsas, indicados pelos
Congressistas, são bolsas entregues a pobre, a famílias pobres que, desgraçadamente, não puderam matricular os seus filhos nos colégios públ!cos, e então têm
que pagar anuidade por esses colégios. Era o reparo final que eu gostaria de
fazer ao brilhante discurso de V. Ex."
O SR. RUY SANTOS - Mas o reparo de V. Ex." vai-me dar margem a mais
algumas palavras- se o Sr. Presidente me permitir demorar por alguns minutos;
eu já estava concluindo, quando o eminente Senador Jarbas Passarinho me
aparteou. Não são os políticos - e aí defendo os políticos - não são os políticos
que falsificam ou que atestam em falso aquela renda. Os pais já sabem que
precisam dar uma renda naquele tipo. É o "jeitinho" brasileiro. É a estória daquele l!vro "Brasil para Principiantes", aquele cujo autor fabricou uma "arapuca"
e acabou preso- mas um livro del!cioso. É o "jeitinho" tradicional do brasileiro.
Mas eu quero agora. dar uma informação "sem jeito" ao ex-Ministro d~
Educação. Recebi de mais de um amigo meu pobre, a recusa da bol5a que pus
à disposição para seu filho: - "O auxílio não dá para pagar o colégio". Na
época eram duzentos e quarenta cruzeiros, se não me falha a memória - "E
eu não tenho com que completar o pagament.o do colégio."
Mas, Senador Jarbas Passarinho, uma das alegrias mai'ores da minha vi:la
pública é que, um dia, apareceu em meu Gabinete de Secretário de Estado uma
menina de 16 anos, filha de um garçom, em Feira de Santana. Disse-me, então,
ela:
- "Soube que o senhor é um homem bom".
Respondi-lhe: "É um dos boatos que dizem a meu respeito."
Continuou a minha conterrânea: "Mas eu soube que o senhor é um homem
bom e vim fazer-lhe um apelo. Estou terminando o curso ginasial - naquele
tempo era o regime de ginásio - lá em Feira doe Santana mas lá não há colégio
e quero me formar em Medicina e o meu pai não pode cu.õtear meus estudos".
Chamei uma das Dlretoras daquela Secretaria, uma solteirona, e pergunteilhe se concordava em considerar aquela menina sua dependente, para que eu
pudesse dar a ela, pelo E.Jtado, um internato num dos colégios. Respondeu-me:
"Pois não".
Foi um jeitinho brasileiro que encontrei. Então, ela fez a anotação no ::;ertviço de Montep1o do Estado de que tinha uma dependente e eu dei a bolsa
para essa falsa dependente.
Essa menina é hoje médica. Foi grande a alegria que tive quando, no fim
do primeiro ano, na ocasião em que saía para as férias, ela foi ao meu Gabinete para dizer: "Dr. Ruy, vim lhe trazer um presente: a medalha que ganhei
como primeira da série". É claro que não aceitei' o presente.
Es.se é um dos fatos de que me orgulho na vida de político, que procurou
servir sem se servir, buscando as soluções melhores para essa população enorme
que temos de gente neceseitadn.
Sr. Presidente, o político, já se disse, é o técnico das idéias gerais. O técnico
da observação diária. o técnico pela vivência. Melhor ou maior pela curiosidade
no vlv·er. Perdoem-me V. Ex.es De há multo que estas palavras que acabo de
ler buscam saltar da minha consciência. Estou saltando hoje. (Muito bem!
Muito b,em! Palmas prolongadas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Itali vio Coelho.
O SR. ITALíVIO COELHO - Senhor Pre.~ldente, acabo de regres.~ar de Corumbá, a Capital do pantanal mato-grossense.
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do Interior, Dr. Maurício Rangel Reis, que durante doi's dias, com sua eficiente
equipe, estudou e debateu a implantação do PRODEPAN - Programa Especial
do Desenvolvimento do Pantanal, autorizado pelo ilustre Presidente ErnestO
Ge!sel.
Lã estavam os Prefeitos de todos os municípios dessa magnífica baixada
que, desde 1971, Integram o CIDEPAN - Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Pantanal. Registre-se, Sr. Presidente, a grande sensibilidade
dos executores municipais mato-grossenses, quase todos eles agrupados em associações regionais, tendo em vi.sta a coordenação dos interesses comuns específicos das respectivas áreas geográficas.
O CIDEPAN acaba de apresentar um substnc!oso estudo em simpósio, por
sinal muito democrático, presidido pelos Srs. Governador José Fragelli e Ministro Rangel Reis, contando com a presença de P'refeitos e técnicos, anteontem,
na cidade de Corumbâ. Há que se evidenciar a excelente oportunidade que foi
oferecida aos prefeitos municipais que, de viva voz, expuseram todos os problemas de suas respectivas comarcas que pudessem ser incluídos no PRODEPAN.
O Consórcio Intermunicipal colaborou apresentando seus estudos e sugerindo, dentre outras medidas, a criação de órgão executivo para acompanhar
a execução do Programa Especial, colaborando a partir da experiência local
para a apropriação dos projetas específicos.
Os sindicatos rurais dessa vasta região, abrang-endo 18 municípios, apresentaram substancioso trabalho no qual nos cabe evidenciar:
A área geográfica homogénea é de cerca de 250 m!l quilómetros quadrados, cuja riqueza básica é a pecuária com rebanho bovino de seis milhões de
cabeças. Constitui, pois, uma das mais promissoras regiões para o crescimento
e aprimoramento da ativiaade pecuária e a industrialização da carne e subpro-

dutos.

Pediram a atenção para os graves prejuíz·os causados pelas grandes cheias
que, desde dezembro, assolam o Pantanal. Aliás, Sua Excelência, o Senhor Ministro do Interior, sobrevoou demoradamente as áreas inundadas, verificando
pessoalmente, e com o maior cuidado, as danosas proporções das enchentes.
Sugeriram os sindicatos rurais, com muito acerto, a constituição de Grupo
de Trabalho, em caráter de urgência, para estabelecere medidas pertinentes
no crédito rural, seja quanto aos já em exercício, seja quanto às linhas de
créditos especiais para permitir os investimentos necessários à recuperação das
benfeitorias danificadas e quase sempre destruídas pelas águas.
Tome! conhecimento, também, de estudos efetuados por outras associações,
que propõem a indução de programas específicos para microregiões que demonstram o alto interesse despertado pelo PRODEPAN à valorosa população
local.
Serão aplicados Cr$ 650.000.000,00 no tr!ênio - 1974/76 e destinados prioritariamente, à construção de malhas rodoviárias, com os diversos pólos indfcados pela situação geográfica, e à melhoria e ampliação do transporte fluvial,
devendo-se destacar as grandes poss!b!l!dades dos rios Paraguai, Cuibá, São
Lourenço, Piquir!, Taquari e Aquidauna-Miranda. Propõe-se, ainda a construção de barragens para o controle das grandes enchentes, aliando-se a essa finalidade o aproveitamento das águas para irrigação e produção de energia
elétri'ca. A construção de frigoríficos para a industrialização da carne na fonte
da produção e, finalmente, a melhoria do rebanho, da produtividade do mesmo,
através do aprimoramento da técnica no manuseio do rebanho.
Desejo salientar o excelente espírito de equipe que preside o desenvolvimento do P'lano em foco, onde atuam a secretaria de Planejamento da Presidência da República, os Ministérios do Interior, dos Transportes e de Minas e
Energia, em coordenação com o Governo do Estado de Mato Grosso e cujos excelEntes e custosos estudos iniciais serviram de base para a elaboração deste Programa.

..,
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Teremos, assim correspondido amplamente às antigas aspirações da. região,
tão bem retratadas em pr·oposição, transmitida aqui no Senado na Sessão Le-.
gislatlva de 1965, do então Senador e hoje Deputado Federal, por Mato Grosso,
Senhor Paullno Lopes da Co.sta, com o apoio do saudoso Senador Filinto Müller.
Buscavam os ilustres Parlamentares a criação de Agência do Desenvolvi·
· ·
mento do Pantanal.
A velha. luta acaba de produzir os mais esplendorosos resultados. A implantação do PRJODEPAN atende, nos seus objetivos, às amplas necessidades da
·
região.
Paralelamente aos fins objetivados pelo Programa Especial, o Sr. Ministro
do Interior deferiu a execução de projetas de saneamento .e urbanização de
grande envergadura para a cidade de Corumbá. Esperamos que a.. efetiva presença do recém-criado Ministério de Assistência Social completará· o Programa
Integrado de Desenvolvimento Económico e Social, em consonância. com o grau
de evolução deste grande País.
.. . ...
Na determinação de progredir, o brasileiro .se identifica, esteja nos grandes
centros, esteja lá bem longe no Oeste, que nos li'ga pela amizade e compreensão
..
· ·
·
aos povos irmãos do Paraguai e da Bolívia.
Componente da bancada mato-grossense, julgo de meu dever registrar· a alta
motivação causada à no:sa gente pela presença de Sua Excelência o Sr. Ministro
Maurício Rangel Reis e sua excelente equipe, em viagem de estudo e trabalho qu"é'
demonstrou, claramente, a uniformidade e universidade dos esforços· do. Governo em prol do crescimento económico, social e politico da Nação .brasileira.
' ..
·
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Pa~as.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita. - José :Elsteves - Jarbas Passarinho - José.. Sa;rney - Domício Gondim - Milton Cabral - Ruy carneiro - Joãlo Clei>~
fas - Augusto Franco - Oarlos Lindenberg -:- João Calmon - Amaral
Peixoto - Vasconcelos Tol.'l1es - Benjamim Fa.rah - Osires Teixeira.
o SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Finda·a Hora dÓ Expedielllte, ..passa-se à

..

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em segundo turno, 'do Projeto de Lei do Senado n.0 64, de
1972, de autoria do Senhor Senador Franco Monto·ro, que. dispõe sobre
o Fundo de Garantia do Tempo de Senriço, de.terminando que, em caso
de morte; a -conta vincula-da em nome do empregado ,passará para. s*a,
família na forma da lei civil, tendo
. .
.
0
Pl\:REOER, sob n. 846, de 1973, da Comissão:
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
A votação do p~resent.e projeto foi a·dia:da ~em virtude de requéimento aprovado pelo Plenário, quando de sua inclusão na Ordem do D!:a da sessão de 15
de maio.
O Regimento Interno, no § 2. 0 do art .. 311, .entretanto, permite U!tl:segundo
adiamento, por prazo não superior a 30 dias. Com esse ·o)Jjetivo, foi encaminhado à Mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Seeretárioo
É lido e aprovado o se,guinte:

•

REQUERIMENTO N.0 103, DE 1974
•

'

•

'

L

'

..

•

'

Nos termos do a1t. 353 combinado com a alínea c do art. 311 do Regimento
Intemo, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do.:;:;ena-do.. n.0 .64, de
1972, que dispõe sobl'e o Fundo de G::urantia do T·empo de Sell."Viço, .deterffii}lando
que, em caso de morte, a conta vinculada em nome do 'empcr.-egado . .passara para

'•
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corrente.
Sala das Sessões, em 14 de junho de 1974. -Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - De acordo com deliberação· do· Plenário,
a matéria figurará. na Ordem do Dia da Sessão de 19 do corrente .
Item 2:
Discussão, em turno único, da redação final (of·erec!da pela Comissão de Redação, em seu Parecer n.0 224, de 1974) do Proje1io· de Rlesoluçã:o
n.o 19, de 1974, que. suspende·, no ~ 1.0 do art. 789 da ConsoUdação das
Leis do Tr!llbal•ho, as expressões "o Juiz e", decl.aradas inconstitucionais
por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, pro·ferida nos autos
do Recurso Ex:tl'aord!ná.rio n. 0 75.390, do Distrito Federal, em 24 de outubro de· 1973.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos S•rs. Senado:res desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Não havendo emendas nem requerimento no sentido d.e que seja subme·tida
a votos, ·a: redação final é considerada aprovada, inde.pendente de votação, nos
termos do art. 362 do Regimento Interno.
O projeto vai à promuLgação.
1!: a seguinte a redação final aoprovada:
Redação final do Projeto de Resolução n.o 19, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
HIESOLUÇAO N.o
, DE 1974
Suspende, por inconstitucionalidade, a. execução da expressão "o
juiz e", constante do § 1.0 do art. 789 da. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) .
o Senado Federal resolve:
Artigo único - É suspensa a execução da expressão "o juiz e" constante do
§ 1.0 do art. 789 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), decl:31rada inconstitucional por decisão definitiva do Supr.emo 'IIribunal Federal, proferida em 24
de outubro de 1973, nos autos do Recu·rso Extraovdinário n. 0 75.390, do !Dls•t~rito
F1ederal.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) Item 3:
Discussão, em turno único, do p.rojeto de Lei da Câmara n.o 42, de
1974 (n.0 1. 366-B/73, na Ca:sa di!· origem), que renova o prazo p111ra estabelecimento das nov•as ·especlficaçõ:es da classificação comercial de lã de
ovinos, e determina outras .providêncla:s, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n,os 246 e 247, de 1974, das Comissões:
- de Agricultura e
- de Economia.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, encerrarei a discussãu.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
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(Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.
É

o seguinte o pro}eto apro:vado:
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 especificações da
classificação comercial de lã de ovinos, e determina outras providências.
O Congresso

Nac~onal

decreta:

Art. 1.° Fica .renovado, para até sessenta dias da vigência desta lei, o prazo
do art. 2. 0 da Lei n.0 5.093, de 30 de· ·a~o·sto de 1966, concedido ao Poder E:Joe,cutivo
a fim de que barnasse ato aprovando as novas especificações da classificação
comercial de lã de ovinos.
Art. 2. 0 - Caberá ao Ministérl•o da .1\igricultura a fiscalização do cumprimento das normas que fol'em estabeLecidas.
Parágrafo único - O Minis,tério da Agricultoca, mediante convênio, poderá
delegar as suas atribuições aos serviços espec1alizadDs dos Estados produtores.
Art. 3.0 - iEsta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - ·Esgotada a ma:térl·a constante da Ordem do Dia.
Concedo .a palawa a;o nobre senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. P·residente, Srs. Senadores, quando de
nossa apredação do c•omportamento da e·conomia pátria no setor externo, chamamos a atenção, na parte ref,erente ·a Impo·rtações, para D valor sempre crescente dos itens: maquinário - equipamento e matérias-primas.
O •primeiro, em 1973, ·atingia já a ·elevadíssima soma de 2,3 bilhões de dólares, e s•e p·rojeta, no presente ano, a um nível de 3 bilhões de dólares; o segundo,
excluído de seu total, frise-se, o petróleo, apresenta um aumento de U$ 1,2 bilhão,
em 1973, para U$ 1,3 bilhão, em 1974 (previsão).
Por outro lado, aqui foi dito da preoc·upação que o Governo tinha. quanto à
posição da .empresa nacional f.rente às o11ganlzações internacionais, de um lado,
e os empreendimentos estatais, de ou~o. e das ·altemativas que poderiam ser
adotac1as para ,remediar tal situação.
Srs. Senadores, a Administração Revolucionária, ora exercida pelo Presidente Geisel, traduz-se em um:a forma de .gov•emo racional, baseadas suas deci-·
sões em estudos acurados, f.rutos de exame f·rlo dos problemas, ·das linhas de
ações a s.eguk, das opções a tomar.
Quanto àquela primeira constatação, examinada a questão a fundo, em
'l'ez de cDnstringir o consumo ·Cr·escente, mas, fundamental 'Para o nosso desenvolvim,ento, envoeredou ·o Gov·erno pelo caminho da substttuição progl'esslva das
importações na área da indústria pesada ·e na dos lnsumDs básicos.
Não ignorava o Poder Central, como não ignora, que •a senda e&eolhida exigl,a investimentos maciços, tanto .em ·recursos monetários como ·em tecnologia. a
ser adqul.rida, a maior parte, no •estrangeiro, inV1estlmentos esses que atingiriam,
até 1980, a um mínimo de U$ 30 bilhões, ou seja, pouco menos da me1lade do
nosso Produto Intemo Bruto no ano de 1973. Dedd~u-se, corajosamente, por
aquilo que pode anunciar à Nação, sem trombetear, como a a:bertura de um
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bens de capital, de bens ln•termediários, os ·chamados insumos básicos. A enunciaçoo dessa dil"etriz só teria realmente· 'l'alor prático se se.guic:ia por medidas que
a traduzissem, objetlvamente, •e a criação, Sr. Presidente ·e Srs. senadores, da
EMBRAMEC, !BRASA e FIBAS, dá o sent~do·, a dimensão· da grande tarefa que,
durante 4 anos, o Go\'erno federa~ vai ter so·bre. seus ombros para, reedlta.ndo
providências de ciclo que esgotaram ·a sua capacidade propulsionado!t'a da nossa
economia, há decênios, dê o supo·rte necessário para que nosso desenvolvimento
não sofra contingenciamento, devido às sempre crescentes necessidades dos itens
atrás referidos.
A criação dessas entidades mostrou, por outro lado, quando da constituição
de seus ól'gãos dirigentes, a preocupação básica que tinha o GoVIerno de não
estatizar a nossa economia, antes, ao contrário, servir-lhe de suporte. Se não
encontrávamos poupanças no seto·r privado em quantidade suficiente para fazer
com que fosse implantado com a rapidez que desejáv•amos o nosso parque de
bens de capital, cabia ao Governo, associar-se à iniciativa privada supletivamente; e traduzindo este anseio, traduzindo esta norma, traduzindo este pensamento, a direção dessas diferentes entLdades têm, uma maioria de membros
pertencentes ao setor privado. A diretriz, portanto, mostra, desde a constituição
dos órgãos que vão, justamente, ser os responsáveis por essa dinamização, até
·a colocação em prática da filosofia aqui antes enunciada, isto é, do capital privado ser incentivado ao máximo, da iniciativa criadora do nosso empresariado
ser levada às últimas conseqüências, sempre o Estado presente, sob a forma de
associação de esforços e não de domínio, ou seja, minoritarlamente.
Sr. Presidente, estas rápidas considerações, em uma Sessão de sexta-feira.
quase ao seu findar, impunham-se porque não podedam passar sem um registre
neste plenário, o pronunciamento, verdadeiramente lapidar, feito pelo Pre·sidente
do BNDE, o Economista Marcos Vianna, sem demagogia, sem promessas balofas,
mas colocando, de uma maneira a.bsolutamente feliz, podemos dizer, pragmática
e ortodoxa, o problema como realmente ·ele se situa, dando à Nação brasileira,
por sua voz, mais uma reafirmação da decisão governamental de o Governo
Geisel iniciar a real implantação, em ·termos absolutos, ·dO· parque de bens de
capitais, que nos permite, senão uma substituição total - e ·não há nação assim
que o consiga. - mas uma situação símile àquelas que as contingências dos
idos de 1950 fizeram para a criação neste Pais, em continuação ao esforço de
guerra e imediato .pós-guerra, da indústria d'e bens de consumo.
o Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex." me .perm~te um aparte, nobre SenBidor Virgílio Távora?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com J)razer, nobre Senador .
. O Sr. Luiz Cavalcante -V. Ex." está-se referindo a.o pxo,pósito de o GQvemo
contrariar a crescente estat!zaçoo dos últimos anos ...
O SiR. VffiGíLIO TAVORA- Um d•esses aspec.tos, no·bre· Senado.r, porque haveria outra solução para tirar a indústria, a .empresa nacional, do dHema em que
se encontrava mercê da falta de capitalizaçálo, i~11ensada de um lado pelas
multinacionais e, de outro lado, ;pe•lo enorme poderio da empresa estatal.
O Sr. Luiz Cavalcante - Não desacredito dos propósitos do Governo. Não
desacredito e anseio que .eles se tornem .realidade, porque vejo nesta crescente estatização a antidistribuição de renda, expressão que tantas vezes tenho usado
neste pLenário. Mas há uma forma de estatizaç.ão que, ,a meu ve·r, está passando
um tanto desaperc.ebida, a qual, no entanto, é relevante, tão relevante como a
estatização das empresas. É aquela que diz respeito .ao mercado de capitais - e
falo a V. Ex." porque, como Lid·er do Governo, tem V. Ex." responsabll1dades
maiores, em relação ao· Governo - uma verdadeira e, vamos dizer mesmo, uma
desleal competiçoo do Governo com a iniciativa privada, neste se·tor de mercado
de capitais. O Governo inunda o mercado de Letras do ']]esourQ ...
O SR. VffiG1LIO TAVORA- E de Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN'), também.
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que rendem jmos, e além desses juros, o Governo aplica e multo justamente, a
correção monetária relativa à inflação. De outro lado, o Conselho Monetárto
Nacional estabelece, em termos absolutamente peremptórios, a rentabilidade
·das Le.tras de Câmbio, que é da ordem de 2% ao mês, ou 24% a;o ano, sem OOI'l1eção alguma. Então aí está a tremenda desigualdade de tratamento. E todos nós
vemos a faustosa ;propaganda na televisão e no rãdio das Agênc~a;s governamentais que colocam essas Obrigações Reajustáveis. As otganizações privadas ficam
sem pode·r de competição, pois ninguém vai deixa.r de ganhar dois para ganhar
somente um. Este é o fato que me permito trazer ao conhecimento de V. Ex.",
nesta oportunidade, na .esperança de· que V. Ex." o tr3Jil\Sllli~á aos retores responsáv,eis do Governo. Muito grato a V. Ex.n.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Nobre Senador Luiz Cavalcante, com grande
prazer vamos acr·escenta:r ao nosso pronunciamento o aparte de V. Ex.n. Não que
aqu.elas outras intervenções, com que V. Ex.n. tem honrado nossos discursos,
não nos causassem prazer. Mas, é que esta se reveste, para nós, de oportunidade
ainda maior do que as demais, porque nos dá o ensejo de mostrar ao Plenário
a coerência da atual política económico-financeira do Gov•erno a que pertencemos. Justamente, nobre Senador, esta desigualdade a que V. Ex.n. a:lude, é
que está sendo objeto de estudos e ·esp·eramos em breve a:qui anunciar as linhas
de ação a seguir, a exemplo das prov-idências ora apresentadas. Justa:mente as
preocupações mai•ores do atual Titu'ar da Pasta da Fazenda ,s.e situam ·em enC·ontra:r uma solução eqüânime para a questão. Mas tranqüilize-se V. Ex."; po~
demos dizer que breve será resolvido este problema.
O SR P'lmiSIDENTE <Ruy Santos) - (Fazendo soar a campainha.) Quero pedir licença a V. Ex.n. para interromper o seu discurso para termos a
oportunidade de cumprimentar o Gen. Carlos Gaivão, que está no plenário.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com prazer, atendemos a V. Ex.n. (Pausa.)
O SR PREISIDEN'l1E (Ruy santos) - Continúa com a palavra o nobre senad·or Virgílio Távora.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o incentivo ao
setor privado - que é considerado pe1o Governo Geisel alavanca indispensável
ao nosso desenvolvimento - é, sem dúvida, uma da:s preocupações maiores da
atual Administração.
Assim, podemos já adiantar ao nosso prezado e 'nobre Co1ega por Alagoas
que a situação apresentada por S. Ex.n. esperamos perdure por multo pouco.
Sr. Presidente, sexta-feira:, fim de Sessão. é abusar da paciência dos Srs.
Senadores prolongar por mais tempo esta oração.
Desejamos apenas anexar a nosso discurso as palavras do Presidente do
BNDE, como se parte integrante dele fosse, porque nelas, vamos repetir, estão
sentetizadas as linhas mestras da ação do Governo Geisel neste setor, de cu~o
sucesso, não temos a menor dúvida, dependerá grande parte dos nosso próprio
futuro.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR VIRGILIO TAVORA EM SEU
DISCURSO:

NOVAS EMPRESAS DO BNDE VAO CORRIGIR DISTORÇõES, DIZ VIANNA
Da sucursal do Rio
Durante a instalação das empresas Embramec, Flbas e Ibrasa em cerimônia realiquarta-feira última, sob a presidência do ministro Reis venoso, o Presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDE), Marcos Vianna, afirmou que o deDequilibrio que se manifesta na composição da pauttL de Importações do Pt~is provocou a necessidade de um volume de divisas crescente, a ponto de gemr preocupações em relt~çiio à
~o.da
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-294situação da balança comercial com o exterior, apesar do êxito notável do lado das exportações. "Somente em equipamentos - revelou - importamos 2,3 bilhões de dólares em
1973, devendo esse nível ultrapassar três bilhões no corrente ano."
Eis na integra o discurso pronunciado pelo Presidente do BNDE, ao qual as três
novas empresas estão vinculadas:
"O significado, para a economia nacional, de criação das três empresas constituídas - Ibrasa, Embramec e Fibas - revela-se na Importância deste ato, prestfglado pela presença de Ministros de Estado, representando o mais elevado
escalão do Governo Federal, e de tantas persor..al!dades expressivas dos quadros
governamentais e empresariais brasileiros, assim como pela atenção extraordlnà·
ria que vêm despertando nos setores da opinião pública interessados no desen·
volvimento do País."

Trata-se, efetlvamente, de um verdadeiro e significativo marco que se implanta na
rota traçada com segurança pelo Governo e percorrida com dinamismo por toda a Nação
em d!reção aos objetivos do desenvolvimento, da modernização e do bem-estar.
A decisão tomada pelo Presidente da República, após ouvir o Conselho do Desenvolvimento Económico, quando de sua primeira reunião, baseou-se em estudos processados
e amadurecidos ao longo da experiência dos últimos anos, dos quais originaram-se indicações cada vez mais claras da conveniência, da oportunidade e, já ultimamente, da
necessidade da criação desses novos Instrumentos.
Desequilíbrio

Na perspectiva em que se enquadram a Embramec e a Flbas, o objetlvo fundamental
é o de corrigir um desequilíbrio flagrante da nossa estrutura industrial, erigida a partir
de um modelo que favorecia a implantação dos segmentos produtores de bens de consumo pela concessão de facilidades à importação de equipamentos e matérias-primas.
Foi um modelo inegavelmente válido, que produziu frutos tão importantes quanto esses
que se refletem no valor, na qualidade e na diversificação da nossa produção Industrial,
elemento verdadeiramente impulsionador do nosso crescimento económico. Gerou, entretanto, a situação de desequilibrio referida, na qual se evidencia a dimensão relativamente pequena dos setores básicos - produtores de bens de capital e de insumos básicos
- desproporção esta que Ee acentua rapidamente nos anos que correm, ameaçando
constituir-se em obstáculo cada vez mais grave à continuidade do nosso processo de
desenvolvimento.
Esse desequilíbrio se manifesta, também, e de forma igualmente alarmante, na composição da nossa pauta de importações, onde bens de capital e insumos básicos demandam
volumes de divisas que crescem Intensamente, a ponto de gerar preocupações em relação
à situação da nossa balança comercial com o exterior, apesar do êxito notável obtido do
lado das exportações.
Somente em equipamentos, importamos US$ 2,3 bilhões em 1973, devendo esse nível
ultrapassar os USS 3 bilhões no corrente ano. Com matérias-primas fundamentais, sem
computar o petróleo, gastamos US$ 1,2 bilhão em 1973 e deveremos despender mais de
US$ 1,5 bilhão em 1974. Em conjunto, os dois grandes itens represer:tam cerca de 60%
de total das nossas Importações, excluindo o petróleo.
: Estamos, pois, diante de um novo caminho que se abre para a economia brasileira: o
da substituição de Importações na área da indústria pesada. Um caminho cuja exploração exigirá esforços e Investimentos de grandes proporções - em Instalações produtivas e em absorção de tecnologia - mas um caminho fértil e extremamente promissor
que, uma vez percorrido, levará o Brasil, com toda a certeza, ao patamar das nações
ditas plenamente desenvolvidas do mundo moderno.
Em tais circunstâncias, esse quadro de desequilíbrio, que suscita graves preocupações,
é também auspicioso, ainda que pareça paradoxal, pois são justamente os desequlllbrlos
que geram as forças do desenvolVimento. São os desafios que movem para frente as
civilizações.
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De outra parte, com referência ao enfoque em que se situa a Ibra.sa, o objetivo é o
de fortalecer e elevar a posição da empresa privada nacional, em outros setores importantes, que não os anteriormente citados.
Colocada como uma das proposições bâsicas do nosso sistema, a de que a empresa
privada brasileira deve ser o principal agente promotor da atividade econõmica. do Pais,
e reconhecida como problemática a situação de relativa debilidade em que se encontra,
face às dimensões muito maiores das companhias internacionais e das empresas do Es·
indo, levantaram-se as diversas alternativas que poderiam conduzir a uma substancial
modificação desse quadro. Feito o confronto, optou-se pela solução positiva e engrandecedora: ao invés de impor qualquer restrição a capital estrangeiro, cujo ingresso em
volumes crescentes interessa sobremaneira ao nosso desenvolvimento econômico, decidiuse estimular, auxiliar e impulsionar paralelamente a empresa privada nacional.
O SR. PRESIDENTE ('Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre senador
Franco IMontoro.
o SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, Srs. senadores, desejo ler, para:
conhecimento dos senhores Senadol'es e demais interessados pelos problemas
sociais e humanos, as conclusões do recente encontro Naci<mal de Empregados
Domésticos, realizado na Guanabara, de 18 a 2•1 de a:bril último.
·Esse documento aponta os prob:emas mais sentidos pOr essa categoria de
tr!llbalhadores e atesta o trabalho sério que vem sendo realiza:doo para. a promoção humana, económica e profissional das domésticas.
Nesse trabalho deva ser destacada a importante atuação que vêm desempenhando, em vários pontos do País, as Associações de empregadas domésticas.
É o seguinte:
1

,C()NC[,USOO:S DO 2..0 'ENCONTRO NACIONIAL DE
ElMPRJEGAOOS DO~STICOS
18 a 211 de abril de 1974 - Guana:ba.ra
Estas conclusões são apenas uma síntese, um resumo, de algumas constatações da realidade das domésticas e das Associações, e de algumas
linhas de a:ção.
I - Quanto à !Situação da Doméstica no BràsU
1 - Entre os problemas maiores que a doméstica enfrenta em todO o
Brasil, destaca-se, em primeiro lugar o horário de trabalho, que traz
inúmeras conseqüências para: a sua vida, tais como:
- o cansaço, ,que leva à doença;
- o isolamento, com a dificuldade de se encontrar com outros e satisfazer a nece.ssldade de afeto;
- o afastamento da família;
- a dificuldade de estudar;
- a dificuldade de tratamento.
2 - o salário baixo, principalmente no Nordeste, que vai de 80 a 120
cruzeiros, havendo ainda casos de 50 cruzeiros, ou menos. Este sa:làrio
injusto torna impos.sível nté a filiação ao ]NPS.
3 - As domésticas começam a trabalhar muito cedo: há casos de 11,
12 e 13 anos, e grande parte vem do Interior, e, entre estas, mu~tas trazidas pelos patrões. Na cidade, s·em formação, afastadas da família e
de seu meio, sofrem Influências prejudiciais à sua vida pessoa:!, explorad'as na sua falta de conhecimento e de experiência.
Por isso também o trabalho da. doméstica não é resultante de uma escolha feita por ela própria:.
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- 2964 - o desprezo que a d'Clméstica S·ofre por parte da soci·edade manifesta-se. até nas condições do quarto que lhe cabe nas casas onde trabalha. .
·
·
·
Floram a:pontadas as seguint.es causas dessa situação:
-'- ·a própria organização da ·SOciedade;
--:.a estrutura nem sempre justa e nem sempre ba:seada na iguald'a,de
· económica dà sociedade;
.:_ à forma de se encarar o trabalho, em especia:l e sobretu:do o traballio. doméstico, que ainda 'reflete a mentalidade escravista de nossa
Wstória.
.
"'.
6. - Nessas c·oncllções, a doméstica se sente desvalorizada e procura
fugir de sua profissã·o, não encontrando estímulo para nela s·e aperteiçoa:r.
· · 7 .:...... A situação das domésticas só pode modificar-se com a participação
ativa e consciente das próprias domésticas.
II. - Quanto à promoção humana, social e profissional da doméstica
1 - Antes de tudo, as domésticas pr.ecisam tomar c·onsciência da reali. dade d'Cl mundo em que· vivem e tomar consciência do s·eu valor como
pessoas humanas, livres e responsáveis.
2 - A prom()ção só será verdadeira se partir do esforço e da inicia:tiva
das próprias domésticas.
3 - É preciso procurar as colegas ·e !evá-las também a tomar consciência.
·
·
5 -

...

4 - Procurar melhorar sempre profissionalmente, porque é melhorando
que a doméstica dá testemunho d·e a·desão à sua profissã·o.
5 - Esclarecer~se sempre quanto a.os S·eus direitos humanos e profissionais para poder lutar por eles.
6 - Ficar dentro dos problemas da classe operária, para se s·entir participante da luta comum cre promoção coletiva: dos tra:balhadores.
7 .,.--- .Mastar o medo e a insegurança, procurando estabelecer um diálogo com os patrões sobre as condições de trabalho.
UI - Quanto :à Lei da Doméstica
(Lei n.0 5. 859, de 11-12-72)
.1 ~ Verj.ficou-se que a Lei da Doméstica ainda: nã·o é conhecida por
todas as domésticas, e é preciso que as Associações se organiz·em para
divulgá-la, esclarecer e orientar as domésticas na sua aplicação.
:.· .. ; ·.. 2 .;...._ Há· domésticas que não aceitam a Carteira Profissional e •o INP'S,
1.0 , por terem sa:lário muito baixo; 2. 0 , por não quer·erem se registvar
na Carteira como domésticas.
3 - É preciso continuar a lutar, sobr.etudo nas Associa-ções, para que
esta: Lei tão incompleta seja complementada, para <le~esa de outros
direitos do tvabalho, que já estão assegurados em lei para os outros trabalhadores.
IV·- União das Domésticas
1 - É impossível a promoção e c. libertação das domésticas sem uma
ação organizada. ·
2 - Pa:ra Isso é preciso vencer a separação ·D isolamento em que vive
a doméstica, e d,e.senvolver. a confiança urnas nas outras, num forte espirita de solidariedade.
3 - Existem no Brasil apena·s 5 Associações de Domésticas - em São
Paulo, Guanabara, Piracicaba, Belo Horizont·e e Juiz de Fora. É preciso

-
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- 297 q~e os grupos existentes caminhem para a organização de uma Associaçao.
4 - Apesar de algumas diferenças, os objetlvos das Associações exis·tentes até ·agora são os mesmos:
- a promoção humana, social e profissional d'a doméstica;
- a união e formação da consciência de classe;
- a prestação de serviços;
- ser órgã•o repr.esentativo, de defesa e reivindica:ção.
Era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Não há mais oradores inscritos. Lembro aos Srs. Senador·es 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 designação da Comissão Mista que ir:i apreciar o Projeto de Lei Orçamentária d•e ·197i5.
Nada mais havendo que tvatar, vou enc·errar a Sessão, designando para a
de segunda-feira, dia 17, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 88, de 1974, de autoria do
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais .do Sena·do Federal, do discurso pl'loferido pelo Senador Ruy Santos, na ina,uguração
do busto do saudoso Presidente do Senado, Senador Filinto MüUer.

z
JJiscussão, em turno único. da redaÇão final (oferecida pela: comissoo de
Redação, em seu Parecer n. 0 248, de 1974) do Projeto de Decreto Legislativo
n.0 7, de 1974 (n.o 142-B/74, na Câmara dos·· Deputados), que aprova o texto
do Acordo Comercial firmado entre o Governo da República Federativa do
Brasil ·e o Cons·elho da: Comunidade Económica Européia, em Bruxelas, a 19 de
dezembro de 1973.
3

Projeto de Lei da Câmara n. 3'5, de 1971 (n.0 162-B/67, na Casa de origem),
que modifica a Lei n. 0 4.937, de 18 de março de 1966, que altera dispositivos da
Lei n. 0 4.284, de 20 de nov·embro de 1963, que cria o Instituto de Previdência dos
Congressistas (IPCl.
Está encerada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 55 minutos.)
0

•

95.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 17 de junho de 1974
PRESIDI1:NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
José Lindoso- Jarbas Passarinho -Renato Franco -Alexandre Costa
- Clodomlr Milet - José Sarney - Petrônlo Portella - Helvídlo Nunes
- Virgílio Távora -Wilson Gonçalves - Luís de Barros - Paulo Guerra
- Augusto Franco - Leandro Maclel - Lourival Baptista - Antônio
Fernandes - Ruy Santos - Paulo Torres - Gustavo Capanema - José
Augusto - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça - Fernando Corrêa Otávio Cesário - Antônio Carlos - Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 26 Srs. Senadores.. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
Encontra-se na casa o Sr. Leoni Mendonça, suplente convocado da representação do Estado de Goiás, em virtude de seu titular, Senador Emival Ramos
Caiado, haver renunciado ao mandato.
O diploma de Sua Excelência foi encaminhado à Me.sa e será publicado de
acordo com o disposto no Regimento Interno.
É o seguinte o diploma encaminhado à Mesa:
ESTADO DE GOiáS
JUSTIÇA ELEITORAL
Poder Judiciário
DIPLOMA DE SUPLENTE DE SENADOR
O Desembargador Marcelo Caetano da Costa, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás, na forma do artigo duzentos e quinze (215),
do Código Eleitoral etc.
Faz saber aos que o presente virem que, na conformidade com o disposto no
art. 41, § 2.9, da Constituição da República e no artigo duzentos e dois (202),
parágrafo primeiro (§ 1.0 ) do Código Eleitoral foi proclamado eleito Suplente de
Senador, pela legenda Aliança Renovadora Nacional, com 278.640 votos o cidadão Leoni Mendonça, nascido em 20 de abril de 1916, natural de Pirenópolls Goiás, filho de Joaquim Mendonça e Izabel de Biqueira Mendonça, portador do
título eleitoral n.0 53.210, conforme consta da Ata da Sessão deste Egrégio Tribunal, realizada em vinte e um (21) de dezembro do corrente ano, em razão
do que é conferido o presente Diploma, a fim de gozar de todos os direitos e vantagens inerentes aos resultados do pleito eleitoral realizado em quinze (15) de
novembro do ano em curso, pedindo-se a todas as autoridades do País que o
cumpram e façam cumprir, na forma preceituada em Lei.
Golân!a, trinta (30) de dezembro de mil no·;ecento.3 e setenta (1970). Marcelo Caetano da Costa, Presidente - Leoni Mendonça, Diplomado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Designo os Srs. Senadores Jarbas Passarinho, Helvidlo Nunes e Otávio Ce::árlo para comporem a Comissão que deverá
introduzir Sua Excelência no plenário, a fim de prestar o compromisso regimental. <Pausa.)

-299Acompanhado da Comissão, dá entrada no recinto o Sr. Leoni Mendonça, que presta, junto à Mesa, o seguinte compromisso regimental:
"PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇAO FEDERAL E AS LEIS DO PA1S,
DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O MANDATO DE SENADOR QUE O POVO
ME CONFERIU E SUSTENTAR A UNIAO, A INTEGRIDADE E A INDEPEND:S:NCIA DO BRASIL." (Palmas.)

-

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Declaro empossado, como representante do Estado de Goiás nesta Ca.sa, o nobre Sr. Senador Leoni Mendonça.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lida a seguinte
COMUNICAÇÃO
17 de junho de 1974.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, à vista do disposto no
art. 7. 0 do Regimento Interno, que, assumindo o exercício da representação do
Estado de Goiás, em substituição ao Sr. Senador Emival Ramos Caiado, adotarei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada de Goiás,
da ARENA.
Atenciosas saudações. - Leoni Mendonça.
Nome Parlamentar
Leoni Mendonça
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O expediente lido vai à publicação.
O Sr. Lo-secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA
Submetendo ao Senado a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N.O 205, DE 1974
(N.• 293/74, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De .conformidade com o art. 42 utem III) da Constituição Federal, tenho a
honra de submeter à aprovação de Vossas Excelência.s a escolha, que desejo
fazer, do Senhor Mário Vieira de Mello, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
de Diplomata, para exerc·er a função de Embaixador do Bra.sil junto à República
Popular da Hungria, nos termos do art. 21 do Decreto n. 0 71.534, de 12 de dez·embro de 1972.
Os méritos do Embaixador Mário Vieira de Mello, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho des.sa elevada função, constam da anexa informação do Ministério da.s Relações Exteriores.
Bra.sília, 14 de junho de 1974. - Ernesto Geisel.
CURRICULUM-VITAE DO
EMBAIXADOR MARIO
VIEIRA DE MELLO
Nascido na Inglaterra (brasileiro, de acordo com o art. 145, item I, alínea b
da Constituição Federal), em 26 de maio de 1912.
- Cônsul de Terceira Cla.sse, por concurso, 1939.
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- 300- Auxiliar da III Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores
das Repúblicas Americanas,. Rio de Janeiro, 1942.
--::- Vice~Cônsul em Dublin, 1942 a 1945.
--:- J!:ncarregado do Consulado em Dublin, 1945.
- Terceiro-Secretário da Embaixada em Helsinki, 1945.
- Promovido a Segundo-Secretário, por merecimento, 1945.
- Segundo-Secretário da Embaixada em Hel~inki, 1945 a 1949.
- Encarregado de Negócios em Helsinki, 1948.
- A disposição do Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), em visita ao Rio de Janeiro, 1950.
- Segundo-Secretário da Embaixada em Roma, 1951 a 1952.
- Secretário da Delegação do Brasil à Conferência Mundial de Imigração, Nápoles e Bruxelas, 1951.
- Segundo-Secretário junto ao Vaticano. 1952 a 1953.
- Segundo-Secretário em Oslo, 1953.
- Promovido a Primeiro-Secretário, por antigüidade, 1953.
- Primeiro-Secretário em Oslo, 1953 a 1957.
- Encarregado de Negócios em Oslo, 1953, 1954, 1955 e 1956.
- Título de Conselheiro, 1958.
- Auxiliar do Gabinete do Secretário-Geral, 1958 a 1959.
- Membro da Seção de Segurança Nacional, 1959.
- Cônsul em Bordéus, 1959 a 1962.
- Conselheiro junto à Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência
e Cultura (UNESCO), Paris, 1962 a 1964.
·
- Encarregado da Delegação junto à UNESCO, Paris, 1962, 1963, 1964, 1965
e 1966.
- Promovido a Ministro de Segunda Classe, por antigüidade, 1964.
--'- Ministro-Conselheiro junto à UNESCO, Paris, 1964 a 1966.
- Delegado-Suplente do Brasil à XIII Sessão da Conferência Geral da UNESCO,
Paris, 1964.
- Cônsul-Geral em Milão, 1966 a 1968.
- Participante da Reunião de Promoção Comercial do Brasil no Exterior,
Roma, 1966.
- Embaixador em Accra, 1968 a 1971.
- Embaixador em Missão Especial às Solenidades comemorativas do X Aniversário da Independência da República dos Camarões, 1969.
- Embaixador na Guatemala, 1971 a 1974.
- Promovido a Ministro de Primeira Classe, 1974.
O Embaixador Mário Vieira de Mello, nesta data, encontra-se no exercício
de suas funções junto à República da Guatemala.
de 1974. de
Secretaria de Estado das Relações Exteriores. em
Octávio Rainho Neves, Chefe da Divisão do Pessoal.
(A Comissão de Relações Exteriores.)

Restituindo autógrafos de Projetos de Lei sancionados:
- N.O 206/74 (n. 0 294/74, na origem), de 17 do corrente, referente ao Projeto
de Lei do Senado n.0 18, de 1974, que estabelece normas sobre a realização
de eleições em 1974, e dá outras providências.

- 301(Projeto que se transformou na Lei n. 0 6.055, de 17 de junho de 1974); e
- N.0 207/74 (n. 0 2.95/74, na origem), de 17 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n.o 36, de 1974 Cn. 0 1. 795-B/74, na Casa de origem), que
cria na Justiça do Trabalho da 2.a Região a Junta de Conclllação e Julgamento de São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo. ··
(Projeto que se transformou na Lei n.o 6.056, de 17 de junho de 1974.)

OFíCIOS
DO SR. 1.0-SECRET.ARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Submetendo à revisão do Senado, autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 0 64, DE 1974
(n.• 1.480-B/73, na Casa de origem)

Altera dispositivos do Código de Processo Penal (Decreto-Lei n.0 3.689,
de 3 de outubro de 1941) e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 As multas previstas nos Artigos do Decreto-Lei n.0 3.689, de 3 de
outubro de 1941, passam a ter os seguintes valores:
a) art. 101: de 1 (Um) a 5 (cinco) salários mínimos vigentes na região;
b) art. 264: de 1 (um) a 5 (cinco) salários mínimos vigentes na região;
c) art. 265: de 1 (um) a 5 (cinco) salários mínimos vigentes na região;
d) art. 277: de 1 (um) a 5 (cinco) salários mínimos vigentes na região;
e) art. 325: de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos vigentes na região; de
2 (doiS) a 20 (vinte) salários mínimos vigentes na região; de 3 (três) a 30
(trinta) salários minimos vigen:es na região; de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) salários mínimos vigentes na região, segundo se trate, respectivamente, das 1.8 ,
2.8 , 3.n e 4.a. hipóteses nele previstas;
·
f) art. 419: de 1/2 (meio) e 1 (um) salário mínimo vigente na região, se. .
·
gundo se trate da ta ou 2. e. hipóteses nele prevl~tas;
g) art. 443: 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente na região;
h) art. 443, § 3.0 : 1 (um) salário mínimo vlg·ente na região;
i) art. 453: de 1/2 (melo) a 2 (dois) salários mínimos vigente na região;
j) art. 458, § !.0: de 1 (um) a 2 (dois) salários mínimos vigentes na região;
ll art. 483: de 1 (uml a 2 (dois) salários mínimos vigentes na região;
m) art. 496: de 1 (Um) a 2 (dois) .salários mínimos vigentes na região;
n) art. 655: de 1 (um) a 3 (três) salários mínimos vigentes na região;
o) art. 687, item II: 2 (dois) salários mínimos vigentes na região;
p) art. 689: 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na região;
q) art. 799: de 1/5 (um quinto) a 2 (dois) salários mínimos vigentes na
região;
rl art. 802: 2 (dois) salários mínimos vigentes na região.
Art. 2.o o art. 450 do Decreto-lei referido no artigo anterior passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 450 A falta, sem escusa. legítima, do defensor do réu ·ou do
curador, se um ou outro for advogado ou solicitador, ficará sujeita à
multa de 3 (três) a 10 (dez) salários mínimos vigentes na região, nomeando o Presidente do Tribunal, em substituição, outro defensor ou
curador, observado o disposto no artigo anterior."
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disposições em contrário. . .
(A Comissão de Constituição e Justiça.)

MOJETO DE LEI DA CAMARA N.0 65, DE 1974
(N.• 1.876-B/74, na Casa de origem)
DE INICIATIVA DO SENHOI: PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Autoriza a alienação de bens imóveis da União, situados. na área
urbana de Porto Velho, no Território Federal de Rondônia, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica autorizado o Governo do Território Federal de Rondônia a
vender os imóveis residenciais de propriedade da União, sob sua administração,
situados na área urbana de Porto Velho e ocupado por servidores públicos daquele Território, de acordo com as condições estabelecidas nesta Lei.
§ 1.0 A venda se fará pelo valor atual do imóvel, fixado em avaliação procedida pelo Governo do Território.
§ 2.0 O preço pod·erá ser pago pelo adquirente em prestações mensais ou
mediante financiamento, segundo o disposto em instruções do Ministro do Estado do Interior.
·Art. 2.0 Terá preferência para aquisição dos imóveis de que trata o art. 1.o,
independente de prévia licitação, o servidor público qu-e neles residir.
Parágrafo único. A preferência assegurada neste ar .igo estende-se ao cônjuge sobrevivente ou herdeiro necessário do servidor público, se ocupante do
imóvel a ser alienado.
Art. 3.0 Os imóveis que não forem adquiridos pelos respectivos ocupantes,
nas condições estabelecidas nos arts. 1.0 e 2.0 d·esta Lei, 1.erão vendidos em concorrência, de acordo com o disposto 110; arts. 141 e seguintes do Decreto-Lei
n.O 9. 760, de 5 de setembro de 1946.
Art. 4.0 Os recursos provenientes das alienações serão recolhidos ao Banco
Nacional da Habitação, visando à construção de novo.s imóveis no Território
Federal de Rondônia, destinados à venda a servidores públicos.
Art. 5.0 o Governo do Território Federal de Rondônia comunicará ao Serviço do Património da União as alienações realizadas, instruindo o expediente com
o título de propriedade da União e re.spectivo instrumento de transferência.
Art. 6.0 O Ministro de Estado do Interior baixará instruções para a execução
das medidas previstas nesta Lei.
Art. 7.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
MENSAGEM N. 0 147, 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 de E~taclo do Xn+eri.or, o anexo Proi~to <le Lei que
"a.Uitoriza a alienação de bens imóveis da União, situados na área urbana de
Porto Velho, no Território Federal de Rondônia, e dá outras providências".
Brasília, em 10 de abril de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.o BSB/01035, DE 26 DE MARIÇO DE 1974, DO
SENHOR MINISTRO DE ESTADO DO INTERIOR.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
O Decreto n.o 63.272, de 24 de setembro de 1968, autorizou o Território
Federal de Rondônia a alienar os imóveis de propriedade da União, localizados
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fins residenciais, desde que não houvessem interesse económico e social na sua
manutenção.
Ocorre, entretanto, que o Senhor Governador do Território tem em vista,
diante de vãrias circunstâncias que apresen;a, a alienação dos referidos imóveis aos servidores atuais ocupantes dos mesmos, o que não encontra apoio
na legislação vigente.
Vale ressaltar, porém, que os imóveis constituem pesado ónus para a administração territorial, jã que o aluguel com eles arrecadado, a titulo de "taxa
de ocupação", não compensa os gastos com a sua con:ervação e, uma vez alienados, redundariam em benefício da Municipalidade, que teria poderes de cobrança
do imposto predial incidente.
Além disso, os crédi.os e recursos, oriundos das vendas, passaram a ser recolhidos ao Banco Nacional da Habitação, objetivando a construção de novos
imóveis no Território Federal de Rondônia.
Esses aspectos demonstram a inconveniência de continuarem os imóveis
como propriedade da União, motivando, assim, a declaração do nenhum interesse
económico e social na sua manutenção.
Por outro lado, o desejo do Senhor Governador, em aliená-los aos servidores
público.s que atualmente os ocupam, tem um objetivo social perfeitamente claro.
O critério mandado adotar hoje em dia, pela legislação pertinente, para a venda
dos imóveis, não atenderia aos interesses da classe, podendo, inclusive, criar
situações angustiosas para antigos ocupantes, obrigados a se retirar em favor
de outros candidatos, criando-se, desse modo, poblema de ordem económicosocial, com profundos reflexos na própria administração do Território.
Dessa forma, e como única solução juridicamente viável para atingir os
objetivos do Governador do Território F·ederal de Rondônia, manifestei-me pela
promulgação de ato do Poder Legislativo, autorizando a venda dos bens imó
veis mencionados, aos seus atua!s ocupantes.
A vi.:ta do exposto, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de
vossa Excelência, minutas de mensagem e de .projeto de lei, a serem encaminhados ao Congresso Nacional.
Considerando, também, na importância e os objetivo.s da proposição, julgo
que a matéria poderá ter, no Poder Legislativo, a tramitação prevista no art. 51,
caput, da Constituição do Brasil.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protestos
do meu mais profundo respeito. - Maurício Rangel Reis.
(A comissão de Finanças.)
PROJETO DE LEI D!A CAMARA N.0 66 DE 19'74
(N.• 1.,941-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Autoriza a doação do imóvel que menciona, situado no Estado da
Guanabara.
O Congresso Nacional decreta:
Mt. 1.o É o Poder Executivo autorizado a doar à Obra Beneficente São
João da Cruz o imóvel da União, situado na Rua Almirante Alexandrino n.0 5.326,
em Santa Teresa, Estado da Guanabara, com área de 1.419,7547 m2 (mil quatrocentos e dezenove metros quadrados e sete mil quinhentos e quarent.a e sete
centímetros quadrados).
Art. 2.0 Destina-se o imóvel a que se refere o artigo anterior à realização
de obra assistencial de proteção à criança e à juventude e de auxílio à velhice
desamparada.

...
Ir.
~·
I
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.prio no Serviço do Patrimônio da União, do qual constará cláusula de reversão
no caso de extinção da donatária.
Art •. 4.0 :..Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições .em contrário.

MENSAGEM N.0 210, 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 de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que "autoriza
a doação do imóvel que menciona, situado no Estado da Guanabara".
Brasília, 3 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS 411.932/73, N.O 188, DE 23 DE ABRIL DE 1974, DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA:
Excelentissimo Senhor Presidente da R-epública:
No anexo processo, pleiteia a Obra Beneficente São João da Cruz, instituição social de proteção à criança, à juventude e à velhic.e desamparada, a doação
do imóvel situado na Rua Almirante Alexandrino n.0 5.326, antigo 1.538, em
Santa reresa, Estado da Guanabara, de que é cessionária desde 1966, por força
de autorização dada pelo Decr·eto n.0 55.962, de 20 de abril de 1965, e contrato
de. cessão gratuita lavrado aos 14 de fevereiro de 1966 (fls. 1. a 7).
2. Alega a interessada que o imóvel necessita de grandes reparos e ampliação,
de modo a possibilitar atendimento a um maior número de menore.o desamparados, objetivo a ser alcançado mediante obtenção de empréstimos de entidades oficiais, visto não dispor a entidade de recursos suficientes para tal em..,
preendimento, não lhe sendo possível, entretanto, recorrer a esse meio, por não
possuir a propriedade do imóvel.
3 .. · Consideràndo que a cessão realmente se restringe ao uso do imóvel, não
permitindo seja o mesmo onerado com hipoteca, e tendo em vista ter sido constatado, em vistoria, que a interessada v·em realizando obra assistencial meritória (fl. 12vl, opina o Serviço do Patrimônio da União, que se autorize a doação,
mediante Lei, em que seja prevista a reversão à União no caso de dissolução da
entidade.
4, Concordando com os pareceres, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vos~a Excelência os anexos projeto de mensagem e anteprojeto
de lei..
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa .Excelência os protestos do
meu mais profundo respeito. - Má.rio Henrique Simonsen, Ministro da Fazenda.
(A Comissão de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. ·
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o último dia
12 marcou a passagem do quadragéssimo terceiro aniversário do Correio Aéreo
Nacional.
Tendo riaquela data me ausentado desta Capital, para atender a compromisso anterior, quero registrar hoje, desta Tribuna, a homenagem que d·everla
haver prestado ao CAN, na última quarta-feira.
A criação do Correio Aéreo Militar foi sonho de um grupo de brasileiros
idealistas, do qual contitul até hoje símbolo o Marechal-do-Ar Eduardo Gomes,
patrono . do· CAN e que dedicou toda . sua vida a serviço da Aeronáutica e do
Brasil.
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Castro, então Ministro da Guerra, e na manhã de 12 de junho de 1931 decolava
do Campo dos Afonsos, com destino ao Campo de Marte, em São Paulo, o primeiro avião do CAN, tendo como tripulação os tenentes Casemiro Montenegro
·
Filho e Nelson Freir-e Lavanere wanderley, transportando duas cartas.
iEl, dessa forma sing-ela, nascia o Correio Aéreo Nacional, que·tantos e tão relevante3 serviços prestou e continua prestando ao Brasil. Exercendo uma ativi"
dade pioneira, o CAN tornou-se conhecido, admirado e reverenciado por·· toda
a Nação, à qual tem servido com dedicação e heroísmo exemplares. Ainda este
ano, quando enchentes avassaladoras causaram destruição e levaram a morte
a div-er.sas regiões, do Sul e Norte do País, vimos o CAN socorrendo as popula~
ções vitimadas, num trabalho de ,,oudariedade humana e heroísmo que se tomou
rotina em sua benemérita existência.
Desde aquela manhã de junho de 1931, aoz dias atuais, o mundo sofreu -transformações imensas, impossíveis de serem imaginadas. Mas a Aeronáutica, que
naquela época surgia como algo do futuro, teve .sua importância infinitamente
ampliada, tomando-se nos nossos dias setor da maior relevância militar ·e, sobretudo, técnico-científica, para todas as grandes nações. En:re nós,-' a FAB,
em grande parte d-evido ao CAN, tornou-se objeto de admiração e amor por
parte do povo brasileiro, ao qual tem servido de forma apostolar. O desenvolvimento de uma indústria aeronáutica nacional, a modernização de no>sa Força
Aérea como tudo que diga respeito a essa Arma tomou-se anseio de todo o
povo brasileiro.
Sr. Presidente, é preciso que, a cada ano, comemoremos o aniversário de fundação do Correio Aéreo Nacional, cultuando a memória da_queles que se. foram
e rendendo nossas homenagens aos que entre nós continuam, como o Marechaldo-Ar Eduardo Gomes. É necessário que cultuemos tradições tão belas e tão
gratas ao coração de nossa gente na demonstração de nossa gratidão pelos que
dedicaram suas vidas, ou as deram, em benefício do Brasil e de nossa gente.
Mas, datas como a que transcorreu no dia 12 devem servir para .nós, au"
mentando, a'sim, nossa decisão de nos transformarmos em grande potência
aeronáutica.
·
·
Esse o desejo de toda a Nacão. E esses os votos que formulamos desta: tri;.
buna, como sempre o fizemos quando membro l da Câmara dos Depu :ades e o
temos feito nesta Casa. Expr-essamos nossas congratulações ao ilustre Mlnis.tl,'o
Araripe Macedo, oficiais-generais, oficiais e todos que integram a Aeronáutica
em nosso País. E mais uma vez, como sempre o fizemos, rendemos nosso preito
de amizade e admiração a essa singular figura que é o MarechaPdo-Ar'Eduardo
Gomes, patrono do correio Aéreo Nacional!
· . . . . .... .
Sr. Presidente:
As solenidades programadas pelo Ministro da Aeronáutica em comemoração
aos quarenta e três anos do Correio Aéreo Nacional (CANl, às quais deveria estar
presente o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General Ernesto
Geiõel, foram canceladas em virtude do falecimento do ex~Presidente Marechal
Eurico Gaspar Dutra.
O Ministro Araripe Macedo, contudo, baixou Ordem do Dia, das mais exJ)ressivas, cuja íntegra requeiro conste deste meu pronunciamento. ·
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! )
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOUR.IVAL

B~TISTA:

ORDEM DO DIA
O Ministro Araripe Macedo baixou a seguinte Ordem do Dia, que deverá ser
transcrita nos boletins internos de todas as organizações da Aeronáutica, em comemoração ao aniv-ersário do CAN.
·

"'
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· · "As obras são o testemunho do dever cumprido, são verdades escritas no
tempo, que o querer dos homens não altera o brilho, nem o passar da História
desfigura a imagem.
"A criação do Correio Aéreo, há quarenta e três anos, foi para a aviação do
Brasil um grande despertar e, para os brasileiro.>, uma ação pioneira de, pela
integração, minimizar distorções econôm!cas e sociais, acumuladas em muitas
décadas.
"Voltando os olhos para o interior, quando o litoral era apenas uma promessa, vi.slumbrávamos, bem cedo, que o pleno desenvolvimento de uma nação
jamais se faria apenas pelo aumento de riquezas, mas, também, pela sua equitativa distribuição.
"Ao assistirmos o homem das florestas ou o desbravador do Centro-Oeste,
movia-nos a certeza de que o progresso não podia ser um privilégio dos grandes
centros, e que crescer nem sempre é desenvolver.
"Levamos aos pontos mais longínquos do nosso território o alento e a esperança de um novo tempo. Hoje, quando estradas asfaltadas unem os campos
de pouso, que com determinação e coragem soubemos construir, o orgulho de participar se associa ao orgulho pela antevisão do futuro dos nossos dias.
"Homem do Correio Aéreo, é a você, artífice desta grande obra, que me
dirijo neste instante. É a você, homem anônimo e desprendido, que sem alarde
uniu este Pai.s, com suas asas, que rendo as homenagens da Força Aérea Brasileira.
"Nos que entregaram suas vidas por esta causa, vamos encontrar a silenciosa eloqüêncla dos atos, das atitudes, da conduta. São vidas que falaram mais
alto que as palavras.
"Aos que continuam a obra pioneira de Eduardo Gomes, devo lembrar que,
apesar das mudanças significativas da problemática do transporte aéreo, a
J:lli&lão do Correio Aéreo Nacional jamais será de competir ou apenas completar,
pois a missão constitucional que nos foi confiada é claramente definida: unir
e Integrar. "Nas asas do Correio Aéreo, hoje como ontem, uma só vontade:

.servir."

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a .palavra ao nobre Senador
Franco Montoro. (Pausa.)
S. Ex."' não está presente.
Concedo a palavra ao nolíre Senador Helvídio Nunes. (Pausa.)
O Sr. Helvídio Nunes- Desisto da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - S. Ex."' desi.ste da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Antônio Fernandes. (Pausa.)
O Sr. Antônio Fernandes - Desisto da palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - S. Ex."' desiste da palavra.
O SR. OTAVIO CESMUO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no dla 16 de
abril próximo passado, o Senhor Presidente Ernesto Gelsel visitou o Supremo
Trfuunal Federal. Desta visita, segundo noticiário, do desejo do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República e do Excelentíssimo Senhor Presidente da Suprema Corte de Justiça do Pais, resultou a vontade manifesta e inequívoca da
reforma do Poder Judiciário, pronta, ampla e g:obal, como conseqüência natural
da necessidade histórica em que vivemos.
Algora:, assomo a est~ Tribuna, motivado pelo propósito ma.nifestllido publicamente por ~uas Excelencias, para a1'irmar e deixar nos Anais d:esta oasa, o
meu apoio lrrestrito, como parlamentar e como advogado, à grande obra que se
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prenuncia, que não será de pedr~, nem de cimento, mas que pela sua magnitude,
na vida jurídica-social da Nação, se perpetuará mais que o eterno .bronze.
É essencial, para os meus propósitos, que todos sintam que não há nenhum
exagero em minhas palavTas, ao afirmar que cl'eio sincer~ente na grandiosidade da reforma pretendida e que por certo marcará o inicio de novo momento
do processo ·revolucionário.
Já se afirmou e repito que "vivemos um processo revoluclonárlo,.em busca
de um modelo definitivo, que seja a expressão legítima do querer de um povo
inteiro".
Já se afirmou e não é demais repetir que "somos ma:ndatárlos da Revolução
de um povo, com fins e valores bem d·eterminados".
A Revolução teve seu obj"etlvo visando à de,fesa de valores morais. Mas· é
essencial que os va!ores-lflns se expressem em normas jurídicas.
Necessário se torna que os Poderes editem seus Códigos de Ética e que
promovam a sua efetividade no mundo dos fatos, pois leis vigentes necessitam
de ter a: sua correspondência à eficácia social a que se destinam, pois só esta
correspondência importa, só ela é que demonstra que as Ieis existem.
Para muitos e par·a mim, existe uma distância imensa, separando duas
margens desunidas: numa das margens vivem os juristas e leglslaxiores a obServar o mundo histórico do outro lado. Quando, porém, do outro lado, se instala a
crise, apelos são dirigidos e lançados a eles, juristas e legisladores, que acodem
à súplica, edita:ndo ou alterando leis.
Daí, a importância da vigência e da eficácia social ou seja, da efetlvidade.
Contudo, entre .a vigência e a eficácia das leis, existe o Homem que empresta
a vida ou a morte aos sentidos da Lei. E deste problema também, es1;ou certo
que se ocupará a Revolução, com a reforma do Poder Judiciário.
·
Verdade é que chegau o momento de reconhecer e repetir, pela opo~tunidade,
o conceito emitido pelo grande jurista britânico James Bryce, ao se referir à
importância do sistema judicial:
"A excelência dos Governos se mede pela excelência de seus sistema
Judicia:!."
A importância do sistema judicial decorre do fato de compelir à ad&luação
do comportamento de todos ao ordenamento jurídico.
·
··
Srs. Senadores:
Foi na vivência era minha modesta c·arreira política e nos embates da
a:dvocacia cotidiana, que me convenci de que não bastam o.s inStrumento.s
jurídicos aptos; não bastam que eles sejam a expressão, ou a síntese adequada
-aos fatos e valores que representam; o que importa essencialmente é que tactos,
sem exceção, incumbidos de implantar os modelos, estejam pren,hes dos atuais
e verdadeiros va:!ores. É o que Importa, verdadeiramente.
·
De que vale à Revolução a edição de infinidade de Leis e códigos se o
sistema judiciário, por deficiência numérica de homens, de material e quaisquer
outras, sem que se possa atribulr-·lhe culpa, não se encontra apto à sua aplicação
ou exeqüibilldade?
O Sr. Daniel Krieger - V. Ex." permite um a:parte?
O SR. OTAVIO CESARIO- Com tod'O o prazer..
O Sr. Daniel Krieger - Congratulo-me com V. Ex.", pelo discurso que ora
pronuncia, mas o que a Justiça também precisa- e Indiscutivelmente lhe deverá
ser dada - é de independência e de garantias, pol1que ninguém pcide' jUlgar
sem independência e garantla:s.
·
O SR. OTAVIO CESARIO - com multo prazer incorporo ao meu discurso
o •~alioso aparte de V. IEX."

...

..

...
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Reformar o sistema jud!c!ár!o, ampl!á-lo, conceder-lhe condições e compe11-lo aos cumprimentos, constitui Imperativo !mediato e Inadiável a um País
como o nosso, que alcançou a casa dos cem m!lhões de habitantes, e cujo progresso se tornou Irrefreável.
1!: tempo de reforma. Nesta fase histórica d'a Revoiução se reformará o
sistema judiciário, como se anlliJ.c!a. Não podia ser antes ·e nem deverá ser depois;
assim exige a ordem natural dos fatos. É agora: o momento exato.
Gom a reforma do Judiciário anunciada, séria, altiva e oportuna, o Presidente Geisel revela, desde logo, o estadista que é, e que o Bras!l já esperava.
Pelo que a:flrme!, aqui e agora, congratulo-me com Sua Excelência o Presidente Ernesto Gelsel, com o Ministro Eloy da Rocha, Pr·esidente da Suprema
Corte de Justiça do Brasil, com o Ministro d'a Justiça, Armando Falcão, pelo
propósito demonstrado no que concerne à reforma do judiciário, certo de que o
Senado Federal haverá de contribuir, como sempre o fez, para esta obra que
considero e julgo de Importância transcendental para a vida da Nação, e que
·marcará, Indelevelmente, novo e importante momento doo processo revolucionário.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. <Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDilNTE <Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Leonl Mendonça.
O SR. LEONI MENDONÇ:A. - Sr. Presidente, Srs. Senadores, podeis imaginar
qua:nto me honra esta invesUdura.
Ao assumir a cadeira de Senador nesta augusta casa legislativa, em virtude
da renúncia de meu conterrâneo, Senador Emlval Calado, quero justificar-lhes a
minha posição.
Em 3•1 de ma:rço de 1964, quando os m!l!tares saíram dos quartéis, para
salvar-nos das crises politicas, criadas por falsos líd'eres do poder civil, nem os
seis ml~hões de 'i'Otos de Jânio, nem os nove m!lhões do plebiscito presidencialista de Goulart, demonstraram que as eleições diretas encerram o mUagre da
.tranqüilldade e do desenvolvimento económico. Democracia é pois, a:c!ma de tud<O,
amadurecim·ento cívico!
. No marxismo-leninismo, as intenções são melhores que os resultados. Mas no
capital!smo, os resultados são melhores que as intenções. Estas são as sábias
palavras do professor Roberto d'e Oliveira Campos.
Na democracia ampla, <continua o ex-embaixador) o demagogo prospera
na promessa fácil e na postura acomodatícia. Sua: luz é Intensa mas dura pouco,
porque e~lora as fo:has do presente e não as raízes do futuro.
o grande estadista Nabuco de Araújo definiu certa vez, com sua ampla
cultura: e sabedoria, que "a f·ata:lldade das revoluções é que sem os exaltados
é impossível fazê-las; e com eles é impossível governar"!
A Democra·cia como ideologia no mundo moderno não é um fim é um
Instrumento político .. Adud'emos pois, o sistema, na ·elaboração de u~ novo
modelo politico. Precisamos, para tanto, de um ataque rápido, do conselho mediato, da aceitação fria de uma: Insistência Infinita lia inteligência, do particular
e do todo.
Somente à luz da realidade poderemos mudar a realidade.
Pois quem não busca uma visão histórica dos problemas, acaba tendo uma
visão histérica d'a:s coisas.
A visão Instantânea e não histórica dos problemas nos leva a um Indevido
alarme pelo desconhecimento das tendência a longo prazo.
Tudo tem a sua hora e cada empreendimento tem o seu tempo, debaixo
dos céus. Um tempo para na:scer, um tempo para morrer, um tempo para plantar,
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Revolução meus ndbres pares, foi feita para construir. Mudemo-la a edificar-se
e a sol!di•ficar-se, hoje e sempre.
Aristóteles, em sua "Política", conceitua que: "o mero estBibelecimento de
uma democracia não é a única nem a principal tarefa do legislador. r>!Jf!culdade
maior é prese-rvá-'a!
Não são as !nSt!tu!ções que salvam os homens, e sim os homens que determinam a. sorte d!!:s instituições. A arte da politica, numa sociedade em desenvol-.
vimento, é, po·rtanto, a arte de difundir simultaneamente um sentido de participação e um senso de responsab1!1da;de.
Srs. Senadores,
Na Capital Federal, onde se caldeiam as experiências e os testemunhos
de no:sa História:, onde se forma o Brasil uno e diverso, abrem-se, com a
Revolução de Março, ma!o11es garantias e responsabilidades e uma nova mentalidade política.. É com orgulho que assumo hoje, embora por curto espaço de
tempo, a representação do Estado de Goiás na Câmara: Alta, ao lado das maiores
expressões da vida públ!ca nacional. É com orgu'ho que terei como colegas de
bancada e d'e parlamento nomes da estatura moral de Paulo Torres, José Ma:ga~hães Pinto, Daniel Krieger, José Samey, Jarbas Passarinho, Ca.rv·alho Pinto
e tantos outros ·que abrilh!!:ntam com a sua hombridade, com a sua seriedade e
com a sua tradição política o plenário do Senado da República Federativa do
Brasil!
Antes de encerrar meu pronunciamento, quero agradecer a. atenção de todos
e convocá-los para a gr11:nde tarefa, pois palavras apenas, não f·arão do Brasil o
País do amanhã.
Multo obrigado! (Muito bem! Palmas.)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Gerlado Mesquita - José Esteves·- Cattete Pinheiro - Fausto oaste:o-Branco - Waldemar Alcântara - João Cleofas - Wi·lson Campos
- Amon de Mello - Luiz C11:valcante - Heitor Dias - Carlos L!ndenberg - Amaral Peixoto - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah Danton Job!m - Magalhães Pinto - Saldanha Derzi - Daniel Krieger
- Tarso Dutra.
·
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.o 88, de 1974, de a:utoda do Sr. Senador Lour!val Baptista, sol!c!tando a transcrição, nos
Anais ciP Senailo Federal, do discurso proferido pelo Senador Ruy Santos,
na inauguração do busto do saudoso Presidente do Senado Senador FlUnto
Müller.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Sena:dores que o aprovam, queiram permanecer sentados. <Pausa.)
Aprovado. Será feita a transcrição sol!citada.

Discurso proferido pelo Senador Ruy Santos, na inauguração do busto do
saudoso Presidente do Senado, Senador Filinto Müller, que se publica
nos termos do Requerimento n'? 88, de 1974, de autoria do Senhor
Senador Lourival Baptista e outros Senhores Senadores:
":Cumprimos, nesse instante, com um dever, um sagrado dever. Não se trata
apenas de conserva:r à vista dos que nos sucederão, presente, sempre presente, a
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sua fisionomia austera .. l!: ol!hâ-la, tão perfeita o artista a fi~ou, e nos parece
estar revendo-o. Ma;s de gravar para sempre, na perpetuidade do metal, quem
jâ ·estâ gravacto na perpetuidade da justiça.
!Fillnto Müller foi politico dos que mais enobrec·eram a nossa classe. Durante
mais de 50 anos foi apenas o político, o lider politico. Vivendo o· dia-a-dia incompreendido do nosso mister. Nesse mundo "rasga:do em pedaços pelas mesmas
velhas emoções da idade das cav·ernas" a que se refere Solz!hen!tsyn. E desapareceu, em ponto alto de sua carreira; e, por capricho do destino, em pleno vôa.
A vida não lhe correu como o manso lago azul do poeta. Antes ac!denta:da,
feita de altos e baixos. O tenente que se fez revolucionârio; o revolucionãrio que
conClheceu o cârcere e o desterro. Os insucessos, porém, não lhe entibiaram o
ânimo. Não o lllbateram. Nem o fizeram agressivo. Antes, buscou, dali para a
frente, no cllâlogo, o caminho seguro do entendimento. O diâlogo do politico
mlllt~m.te. A conversa, o nosso instrumento de trabalho. Tinha o dom, tão minguado em tantos, de saber ouvir. E, se ouvindo, não recebia bem a ponderação,
ou a proposta, sabia, como poucos, divergir sem magoar, prosseguir na sua
caminhada sem criar desafetos entre os divergentes .
. Sou tailvez o menos indicado entre todos nós pa:ra as palavras deste instante.
Curvei-me porém à imposição do Presidente Paulo Torres, porque me coube, na
Comissão Diretora, a in!c!a.tiva da proposta que ag>ora se concretiza. E talvez o
menos indicado dentre todos, porque a alguns hão de parecer excessivas as
pa:lavras de saudades que a. nossa homenagem impõe, ditadas em parte pelo
coração. Se houver excesso, entretanto, podeis ficar certos de que o julgamento
que ora faço é um tanto ato de c.onsciência. Ninguém faz julgamento definitivo
sem priyar com o julgado: foi a sorte que tive.
Ao chegar ao Congresso, tinha de Filinto Müller, como tantos outros políticos
a que sempre combati da minha: província uma impressão desfavorâvel. A campanha contra a Ditadura de que participei sempre, impõe-nos retratos nem
sempre perfeitos dos que serviam; do próprio ditador. No Congresso, entretanto,
e principalmente depois que chegue! ao Senado Federal, passei a conviver dia:r!amente com Filinto Milller. Atraído por ele, antes mesmo de minha d!plomação,
chamou-me a ajudâ-lo na liderança; convocou-me, a seguir, para um posto na
Comissão D!retora do Senado. Abria-se, assim, a porta larga para. a. ~mâlise de
sua personalidade, anâl!Se que a atenção, que o carinho não haveriam de tornar
flrcciosa. E hoje sou um convencido que poucos dentre nós com a sua lealdacfe a si mesmo para saber ser leal com os outros-; com a sua dignidade; com o seu
poder de determinação; com a sua agudeza de espírito; com a sua capacidade
de ver longe e nitidamente. Em carta a: um parente, e1e disse que "todas as
vezes que agi impulsivamente errei, ou pelo menos não tome! a me1hor decisão".
Mas, não só pelo impulso deve ter errado. Também pe1o coração. Todos nós erramos, mesmo serenamente. Não acredito contudo, que nos seus erros tenha tido
o propósito de errar; talvez defeito de visão, ou mau ângulo de obServação.
· !Noutra carta, numBI espécie de autocritlca, eJ.e disse que "nós cedemos, - o
antigo PSD- cedemos tudo". Era. a. pregação de não ceder. Não por uma postura.
que não constrói; mas não ceder no direito, no justo, no honesto. Partir-se
antes que curvar-se.
!Em râpidas pinceladas, esse o lider que tivemos. o dirig>ente ma::ls alto com
que o Senado contou em mais de uma oportunidade. Num desabafo, disse Filinto
Müller, certa feita, que "daqui hã alguns anos só se lembrarão de um Chefe de
Policia do tempo da onça". Nossa. lembrança é outr11:. Como serâ a da História.
Assim, o ato que ora assistimos é um ato de dever, um ato d'e justiça, Somos
movidos pelo cumprimento de um dever, fazendo justiça. E, ao olhá-Ia nesse
bronze que o eternizarâ, pelo menos os que .com ele privamos, temos de estar
venck>, colado a ele como uma sombrll: melga, fisicamente bem menor, mas tão
alta. e tão digna quanto ele. IIIQUela que o acompanhou sempre, que o Inspirou
constantemente, que o amou e que, 1110 seu lado, com ele morreu."

I.
P.
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Item 2:
!Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela COmisSão
de Redação em seu Parecer n.o 248, de 1974) do Projeto de Decreto
Legislativo n. 0 7, de 19'M (n.o 142-B/74, na Cama.ra, dos Deputadso),
que aprova o texto do Acordo comercia:l firmado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Conselho da Comunidade Econõmica.
!Européia., em Bruxelas, a. 19 de dezembro de 1973.
·
!Em discussão a. re'dação final.
Se nenhum dos Srs. quiser discuti-la, vou encerrar a diScussão. (Pausa.)
Está encerrada:.
Não havendo emendas nem requerimento para que a redação final seja
submetida. a. 'iOtos, é a. mesma dada. como definitivamente ~provada, independentemente de votação, nos termos do art. 362 do Regimento Interno.

o projeto

v~

à promulgação.
É a seguinte a reóação final aprovada.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 '1, d'e 19'14
(n.0 142-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
D!ElCIRiETO IJEGISLATIVO

N.O

, de ·1974

Aprova o texto do AqGrdo Comercial entre a !República. Federativa ido
Bra.sü te la Comunidade !Econômica :Européia, firmado em Bruxelas, a
19 de dezembro .de 1973.
.
O Congresso

Na:ciona~

decreta:

Art. 1.0 É aprova:do o texto do Acordo Comercial entre a República Fe-

derativa do Brasil e a Comunidade Econõmica Européia, firmado em Bruxelas,
a 19 de dezembro de 1973.
·
Art. 2.0

Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torresl-

Item 3:
Projeto de Lei da Cãma.ra n. 0 35, de 1971 (n.0 162-B/67. na Casa de
origem)·, que modifica a Lei n.o 4.937, de 18 de março de 1•966, que altera
diSpositivos da: Lei n.0 4.284, de 20 de novembro de 1963, que cria o
Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC).
Nos termos da alínea b, do a.rt. 37Gl, do Regimento Interno, declaro pre~u
dicada a matéria, em virtude do seu prejulgamento pelo Plenário, quando
aprovou, na Sessão de 23 de novembro de 19'm, o Projeto de Lei do Senado n.o &5,
de 19·72, que se transformou na Lei n.o 6.017, d'e 31 de dezembro de 1973.
P. matéria vai ao Arquivo, feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.

Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Lembro a:os Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para
uma Sessão, ·a realizar-se hoje, às 19 horas, no plenârlo da Câmara dos Deputados,
destinada à leitura da Menagem n.0 49/'114-ION.

•
f.
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a seguinte
ORDEM DO DIA
1

: Votação, em turno único, do Requerimento n.o 92. de 1974, de autori·a do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição nos Anais do
Senado Federal, do editorial intitula:do "iD'El:•ISAO HIS:r'óR]CA", publicado no
Jornal do Brasil, em 4 de junho de 1974.
2

Discussão, em turno único, da redação fina:! (oferecida pela comissão de
Redação em seu Parecer n.o 24•5, de 1-974) do Projeto de Resolução n.o 1•8, de 1974,
que dá nova redação ao art. 3·63 do Rieglmento Interno do Senado Federal, aprovado pe~a: Resolução n.o 93, de 1970.
3

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 48, de 1974
(n. Ul/74-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que autoriza a doação, pelo Departamento Nacional de Obras Oontra
as Secas - DNOCS, · da área de terreno que menciona, situada no Município
de Santa Luzia, no Estado da Paraiba, tendo
P.AmOOE/R FAlVORAIWJL, sob n. o 240, de 1974, da Comissão:
. - de Finanças.
0

4

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 62, de 1973,
de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que submete· à fiscalização financeira
dos ·Tribunais de Contas as pessoas jurídicas de direito priva.do de que o Poder
Público participe como acionlsta exclusivo ou majoritário (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Economia e de Finanças).
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 5 minutos.)

!

96.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 18 de junho 1974
PRESID:&NCIA DO SR. PAULO TORRES
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro
- Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir
Milet - José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson
Gonçalves - Luís de Barros - Domíc!o Gondim - Milton Cabral - João
Cleofas - Paulo Guerra -Wilson Campos - Arnon de Mello - Augusto
Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Amaral Peixoto Paulo Torres- Vasconcelos Torres- Benjamim Farah- Danton Jobim
-Nelson Carneiro- Gustavo Capanema- J-osé Augusto -Magalhães
Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montara - Orlando Zancaner Benedito Ferreira - Leon! Mendonça - Osires Teixeira - Fernando
Corrêa- Italivio Coelho -Saldanha Derzi - Accioly Filho - Mattos
Leão - Otávio Cesário - Antônio Carlos - Lenoir Vargas - Daniel
Krieger - Guida Mondin - Tarso nutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 55 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessão.
·
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. LO-Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO.
N. 0 63, de 1974-DF
Autoriza financiamento para aquisição ou construção de residências
no Distrito Federal.
o Senado Federal decreta:
Art. 1.0 - A Caixa Económica Federal e o Banco Nacional da Habitação,
com recursos próprios ou do Fundo Rotativo Habitacional de Brasília, concederão financiamento para construção ou aquisição de unidades residenciais a
quem, embora já possuindo casa própria, resida há mais de cinco anos em Brasília e comprove:
a) ser possuidor, no caso de construção, de terreno de sua propriedade;
b) rendimentos suficientes ao atendimento do novo õnus;
c) estar em dia com o pagamento do imóvel adquirido anteriormente, com
prestações -realizadas há mais de cinco anos;
Art. 2. 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
Desde sua implantação, no Governo Castello Branco, a politica habitacional,
cujo órgão executor é o Banco Nacional de Habitação, tem sofrido distorsões
que sempre mais a afastam de seus grandes objetivos sociais.

-

.
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sociais, cuja relevância não pode ser subestimada. Isto, aliás, está sendo reconhecido e proclamado pelo atual Governo, ao anunciar mudanças importantes
no BNH e, ipso tacto, na politica habitacional em vigor.
Desde sua criação, o BNH muito beneficiou diversos setores da economia.
Seus copiosos recursos - cuja origem jamais deve ser esquecida, pois advêm
das classes assalariadas, por via do FGTS - têm tido aplicação ora. fecunda,
ora desastrosa. Infelizmente, no setor social é que a atuação do BNH tem sido
Inequivocamente falha, lastimavelmente desastrosa, o que lastimavelmente
Implica na desnaturação da razão de ser da existência do BNH, a não ser como
instrumento de fortalecimento dos setores econômicos ligados à indústria da
construção.
O Governo Médici se preocupou com esses desacertos e essas distorsões e
quis remediá-los. Nesse sentido, o ex-presidente - cuja preocupação com o problema social foi indiscutível - interferiu várias vezes, determinando a. seus
auxiliares mudanças na politica e atuação do BNH. Isso se deu, com especial
ênfase, no tocante à correção monetária - tão agravada pela concomitante
incidência da Tabela Price, o acúmulo de intermediários, a má atuação das
cooperativas, a ausência de fiscalização na construção de conjuntos residenciais, etc. Mas nem mesmo a. interferência pessoal do chefe do Governo
prevaleceu sobre o poderio do BNH, no final conseguindo ele apenas a "equivalência salarial", numa. clara concessão do BNH!
Agora, vemos na imprensa reiterados anúncios de mudanças no BNH,
visando a solução do gravíssimo problema ha·bitac!onal, tão agravado nos últimos anos.
Não será fácU ao atual Governo alcançar grandes transformações no setor,
ao menos de forma imediata, pois muitos serão os o.bstáculos a. que terá de
vencer a começar pelos difíceis "cálculos matemáticos" utillzados pelos homens
do BNH para se oporem a quaisquer medidas corretivas de sua ação.
Em Brasília, o problema residencial é, sab!damente, agudo. Nem mesmo os
orgãos governamentais conseguem assegurar residências para os seus servidores
- o que serviu, durante muitos anos, de pretexto para adiar a mudança de
orgãos sediados na Guanabara para Brasília.
Natural, assim, que nos preocupemos de forma especial com a situação
desta cidade. Inclusive porque aqui poderiam ser feitas experiências que, comprovadas como acertadas, poderiam ser estendidas a outras regiões e até mesmo
ao País inteiro.
Não temos dúvida de que resultados surpreendentes seriam alcançados se
partíssemos para o financiamento direto ao interessado na aquisição de casa
própria, especialmente na construção de novas residências. É o que Roosevelt
fez nos E<!tados Unidos, ao enfrentar a terrível depressão que quase aniquilou
a economia norte-americana.
Caixa Econômica Federal e BNH, através do Fundo Rotativo, deveriam
financiar a construção - e aquisição - de residências, em bases as mais simples e vantajosas para os interessados. Isso sem a sucessão de intermediários e
tantos órgãos governamentais que só podem contribuir para tormento de
mutuários e, sobretudo, o excessivo encarecimento da. construção. E favoreceria
engenheiros e pequenas firmas que se encarregariam da construção de casas, o
que é hoje difícil de se conseguir nesta Capital, onde predominam grandes firmas
que apenas se interessam por grandes negócios.
Injustificável, também, a proiblçpão de financiamento para quem já possua.
imóvel. Equivale isso a \Proibição de construir, mantendo-se vagos os lotes residenciais, contra o que o Governo diz lutar ao Impor aumentos mirabolantes nos
Impostos ter!torial e predial. Que se dê pre·ferência para quem não possua casa,
a este favorecendo com juros menores. Mas proibir pura e simplesmente, financiamento para construção a quem já possua um imóvel, não raro precário, é
contrasenso.
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em suas Carteiras Imobiliárias com dotações próprias e regime especial para
a obtenção de empréstimo. Aqueles que não possuíam casa. própria, disso fazendo
prova, eram favorecidos, tanto pelas condições mais leves- inclusive de juros e
prazos - como pela maior dotação. Essa uma boa disciplina do assunto, que
muito vantajosa seria à Brasília, se aqui fosse adotada. Ou melhor, restabelecida. É o que desejamos com o presente projeto de lei, através do qual se
incentivará a construção de casas em Brasília e se propiciará que alguém
possa obter residência melhor. O mercado imobiliário de Brasília estará normalizado no dia em que a cidade disponha de residências em número suficiente,
cessando a atual e imensa carência, o grande déficit de moradias. É o que
pretendemos alcançar com o projeto, suprimindo, também, as sempre nefastas
figuras de "intermediários", sejam particulares ou públicos. Não temos dúvida
de que prevalecendo a sugestão, em pouco tempo a situação habitacional desta
cidade estará normalizada e o custo de construção terá sido substancialmente
reduzido. Ninguém ignora os altos preços alcançados pelas construções, através
de órgãos oficiais, feitas com intermediação da Caixa Econômica Federal,
CODEBRAS, etc.
Sala das Sessões, 18 de junho de 1974. - Danton Jobim.

.·

(As Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de
Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 64, de 1974
Estabelece que, se o INPS não prestar assistência. médica à gestante,

deverá. reembolsar o segurado pelas d'espesas comprovadamente realizadas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Passa a vigorar como § 1.0 ·o Parágrllifo único do art. 33 da Lei
Orgânica da Previdência Social (Lei n.0 3.807, de 26 de agosto de 1960), acrescentando-se-lhe o seguinte parágrafo:
"§ 2.0 - Na falta de cumprimento do disposto no parágrafo anterior,
caberá ao Instituto Nacional de Previdência Social re•embolsar o beneficiário das despesas comprovadamente realizadas com assistência
médica."
Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Estabelece o presente projeto que, se o INPS não prestar assistência médica
à gestante, deverá :reembolsar o segurado pelas despesas comprovadamente
realizadas.
O objetivo do projeto é definir, de forma explicita e clara, um direito já
assegurado pela legislação previdenciária.
A Lei Orgânica da Previdência Social distingue nitidamente duas modalidades de assistência médica:
1. a assistência médica geral, disciplinada pelo art. 45 e seguinte;
2. a assistência à maternidade, prevista no parágrafo único do art. 32.
Ambas, diz a lei, serão prestadas conforme o permitirem as condições locais.
Mas, enquanto a primeira estará na dependência de "recursos financeiros", a
assistência à maternidade é "obrigatória".
Eis a redação dos dispositivos citados:
"A amplitude da assistência médica :será em razão dos recursos financeiros disponíveis e conforme o permitirem as condições locais" (art.
46).

•

- 316"É obrigatória, independentemente de cumprimento do prazo de carência, a assistência à maternidade, na forma permitida pelas condições da
localidade em que a gestante residir" (art. 33, parágrafo único).
Não há dúvida, portanto, de que a assistência à maternidade, prevista
é "obr:lgatória" e não facultativa ou dependente de recursos financeiros. É taxativa a obrigação legal que tem o lNPS de prestar essa assistência.
Em face dessa nitida distinção legal, entende-se, claramente, - no caso
da assistência médica geral - a restrição constante do art. 47, segundo a qual
o JNPS Só fará o reembolso de despesas médicas feitas pelo beneficiário "se
razões de força maior, a seu critério, justificarem a medida", sendo o reembolso
"feito em valor igual ao que teria dispend!do a instituição se dlretamente houvesse prestado o serviço respectivo".
Diversa, contudo, é a hipótese prevista no citado parágrafo único do art.
33, de acordo com o qual o INPS é obrigado a proporcionar assistência à gestante.
Neste caso, tal como ocorre com os abonos, amcilios, aposentadorias e pensões, na falta do pagamento devido pelo I!NPS, assiste ao beneficiário, com amplo
apoio na lei civil, o direito de pleiteá-lo, judicialmente, valendo assinalar que
"a proteção à maternidade" decorre de imperativo constitucional (art. 165, item

XVI).

Para afastar dúvida de interpretação e evitar problemas para a familla
trabalhadora, Impõe-se que a lei defina claramente a responsab111dade do INPS,
sempre que este não possa ,Prestar a assistência à gestante. Este é, precisamente,
o objetlvo do presente· ,projeto.
Sala das Sessões, 18 de junho de 1974. - Franco Montoro.
LEGISLAÇAO CITADA
IJEI N. 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
0

Lei Orgânica da Previdência Social
O

o

o

O

o

O

o

0

O

O O

O O

o

O

O

O

o

o O O O O 0

O

o

o O o

O

0

0

o o

o o

o o

0

o

o o

o o

o o

O

O

O

O

O

O

O

o

O

O

o

O

0

O

O

O

O

I

o o

O

O

O

O

O

O

O

o O O

Do Auxílio-Natalidade

.Art. 33. O auxílio-natalidade garantirá, após a realização de 12 (doze) contribuições mensais, à segurada gestanta, ou ao segurado, pelo parto de sua
esposa não segurada, ou de pessoa designada na forma do § 1.0 do art. 11, desde
que inscrita esta pelo menos 300 (trezentos) dias antes do parto, uma quantia,
paga de uma só vez, Igual ao salário mínimo vigente na locali-dade de trabalho
do segurado.
Parágrafo único É obrigatória, independentemente do cumprimento do prazo
de carência, a assistência à maternidade, na forma permitida pelas condiçõe~
da localidade em que a gestante residir.
('Redação dada pelo art. 10 do Decreto-Lei n.0 66, de 21-11-66) .
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(As Comissões de ConstituiÇão e Justiça e de Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DO SENIADO
N.0 65, DE 1974
Altera o art. 5.o da Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de 1960, e dá

outras providências.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O § 1.0 do art. 5.0 da Lei n. 0 3. 807, de 26 de agosto de 1960, com
a redação que lhe deu a Lei n. 0 5. 890, de 8 de junho de 1973, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"§ 1. 0 São equiparados aos trabalhadores autônomos os empregados
de representações estrangeiras e os dos organismos oficiais estrangeiro.>

n
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- 317 ou internacionais que funcionem no Brasil, salvo se obrigatoriamente
sujeitos a. regime próprio de previdência, e os ministros de confissão
religiosa e membros de congregações religiosas."
Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor na data. de sua. publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Justificação
O seguro social deve evolUir cada vez mais para uma abrangência. tal, que
po.c;sa. alcançar todos os indivíduos que tenham uma atividade la;boral, seja. de
que natureza. for.
A iniciativa. que ora. tomamos, de inclUir os ministros de confissão religiosa
entre os segurados autônomos já teve outros ilustres defensores no Parlamento
nacional, sem embargo de críticas nem sempre procedentes ,a respeito. li: que
a modificação proposta não visa somente os padres e pastores, senão, também,
professores membros de congregação religiosa de qualquer crença., culto ou religião, seja. católica, protestante ou quaisquer outras.
A proposta tem toda procedência se atentarmos para o fato de que não Só
na Igreja. Oatóllca, mas também, em outras religiões, são facilmente encontráveis
dioceses ou igrejas que remuneram diretamente seus sacerdotes ou pastores,
sem que, entretanto, estes tenham vínculo de emprego. Ora, se não tem vínculo
emprega.tíclo só podem ser profissionais autónomos, que prestam seus serviços
de modo contínuo sem nenhuma subordinação, de natureza laboral.
Doutra. parte, não há - como poder-se-la supor - nenhuma dificuldade
na fixação do salário de benefício desses ministros de confissão religiosa, dadas
as facilidades e o equacionamento da matéria da parte do llNPS que mantém
sistemática. suficientemente a<iequada a respeito.
Por fim, tão-somente, que a proposta ora apresentada procura eliminar
algumas contradições e, ainda que alguns não o apreciem, em razão da não
compreenderem suas finalidades ou por temores, a nosso ver, injustificáveis,
será visto, pelo Congresso Nacional, tão-somente do ponto de vista jurídico-social.
Sala das Sessões, 1'8 de junho de 1974. - Nelson Carneiro.
LEGISLAÇAO CITADA

I.iEI N.0 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
(com a redação que lhe deu a Lei n.0 5.890, de 8 d~ junho de 1973)

············································································

Art. s.o - São obrigatoriamente segurados, ressalvado o disposto no art. 3.0 :
I - os que tra;balham, como empregados, no território nacional;

:m:- os brasileiros e estrangeiros domiclllados e contratados no Brasil, para
trabalharem como empregados nas sucursais ou agências de empresas nacionais
no exterior;
m - os titulares de firma individual e diretores, sócios gerentes, sócios
solidários, sócios quotistas, sócios de indústria, de qualquer empresa, cuja idade
máxima seja no ato da inscrição de 50 (cinqüenta) anos;
lV - os trabalhadores avulsos e os autónomos.
§ 1.o - São equiparados aos trabalhadores autónomos os empregados de
representações estrangeiras e os dos organismos oficiais estrangeiros ou internacionais que funcionam no Brasil, salvo se obrigatoriamente sujeitos ·a regime
próprio de previdência.
(As Comiss6es de Constituição e Justiça e de Legislação Socia!.J
O SR. PRESID·ENTE (Paulo Torres) - Os projetas JJ.dos serão publicados e
remetidos às comissões competentes.

..
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- 318Concedo a palavra ao nobre Senador Cattete Pinheiro.
O SR. CATI'ETE PINHEIRO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Confederação
dos Professores do Brasil está preocupada com o que considera "morosidade
no encontro de soluções definitivas para os problemas do magistério em todo
o Pais". E se empenha em que o exame desse aspecto crítico do sistema educacional brasileiro possa trazer perspectivas alentadoras ao mestre que, na verdade,
é o agente principal da reforma do ensino.
Há um mês, teci considerações a respeito de detalhes inquietantes da educação no Distrito Federal, principalmente no aspecto administrativo. Os erros
praticados estão sendo corrigidos pelo atual condutor da administração do ensino
da Capital da República, e isso alegra ao parlamentar que se dedica ao encaminhamento de sugestões julgadas necessárias a ponderáveis setores da comunidade.
Confesso que, de longa data, considero justa a reivindicação do magistério,
no sentido de lhe serem criadas condições adequadas à profissionalização. Por
isso, ao receber apelo do Conselho Administrativo da Confederação dos Professores do Brasil, busquei informações, no Ministério da Educação, sobre a posição
do professor no contexto da nova política educacional. Encontrei depoimentos
que justificam a convicção de que o magistério terá, brevemente, em todo o
País, as condições que defende. E mais: o programa de ação setorial do Governo
Ernesto Geisel, há pouco divulgado, ocupa-se da melhoria da qualidade e nível
do ensino, através de intenso programa de treinamento e capacitação de recursos
humanos, que deverá atingir, no qüinqüênio, a 178. 500 professores primários,
68.300 professores secundários e expansão da oferta de oportunidades no ensino
de pós-graduação, de modo a assegurar a formação adequada de docentes,
pesquisadores e técnicos de alto nível. A execução do programa de habilitação,
mediante cursos de aperfeiçoamento, especialização e atualização didático-pedagógica, permitirá o total de 11.700 novos professores de nível superior no qüinqüênio, o que constitui notícia tranqüilizadora a todos quantos indagam sobre
o futuro do magistério no Brasil.
o Ministro Ney Braga, no cantata que mantivemos, reafirmou a politica e
a estratégia educacional do atual Governo, enfatizando que "o projeto educativo
há de ter necessariamente, como premissa básica, a idéia do homem que se
quer formar e o modelo da sociedade que se pretende construir". E, ante a
proposição de que o homem é, ao mesmo tempo, agente e produto da sociedade,
orientou a política educacional para o humanismo desenvolvimentista e para a
integração do indivíduo no esforço de construção de uma sociedade pluralista,
próspera e justa. Dai ter o programa de ação setorial posto em relevo o seguinte:
- Estabelecido o liame entre a política educacional e o esforço de
desenvolvimento, impõe-se a necessidade de conferir-se à educação maior
eficiência operativa, que irá propiciar a formação de profissionais de
diferentes níveis para o desempenho das múltiplas tarefas decorrentes
do desenvolvimento tecnológico, bem como de cientistas aptos a criar
novos conhecimentos e novas técnicas, que tenham por conseqüência o
aumento da produtividade do sistema económico, assegurando o prosperar contínuo e equilibrado da sociedade.
A estratégia traçada pelo Ministro Ney Braga abrange, antes de tudo, a
perspectiva global do todo orgânico em que os graus e formas de ensino se
desenvolvam solidariamente. E preconiza o direito à educação permanente e
recorrente, "indo além do quadro estrito do ensino formal e comportando desde
o ensino de base e a formação profissional adequada ~té a possibilidade ampla
de aperfeiçoamento e orientação para uma formaçao e um enriquecimento
cultural permanente". A orientação ministerial é de que o sistema terá implícitos
os elementos de renovação e inovação, em toda a sua extensão horizontal e
vertical. A escola deverá ser uma estrutura aberta e extremamente flexível,
capaz de aliar o educativo e o cultural, absorvendo e aplicando os novos dados
gerados da evolução social, mas garantindo a permanência de valores e contribuindo para salvaguardar sempre a identidade e originalidade da cultura
brasileira.
·

- 319 Projetos prioritários já foram estabelecidos pelo Ministro Ney Braga. No
tocante à expansão e melhoria da rede de ensino de primeiro e segundo graus,
os objetivos especificas foram assim definidos:
- apoiar e suplementar as Unidades da Federação no esforço de construção, melhoria das instalações fisicas e equipamento da rede de ensino,
para a efetiva implantação do ensino de primeiro .grau;
- eliminar o deficit atual de atendimento escolar na faixa de sete a
quatorze anos, e assegurar a criação de capacidade adicional para absorver novos contingentes;
- construir, ampliar, adaptar e equipar estabelecimentos que ofereçam hab!l!tações nos setores secundários e terciários, pertencentes à
~de federal e aos sistemas estaduais de ensino <atendendo às peculiaridades regionais e às necessidades do mercado de trabalho), bem como
os estabelecimentos de ensino agrícola e de economia doméstica e rural;
- construir e equipar colégios integrados, centros interescolares, centros de aprendizagem, centros de formação profissional;
- transformar em colégios integrados os ginásios agricolas, aparelhandodo-se para desenvolverem o ensino profissional.
Evidentemente, tão ambicioso programa só será cumprido se houver pessoas
qualificadas. Por isso mesmo, o Ministro Ney Braga deu ênfase à. capacitação
de recursos humanos para o ensino de primeiro e segundo graus, estabelecendo
a imprescindibilidade da elevação do nível de qualificação do pessoal docente,
técnico e administrativo, que julga indispensável à consecução de seus propósitos. Assim, traçou o seguinte roteiro:
- cursos de hat.Ultação, atualização, aperfeiçoamento e treinamento
para professores primários, para mestres especializados na expansão
da implantação da reforma do ensino de primeiro grau e pessoal envolvido na melhoria das taxas de aprovação;
- programas de licenciatura de curta duração para professores de disciplinas de educação geral e formação especial;
- aperfeiçoamento de pessoal docente em técnicas especializadas e
treinamento para pessoal de atividades auxiliares;
- treinamento ou aperfeiçoamento de pessoal de direção escolar, especialistas e técnico-administrativos;
.
- coordenação e estimulo à conclusão de bolsas de Mestrado, no Pais
e no exterior, para professores de ensino de segundo Grau e técnicos de
nível superior;
- capacitação do pessoal docente vinculado ao ensino de Ciência no
ciclo fundamental. Isto implica na melhoria da qualificação do professorado leigo ou licenciado, mediante cursos ou estágios no periodo de
férias; redução gradativa do número de pro·fessores leigos, mediante
licenciatura experimental; acréscimo de novos professores licenciados,
por meio de licenciatura de curta duração.
Essa política educacional sugere nova metodologia para o ensino de primeiro grau. p.or isso mesmo, o Ministro Ney Braga determinou "profunda
~novação nas metodologias educacionais, como meio de promover a elevação
progressiva dos padrões de qualidade do ensino e, sobretudo, contribuir deCisivamente para a melhoria do rendimento dos sistemas educacionais". A finalidade
do procedimento é melhorar o fluxo de alunos e oferecer subsídios às Unidades
da Federação para a seleção de materiais para o ensino da leitura e da escrita,
além de estimular a aquisição de novos conhecimentos através de experiências.
Quanto ao re·ferido aspecto, a politica ministerial é no sentido de aproveitar,
"como órgãos de coordenação, os Departamentos de Ensino Fundamental e de
Ensino Médio". A execução, porém, caberá, "a nível nacional, aos órgãos especializados do MEC, bem como às Escolas Técnicas e Universidades".

..

- 320A ação, que já se desenvolve, não esqueceu a reformulaçã.<l e a atualização
dos currículos. E procura ajustá-los às mudanças da realidade econômica e
social do País e aos requisitos da modema pedagogia.
Quanto à assistência técnica e financeira às instituições privadas que atuam
na área do ensino de segundo grau, a nova política educacional preconiza a
adequação dos Institutos privados, no que se refere às Instalações, recursos
humanos, currículos e metodologias, às exigências da Lei n. 0 5.692/71. Salienta
o Titular da Pasta da Educação, no tocante ao assunto:
- Particularmente, pretende-se promover a lntercomp1ementariedade
entre estabelecimentos particulares e públicos, Integrando-os nos planos
de ação das unidades federais e apoiar técnica e financeiramente a montagem de salas-ambiente, nos estabelecimentos particulares.
· Diante disso, o Ministro Ney Braga considera oportuno prosseguir na integraçã.<l Escola-Empresa-Governo, na área do ensino de segundo grau, ampliando-a no que respeita ao ensino agrícola e aos sistemas de educação estaduais,
municipais e particulares.
Ao examinar as metas propostas pelo programa d·e ação educacional do
Governo Ernesto Geisel, para o primeiro e segundo graus, entendo que o
magistério será plenamente atendido nas suas aspirações de adquirir status
de profissionalização. Na verdade, o mestre não se improvisa. A aquisição de
conhelcimento reque1r pertinácia, dedicação, ~ol'Illação técnica. E o Ministro
Ney Braga está preocupado em conseguir grande número de profissionais de
diferentes níveis, de cientistas aptos a criar novas técnicas e obter novos conhecimentos, tanto no setor fundamental e no complementar do ensino, como no
superior, do qual tratarei, noutra oportunidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente (Muit4 bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo trazer
ao conhecimento dos senhores Senadores e das autoridades responsáveis, o teor
do memorial sobre a atual situação da família trabalhista elaborado pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, de Santo André, Mauá
e Ribeirão do Pires.
Este documento foi aprovado em Sessão Solene daquele Sindicato em 1.0
de maio último, e dirigido ao Sr. Presidente da ReJ)ública.
Trata-se de um estudo realista sobre a política salarial, o j}roblema educacional, a fiscalização do trabalho e a Previdência Social.
O documento honra o movimento operário nacional, por seu r·ealismo, fundamentação e espírito construtivo. Ele se impõe à reflexão das autoridades responsáveis e exige providências urgentes para a correção de graves Injustiças que
vêm sendo praticadas contra a classe trabalhadora brasileira.
É o seguinte o teor do memorial:
Excelência:
Quando todo o mundo comemora. o "Dia do Trabalho", sentimo-nos
no dever de encaminhar a V. Ex.a o que se passa em nossa base
territorial e, de resto, em todos os grandes centros Industriais. Não
nos move nenhum intuito contestatário. Achamo-nos, isto sim, no imperioso dever de não nos calarmos diante dos problemas, omitindo-nos
naquilo que é dever precípuo dos Sindicatos. Receba, pois, Vossa Excelência, o conteúdo do presente memorial, como contribuição que prestamos, no uso das prerrogativas que nos são conferidas pela lei.
Estamos à testa de uma categoria profissional que vive todas as conseqüências de erros que não são apenas recentes, mas, que vêm acumulando
com os males do passado. Não é nosso intuito, pois, lançar pedras, mas

-321fazer constatações. Assim, queremos fazer chegar até · V. Ex.o. alguns
problemas cuja solução, acreditamos, todos, e particularmente o governo,
estão interessados.
1 . Política Salarial

verdadeiram-ente constrangedor para nós divergirmos frontalmente de
quantos apregoam o acerto da política salarial vigente desde 1965. Achamos que os trabalhad·ores já contribuem decisivamente para o desenvolvimento alcançado pelo País, através de soeu trabalho incansável e sem
tréguas. A prova mais eloqüente do desempenho dos trabalhadores são
os altos níveis de produtividade e rentabilidade alcançados pelas indústrias.
É por isso que a rigidez da política salarial, a contenção dos aumentos
constituem-se em flagrante !n•justiça eontra- aqueles .que tanto têm
contribuído para o desenvolvimento. A verdade do milagre brasileiro
tem duas faces: uma é seu PNB, o progresso das grandes indústrias e, a
outra é a diminuição do salário real ·e do poder aquisitivo do assalariado.
Se nã·o bastasse isso. é importante ressaltar que, a política salarial rígida
ainda é aplicada de forma distorcida sempre a dano do assalariado.
Não precisamos fazer longas e profundas indagações para chegarmos a
esta conclusão. Basta lembrar que, no ano de 1973, o resíduo inflacionário, um dos componentes da recomposição salarial, foi fixado em it%
(metade da inflação pr.evista para o ano, ou seja, 12%). ora, não é
segredo para ninguém que a previsão de 12% ficou multo aquém da
realidade, havendo vozes autorizadas que fixaram este. !ndice em taxas
bem sup·eriores. Mas, os salários foram reajustados na base prevista.
E, ninguém c·orrlge estas distorções que representam grande prejuízo.
Veja Vossa Excelência que o fenômeno não ·ocorreu apenas no ano de
1973. Há dez anos, isso vem ocorrendo, ano a ano, e ninguém toma
providências.
E não é só. A taxa de produtividade, outro componente de nossos reajustes, vem sendo fixada em 3,5%. Achamos essa participação modesta
para o grande esforço a que somos chamados e face ao desenvolvimento
realmente experimentado pelo País. E jamais alguém se preocupou em
nos explicar o critério utilizado para esta fixação. Teria alguma relação
com o crescimento interno? Se crescemos 10% por que nossa participação
é de 3,5%? Como distribuir com justiça os frutos do progresso se nossa
participação é sempre minimizada?
Temos em mãos estudos do DIEESE sobre o comportamento dos salários
no período de 1965/1974. Eles demonstram que o salário real desceu de
100 para 69, enquanto que o custo de vida cresceu de 100 para 1.038.
Por outro lado, o índice da produtividade, resultado do esforço e da
dedicação dos assalariados, cresceu de l<lO para 156. Se compararmos o
índice de salário real da categoria metalúrgica com o índice de produtividade, podemos ver que as p·erdas são consideráveis. Em 1974, esta
perda representa Cr$ 87,00 para cada Cr$ 100,00. O estudo concluiu
que para que os salários recuperassem seu poder de compra>ex!stente
em 1965, nosso reajuste, em abril deste ano, deveria ter sido da ordem
de 126,1%.
Há algo de errado com as estatísticas. É flagrante que elas estão completamente distanciadas da realidade. Acreditamos até que, com elas,
s·e desejou alcançar algum efeito psicológico. Mas, não vivemos de efeitos psicológicos. Quem quiser verificar as falhas das estatísticas, não
precisa ela·borar grandes e profundos estudos sobre a matéria. Basta
ler os jornais. Eles publicaram que o custo de vida, em 'São Paulo, subiu
em 4,2% no mês de março de 1974, e, que, no primeiro· trimestre deste
ano, o aumento foi de 8,9%. Entretanto, simultaneamente, estamparam
coeficientes de correção aplicáveis aos salários, que apresentavam índices

É

...

o--

1;,

•'-:

-322. descendentes, ou seja, 1.04 em janeiro, 1.03 em fevereiro e 1.02 em
março. Como os índices oficiais baixam em março, quando todas as vozes
autorizadas dizem que este foi o pior mês? Não dá para entender.
O qu•e mais a.umenta s•ão oiS. gên.eaJos de crl•rlmeill1a ~eCle.ssida,dJe,, ou seja,
a;qud1o em •que o po·vo g~a:s.ta seu dl:nhe~ro. Somen.te 18m a;J~meiilltação, segundo o !PiE <In:s•tl.tuto doe Besqu~s•a•s ·Econômlc•rus <J,a, USPl o .ruumen.to
fod d•e 13,9%.
São .esroas ·Co~s.a.s qUte nos 1e<v.a.m a não .a,ceLta;r a a.tual poJit!ca sa1runal.
A s!Jtua:çã,o· do assaJ.a•rirudo hoj.e· é .dr.amáJttc•a. ~a v•em .pto•l'a.ndo dia a
dd·a. Com bas·e no sa1á.r1o mín:!mo, o DIEESE .demorus.tl1a. que, prura adque aJllnle!notl!IÇão, '0' WabaàhadtOX' deV•e traba,lhoa'f 0 ÓO•borO Õi!lJS hOO>r•aS que
tr.abaChava •em dezembro d·e 1965, ooi!lforme re1açoo abaixo.
TABELA II
Volume de bens necessários para adquirir a ração essencial base:
salário mínimo de Sã.o Paulo
Prod'utos
Carne
Leite
Feijão
Arroz
Farinha de trigo
Batata
Tomate
Pão
Café (pó)
Banana
Açúcar
Manteiga
Banha
Total

Quantidade
6,00
7,5
4;50
3,00
1,50
6,00
9,00
6,00
600
7,5
3,00
750
750

kg
1

kg
kg
kg
kg
kg
kg
gr
dz
kg
gr
gr

Dezembro de
1965
26 h
4h
7h
3h
2h
7h
8h
7h
4h
3h
7h
3h
87 h

24m
15m
8 m
45 m
23m
36m
24m
48 m
46 m
00 m
48 m
19m
44 m
20m

Março de
1974
65 h
6h
10 h
6h
2h
9h
23 h
17 h
4h
10 h
2h
6h
9h
176 h

57 m
55 m
50 m
32m
31m
50 m
28m
13 m
09 m
23 m
57 m
30m
39m
54 m

A politica Salarial, Senhor Presidente, é a barreira que separa o assalariado e o governo. Seríamos desleais e mentirosos se afirmássemos
o contrário. Afinal, se o desenvolvimento que o país experimenta não
redundar numa vida melhor para o povo, de nada adianta. Pensamos
como Paulo VI, na encíclica "Populorum Progressio":
"Não aceitamos que o económico se separe do humano; nem o desenvolvimento das civilizações em que ele se inclue. O que importa para
nós é o homem, cada homem, ca;da grupo de homens, até chegar à
humanidade inteira".
Hoje, o surdo clamor contra a Injustiça da política salarial, é generalizada. Temos que continuar pedindo sua revisão. Fizemos Isto com os
governos anteriores ·e continuamos pedindo ao de Vossa Excelência.
O futuro não poderá acusar-nos de omissão. É preciso que, com toda
urgência, se estabeleça a po.sslbilida:de de negociações diretas e efetivas
entre empregados e empregadores. É preciso que sejam levados em conta as peculiaridades regionais. Sobretudo, é preciso uma revisão nos
critérios das estatísticas oficiais que estão bem longe da realidade. É o
que pedimos a Vossa Exc·elência.
2. Prob,lema Habitacional - BNH
Seria Inútil e tedioso descrever a situação habitacional em nossa região, intensamente povoada, com índice altíssimo da migração e onde
se concentra um dos maiores parques industriais d.o continente. Em
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os cortiços, favelas aparecem da noite para o dia e as construções clandestinas e sem as menores condições de habitação são uma constante.
O aparecimento do Banco Nacional da Habitação, em 1964, foi um
clarão de esperança para os milhões de brasileiros que sonhavam com
a casa própria. Superdotado d·e recursos advindes dos depósitos do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, garantido pela correção monetária e pelos juros, a instituição parecia destinada ao sucesso total.
Os planos iniciais eram animadores: 40.000. COO unidades até 1999. O
Banco Nacional da Habitação canalizaria de toda sua gama de recursos, visando solucionar o aflitivo problema da moradia, drama que, principalmente, atormenta as classes situadas na menor faixa de renda.
Hoje, dez anos após a in.stituição do plano habitacional, a situação é
melancólica. Os dados concretos wbre as atividades do BNH são
desanimadores. Em dez anos, o BNH construiu um milhão e cinqüenta
mil unidades. :É realmente muito pouco para quem, em 35 anos, se
propôs a construir quarenta milhões de unidades. Se continuarmos neste
ritmo, no ano de 1999, o BNH terá entregue pouco mais de cinco milhões e seiscentos mil unidades, o que repr-esentaria menos de 15% do
plano inicial. Nosso "deficit" estará situado em 85%.
Mas, não pararam ai as decepçõe.> populares. A verdade é que o BNH
vem relegando os mais pobr·es, ou seja, os que mais necessitam de atenção, a um plano secundário. Basta dizer que, das unidades já construidas, num total de um milhão e cinqüenta mil unidades, apenas 266.000
beneficiaram a faixa popular, ou seja, aqueles que perceoem de um a
três salários mínimos. Em São Paulo, de 350. coo unidades entregues,
apenas 32.000 beneficiaram a faixa popular, ou seja, menos de 10%.
Imagine Vossa Exc·elência o. drama: --,. a corrente migratória que chega
a São Paulo, anualmente, e de 400.000 pessoas.
Essa tendência d·e se financiar imóveis para a classe de renda maior
vem aumentando, ao invés de diminuir. Segundo dados da Fundação
Getúlio Vargas, em 1971, a c·onstrução civil de menor porte demonstrou
um decréscimo de 13,1, enquanto as construções de maior luxo quase
dobraram. :É doloroso ver o sonho de tanta gente reduzido a cinzas.
Acusamos o BNH de desfocar os seus obj•et!vos básicos, destinando, atualmente, 60% de seus recursos para problemas de saneamento básico,
tornando-se muito mais um banco de desenvolvimento urbano do que
de habitação popular, propriamente dito. Quando se criou o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, a motivação básica para quem optou
era o sonho da casa própna. Hoje, estão fraudados todos os que assim
sonharam.
Além do que, nunca é d·emais lembrar o qua ocorreu c·om os assim cha,mados agentes financeiros do BNH que cresc•eram vertiginosamente
com o capital do Fundo de Garantia. Pequenas construtoras transformaram-se, de repente, em grandes empre,sas com enormes investimentos: foram realmente ·OS grandes beneficiários do sistema habitacional.
o que eles fizeram em termos de residências mal· feitas e mal~acabadas,
merece uma investigação das mais sérias e punição exemplar.
Recebemos, com freqüência, queixas e mais queixas sobre a qualidade
destas construções. São paredes que caem ou se racham, falta de segurança, casas destelhadas, emprego de material de terceira categoria e
multas outras reclamações. Via de regra, uma construção não ··resiste a
dois anos de uso sem precisar de uma reforma. Temos, aqui, em São
Paulo, alguns casos gritantes nos conjuntos de Guaianazes ·e Boro·ré, onde quase 2.000 reslclência~ construídas não podem ser habitadas, conforme publicação feita no jornal o "Estado de S. Paulo" edição de 18
de abril de 1974.

"'
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Em todo o Brasil, estes cas·os são freqüen tes e revoltantes.
Senhor Presidente:
Queremos que o BNH se torne, realmente, um Instrumento poderoso
para resolver o problema da moradia. Precisamos disso. Pedimos que,
ao Invés de financiar as grandes construtoras, passe a financiar dlretamente aqueles, que po.:sulndo seu terreno, desejam construir sua casa.
Solicitamos que os recursos do BNH que, em realidade, são do povo, sejam utilizados para financiar a compra de casas, diretamente, ao trabalhador. O Banco não perderia nada com Isso. Ais garantias seriam integrais. Enfim, que o BNH se volte definitiva e totalmente para resolver
os grandes problemas da moradia no país.
3.

Lei e Arbitrariedade

Ficou famoso, entre nós, um dito atribuído a um dos presidentes de
nossa República: "A lei, ora a lei". Ao que tudo Indica, esta teria sida
uma frase de desabafo, acabou tornando-se uma filosofia pragmática,
aplicada a cada passo contra o trabalhador. Nossa legislação, Senhor
Presidente, no papel é bonitinha e pode ser considerada uma das mais
primorosas do mundo. Na hora, porém, da aplicação, tudo falha miseravelmente.
De fato, o leigo que compulsar nossa consolidação das Leis do Trabalho
e as leis posteriores, fica admirado ante a abundância de pequenos detalhes, de disposições minuciosas sobre a proteção do mais fraco. Na
prática, estamos multo mal classificados.
Nossas leis, por exemplo, de higiene e segurança do trabalho são modelares. Entretanto, somos recordistas mundiais em acidentes no trabalho. O capítulo da CLT que trata do horário de trabalho, é minudent.e
e extremamente claro. Mas, entre nós, a }ornada normal de oito horas
de trabalho, conquista universal dos trabalhadores, internacionalmente
reconhecida e aplicada, está s·erlamente comprometida pelo excesso de
horas extras exigido dos empregados. A lei consagrou o princípio também universal do repouso semanal remunerado, mas, a burla deste direito é uma constante. No capítulo de assistência médica, a lei garantiu
plena assistência, Inclusive com a remuneração dos dias de afastamento.
Mas, a máquina do INPS está emperrada, as filas levam o trabalhador
ao desespero e os convênios dão fabulo~os lucros às empresas de assistência médica. A Justiça do Trabalho organizou-se pa:ra dirimir as
pendências entre os empregados e empregador·es. Entretanto, não serve
aos seus objetivos porque é lenta. O trabalhador, em tese, pode socorrer-se do Poder Judiciário, toda vez que se sentir bulhado em seus direitos. Mas, na prática, ele não faz isso, porque se processar, o empregado é colocado no olho da rua. É pr·eciso reconhecer a boa dose de
razão de quem inv·entou este axioma "a lei, ora a lei".
Chegamos à conclusão, Senhor Presidente, de que o pod·er económico
está com tudo. Os Sindicatos perderam muit.o d·o seu poder de reivindicar. Na sua luta, as entidades de classe encontram toda sorte c.~ obstáculos. O mais sério deJ.es é a quase presunção generalizada de que
somos subversivos ou comunistas. Reivindicar passou a ser slnônlmo de
subversã•o. Lutar contra as lndustiças é colocar-se no iminente perigo
de ser ap.ontado como Inimigo da paz social e da tranqüllldade pública.
É assim que somos vistos. E, em torno dos sindicato; operários, vai crescendo o descrédito geral. Outr·o obstáculo que encontramos é a máquina do Ministério do Tra:baJ.ho, emperrada e Incapaz de dar efetlvo
cumprimento à sua missão. T·emo.s algun.o ca.ws de verd'ndelros abusos.
É o que acontece, por exemplo, com a fiscalização do traba~ho: os fiscais
são poucos e ganham parcos vencimentos. As firmas abusam, à.s vezes.
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não pagam e, o Ministéri·o do Trabalho não tem com·o e~ecutar estas
multas que, aliás, são inúteis e irrisórias.
~outras palavras, Excelência: Burla-se a lei. a ca.da instante, em preJmzo do trabalhador e· nã,o temos instrumentos para fazer com que ela
~·eja respeitada. Os empregados reclamam no Slndicat•O.
·
Eis algumas providências qu.e tomamos a liberdade de sugerir a Vossa
Excelência:
1. P.mpliaçã.o imediata dos quadros de fiscais do trabalho;
2. revisão dos sistemas d'e multas trabalhistas estabelecendo-se um
critério de forma automática de 30 em 30 dias, até que a lei ~eja
cumprida;
3. possibilida-de legal doas Sindicatos de trabalhador.es acionarem diretamente as empresas, ~em neces.sid-a:de de procuração ou comparecimento
do.s inter.e.ssado.s;
4. Estudos para estabelecer ·entre nós a contratação coletiva de trabalho;
4.

..
-

Previdência 'Social

São bem conhecidas as deficiências da Previdência Social. O clamor
contra sua burocracia, suas filas. seu mau atendimen~o. vem de longa
data. A Previdência Social, no Brasil, é um desafio para todos os governantes. A situação, em Santo André, onde a agência do liNlPS é responsável pe1o atendimento apr.oxlmado d•e 500.000 pessoas entre segurados
e dependentes, J)Ode se·r tida como calamitosa.
A situação começou a agravar-s·e a partir da unificação dos antigos
IAPI uma vez que apenas ·OS funcionários e dependências do IAPI passaram a dar a·ssistência a todos ·os segurados ·e dependentes, dos outros
Institutos. Assim, a situaçã·o que já não era na·da lisonjeira passou a s·er
crítica, uma vez que o mesmo conting.ente de pes.soal, com os mesmos
recursos materiais, pas.sou a atender um número d-obrado de pessoa:s.
( om o corr.er do temp·o, com o aumento da J)Opulação, com a saída de
numerosos funcionários sem a devida reposição, a agência do LN'PS passou a uma situação pra·ticamente insust·entável. O deficit de funcionários e o crescimento da populaçã·o condicionaram um atendimento de
pés.sima qualidade, o aparecimento das filas, as consultas especializadas
marca·das para meses depoi.s, enfim. uma situação de graves reflexos
sociais.
Para contornar estas dificuldades foi tentada a solução dos convênios
hospitalares e do.s convênios de assistência médica com as empresas.
Amba.~ a.s fórmulas vêm traz.endo graves inconv·enientes. Os Convênios
hospitalares têm, com raras exceções, proporcionado .péssimo atenc!ime·nto aos segurados e não têm .sido poucas as denúncias de corrupçao,
de C·obrança.s indevidas, e outras burlas. Mas, a: principal queixa referese 3:0 péssimc atend·imento d!.sp.ensado ao.s doentes, à bul'ocracia.
As consultas noturnas, por exemplo, nas s!tuaçõ·es de emergência, tornam-se verdadeiros pesadelos para quem delas precisam. Há hospitais que
exigem u:m d·epósito prévio de Cr$ 30,00 que .será devolv·ido. no dla seguinte, mediante a gula do INPS. Se o .segurado não dispõe deste dinhelrc, pode morrer na porta do hospital, m~.s não é atendido.
Os Convênios entre o LNPS e as empresa.s para prestação d•e assistência
médica: têm história bem mai.s triste. É que as empresas. com o dinheiro
recebido do INPS, subconv·encionam a prestação da a.ssistência com as
grandes empr·esas médico-ho.spitalare,s, passando o trabalhador e suas
moléstias a ser·em motivos de fabulosos lucros.
Funciona: assim o jogo do lucro: o empregado, ao .ser admitido, é submetido a um exame médico dos mais rigorosos, e, a·o menor sintoma de
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-326moléstia, é recusado. Este candi&ato tem que S•e tratar à.s expensas do
INPS e, quando se cura, então é admitido. O empregado admitido em
boas condições, traba.lha: alguns anos, .sem apresentar pr•oblema grave.
Para os pe•quenos problemas obtém assistência barata. Mas, em caso d:e
surgir uma moléstia mais grave que ·exige um tratamento mais prolongado e caro, o empregado é dispensado, perde o direito à assistência
pela empresa, e tem que se tratar ·outra vez po.r conta do LNP'S.
A verdade é que ·estes convênios pl'oporcionam altos lucros às empresas
médico-hospitalares subccnvencionadas. Quem não conhece o Grupo
SAMCIL S/A, surgindo modestamente, há alguns anos, e que hoje é constituído de um important·e complexo empresarial, C•Om atuação nas áreas
Médico-hospitalar de Mineração de Não-ferr.oscs ·e Não-metálicos, Reflorestamento, Turismo, Construção, Imobiliária e Agl'opecuária.
A SAIMCiiL S/ A - Serviços de Assistência Médica ao Comércio e Indústria é a mais importante das empresas do Grupo SAMCIL, "holding" operacional do mais ctesta:cado c•onjunto médico-ho.spitalar do Brasil, e parcialmente, "holding" societário do citado complexo de empre;:as, entre
as quais, se destacam a: Mineração São. Braz S/A·, a IJEPRIE:V:OST & Gia.
Ltda., a Mineração Marretes Ltda., a Mineração São Jo.sé litda.. a Empresa de Desenv·olvimento Turistico de Ubatuba .e várias fazendas.
No ramo médico-ho.spita:lar a SAMCIL S/A mantém c·onvênios com mais
de quatroc•entas empresas, &entre as quais, as maic.res e as mais importantes do pais - atendem mais de um milhão de pe·ssoas o que repres.enta 3·3,4% de um horizonte efetiv·o de 3.0112.00.0 assistid·os. O lucro
Hquido de 1973. incluind·o-se a.s bonificações rec·ebida.s, elevou-se à apr.eciável cifra: de Cr$ 115.164.491,74. O lucro líquido após o imposto de
renda elevou-se a Cr$ 12.346 .637,74, atribuindo a cada acão do capital
social um lucr·o liquid·o final &e Cr$ 0,50. o que situa a S.~MCIL •entr.e as
empvesas de maior re·nta·bilida.de da.s qu·e tem seu capital democra:tizado.
Como esta empresa pode cresce.r tanto em tão pouco tempo? Oertamente
o que carr.eia do.s cofres do IN.PS, o.s lucros. com uma assistência médica da pior qualidade, têm contribuído d·ecisivamente.
Recebemos, com al·egria, a notícia d2. criação. do Ministério da .Previdênc}a Social. Mas, s.e os convênios c·ontinuarem &a forma como exis·tem, o
Ministério a ser criado redundará em rotundo fraca:sso. O que precisamcs é de um Ministério que enfrente !'ealmente, o problema da assistência médica, com red·e.s próprias de grandes hospitais regionais, com
serviq•os de boa qualidade para os quais acreditamos, a fabulosa arrecadação prevldenciária .seja mais do que sufi·cient•e.
Senhor Presidente: a Previdência Social ainda apresenta muitas falha:s
que seria impossível reprod·uzlr nest·e brev.e memorial. Entretanto, pedimos vênia para ressaltar uma úl~ima faceta responsável por ~érios
problema:S. É o rea.justamento dos be·ne.fíci·os que se dá apena.s 90 dias
após a vigência d.as nív·eis do .salário mínimo. Os já insuficlent·es pr·oventos dos segurad.os não resistem à onda inflacionária, de aumentos generalizadC·S. sem que se faça uma c·orregão nos .seus valores. Pedimos,
pDis, providências para que todos oa.s benefícios s·ejam reajustados imedia:tamente após a vigência do.s índices de .sa'ário mínimo.
Estas reivindicações foram aprovadas em sessão solene pelos trabalhadores no dia 1,0 de maio na sede do Sindicato. - Benedito Marcilio Alves
da Silva, pela Diretoria.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.)
O SR PREISIDENTE (-Paulo Torres) será !Ido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.

Sobre a mesa, requerimento que
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lido e aprovado o seguinte:

!·

REQUERIMENTO N. 0 104, DE 1974

&lnhor Presidente:
Requeremas, ouvido o Plenário, que a Ordem do Dia de hoje fique adiada
para amanhã dia 19, tendo em vista que todas as repartições púb!lcas !lberaram o seu funciona!lsmo na ta·rde de hoje.
Sala da:s Sessões, 18 de junho de 1974. - Virgílio Tá.vora.
O SR. PR~S.JDENTE (Paulo Torres) - Em virtude da deliberação do Plenário esta Presidência vai encerrar a Sessão.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado pa:ra
uma Sessão a realizar-se hoje, às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, e destinada à apreciaçã-o do Projeto d·e Decreto Legislativo n.0 3·8, de
1974-CiN.
Designo para a: Sessão Ordinária de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
1

Vo-tação, em turno único, do Requerimento n. 0 92, de 1974, de autoria do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do editorial intitulado '"Decisão Históri·ca", publicado no Jornal
do Brasil, em 4 de junho de 1974.
2
Redação final
Discussão, em turno único, da:· recl:açã.o final (oferecida pela COmissão de
Redação em seu Parec.er n. 0 24•5, de 1•974) do Projeto de Resolução n.0 18, d·e
1974, que dá nova redação aQ artigo 363 do Regimento Interno do Senado Federal, aprovado pela Res<l·uçã<l n.o 93, de 1970.
3

[)iscussão, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n. 0 48, de 1974
<n. 1.874-iB/74 na Casa de origem), de iniciativa d•o Sr. Presidente da Repúbl!ca, que a:utoriza a doação, pelo Departament,o Nacional de Obras Contra
as Secas - DNOCS - da área de terreno que menciona, situada no Município
de Santa Luzia, no EstadQ da Paraíba, t·endo
PAIREOEiR. FAVOIR.A.'VE[,, sob n.o 240, de 1974, da Comissão
- de Finanças.
0

4

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do- Senado n.0 62, de 1973,
cl:e autoria: do S.r. Senador Franco Montoro, que submete à fiscalização financeira dos Tribunais de Contas as pessoas jurídicas de direito privado d-e que
o Poder Público participe como acionista exclusivo -ou: majoritário (dependendo
de pareceres das Comissões de Oon.stituiçã.o .e Justiça, de Eco-nomia e d·e Finanças).
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 14 horas e 40 minutos.)
!

•

97.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 19 de junho de 1974
PRESID1!:NCIA DO SR. ANTôNIO CARLOS
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senado·res:
Geraldo Mesquita -José Lindoso - Cattete Pinheiro -Renato Franco Alexandre Costa- Clodomir Milet - José. Sarney- Fausto Castelo-Branco.Petrônlo Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara
- Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros - Domício Gondim Milton Cabral - João Cleofas - Paulo Guerra - Augusto Franco - Leandro
Maciel- Lourlval Baptista -Antônio Fernandes -.Heitor Dias- Ruy Santos
- Amaral Peixoto - Paulo Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto Carvalho Pinto - Franco Montoro - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira
- Fernando Corrêa - Saldanha Derzi ·- Accioly Filho - Otávio Cesário Antônio Carlos - Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guido Mondin - Tarso
Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 46 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 208174 (n. 0 296/74, na origem), de 17 do corrente, rllferente ao Projeto
de Lei do Senado n.o 36, de 1974-DF, 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.
(Projeto que se transformou na Lei n. 0 6.0·57, de 17 de junho de 1974.)

PARECERES
PARECER
N.0 261, de 1974
Da Comissão de R~ão1 apresentando a redação final do Projeto
de Resolução n. 0 24, de 1974.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n. 0 24, de
1974, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar uma operação
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Sala das Comissões, .em 19 de junho de 1974. - Danton Jobim, Presidente
- Cattete Pinheiro, Relator - José LindoiSO.
~O

N. 0

AO PARECER

261, DE 1974

Redação final do Projeto de Resolução n.0 24, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV,
da Constituição, e eu, Pr·esid·ente, promulgo a seguinte

RESOLUÇAO
DE 1974
Autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar operação
de financiamento para importação de sondas e acessórios, junto à
Industa-ialexport, da República Socialista da Romênia.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - É O· Governo do Estado de Pernambuco autorizado a realizar,
através do Departamento Estadual de PoC(os e Açudagem, com a garantia do
Banco do Estado de P·ernambuco S.A. (BANDEPiEl, uma operação de financiamento com a empresa Industrialexport, da República Socialista da Romênia,
para lmp.ortação de sondas, Incluindo peças s·obres.salentes, para perfuração
de poços artesiano.s, no valor deUS$ 1.231.434,73 (um milhão, du:?~entos e trinta
e um mil, quatrocentos ·e trinta e quatro dólares e setenta ·e três centavos), a
fim de atender às necessidades d·e abertura de poços artesianos previstas no
PRAC - Programa de Ação Coordenada do Governo Estadual.
Art. 2.0 - A operação de financiamento realizar-se-á nos moldes e termos
aprovados pelo Poder Executivo Federal, a taxa de juros, despesas operacionais,
acréscimos e C·ondições admitidas pelo Banco Central do Brasil, para registro
de operações da espécie, obtidos no .exterior, obedecidas as demais exigências
normais dos órgãos encarregados da execução da política económico-financeira
do Governo F·ederal, e, ainda, as disposições do item c do art. 7.0 da Lei Estadual n. 0 6.634, de 18 de dezembro de 1973, publicada no Diário Oficial do
Estado de P.ernambuco do dia 19 de dezembro de 1973.
Art. 3. 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
N.0

,

PARECER
N.0 262, de 1974
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.0 201, de 1974
0
(n, 285/74 - na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo à deliberação do Senado Federal p·roposta do Senhor Ministro
da Fazenda a fim de que seja levantada a proibição contida na Resolução n. 0 58, de 1968, do Senado Federal, para que a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense (SP), possa elevar o montante de sua
dívida consolidada, mediante contralto de empréstimo junto à Caixa
Econômiea do Estado de São Paulo.
Relator: Sr. Helvidio Nunes
Nos termos do art. 42. item VI, da Constituição, o Senhor Presidente da
Repúbl!ca, através da Mensagem n. 0 20·1, de 1974 (n. 0 285/74, na origem), submete, ao Senado Federal, a Exposição de Motivos do Senhor Ministro da Fazenda
(EM n.o 281, de 1974), para que seja levantada a proibição contida na Resolução n. 0 58, de 1968, do Senado Fed-eral, a fim de que a Prefeitura Municipal
de Américo Brasil!ense (SP), possa "contratar um empréstimo junto à Caixa
Económica do Estado de São Paulo, no valor de Cr$ 150.000,00, pagáveis em
3 anos, a juros de 12% anuais e correção monetária semelhante à.s das ORTN,
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já dotadas de iluminaç~o pública, água, esgotos, guias e sarjetas".
2. Informa o mesmo documento que "à vista do.s elementos constantes do Voto
submetido à sua apreciação, em sessão de 3·1 de maio de 1974, e considerando
que a proposição do Município encontra amparo no § 1.0 do art. 1.0 da Resolução n.o 58, de 23-10-68, do Senado Federal, revigorada pela de n.o 7>9, de 21
de outubro de 1970, e prorrogada pela d·e n.0 52, de 3-11-72, o Conselho Monetário Nacional recomendou a adoção de providências para o levantamento da
proibição estabelecida no art. 1.0 daquele diploma legal".
3. A Resoluçã·o n.0 58, de 1968, em seu art. 1,0, dispõe sobre a proibição àe
emissão de títulos de qualquer natureza, pelos Estados e Municípios, e prevê.
as hipóteses em que essa proibição pode ser levantada, bem como o processo
a ser adotado, qual seja, o de submeter o pedido, ao Conselho Monetá.rio Nacional, acompanhado de cabal e minucio~a fundamentação técnica. Aprovada, será
a matéria encaminhada ao Senhor President.e da República, por intermédio do
Senhor Ministro da Fazenda. Por fim, deverá ser submetida ao exame do Senado Federal, nos termos do § 2.0 do art. 1. 0 da Resolução n.0 58, de 1008, e do
art. 42, item VI. da Constituição.
4. Ante o exposto, cumpridas que foram todas as exigências regimentais, legais
e constitucionais que tratam do assunto e nada havendo no âmbito desta Comissão que possa ser oposto à solicitação constante da Mensagem do Senha Presidente da República, opinamos no sentido de que seja levantada a proibição
constante do art. 1.0 da Resoluçã·o n.O 58, de 1968, nos termos do seguinte:
PROJEI'O DE RESOLUÇAO
N. 0 25, DE 1974
Suspende a. proibição contida nas Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79,
de 1970 e 52, de 1972, para permitir que a. Prefeitura Municipal de
Américo Brasiliense (SP), aumente o montante de sua. dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo, destinado a financiar serviços
de pavimentação a.sfáltica da cidade.
Art. 1.0 - ll: suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.O 58,
de 1968, revigorada pelas de n. 0 s 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal,
para permitir que a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, Estado de
São Paulo, eleve em Cr$ 1·50.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo junto à Caixa Ec·onómica do Estado de São Paulo, destinado a financiar os serviços de pavimentação a~fáltica de ruas da cidade, já dotadas de
iluminação pública, água, esgotos. guias e sarj.etas.
Art. 2.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
sala das Comissões, em 18 de junho de 1974, - Magalhães Pinto, Presidente
- Helvídio Nunes, Relator - Luiz Cavalcante - Franco Montoro - José Augusto - Vasconcelos Torres - Paulo Guerra.
PARECER
N.o 263, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n.0 25, de 1974, da Comissão de Economia., que "suspende a proibição contida. nas Resoluções n.0 s 58, de 19681, 79, de 1970 e 52, de 1972,
para. permitir que a Prefeiutra. Municipal de Américo Brasiliense (SP),
aumente o montante de sua dívida consolidade, mediante contrato de
empréstimo, destinado a financiar serviços de pavimentação asfáltica
da cidade".
Relator: Carvalho Pinto
Pela Mensagem n.o 201, de 1974 <n. 0 285/74, na origemJ, o Senhor Presidente da República submete à del!beração do Senado Federal a proposta do Se-
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a proibição contida no art. 1.0 da Resolução n.o 58, de 1968, do Senado Federal,
a fim de que a Prefeitura Municipal d·e Américo Brasiliense (.SP), possa "contratar um empréstimo junto à Caixa Económico do Estado de São Paulo, no valor
de Cr$ 150.000,0(} (cento e cinqüenta mil cruzeiros) pagáveis em 3 anos a juros
de 12% anuais e correção monetária s·emelhante às das ORTN. destinado a financiar os serviços de pavimentação asfáltica de ruas da cidade já dotadas de
iluminação pública, água, esgotos, guias e sarje~as".
O Conselho Monetário Nacional, em sessão d·e 31-5-74 e considerando que
a proposição do Município encontra amparo no § 1.0, do 'art. 1.0 , da Resolução
n.o 58, de 23-10-68. do Senado Federal revigorada pela de n.o 79, de 21-10-70, e
prorrogada pela de n.o 52, d·e 3-11-72, recomendou a adoção de providências para
o levantamento da proibição estabelecida n·o art. 1,0 daquele diploma legal.
2.

3. A Resolução n. 0 58, d·e 1968, que proibiu, pelo prazo de dois anos (prorogada
por mais dois anos), "a emissão e o lançamento de obrigações, de qualquer natureza dos E'stados e Municípios". prevê, em s·eu §§ 1.0 e 2.0 , do art. 1.0, o levantamento temporário da referida proibição, "quando se tratar de títulos especificamente vinculados a financiamento de obras ou serviços reprodutivos, no limite
em que o respectivo encargo de juros e amortização possa ser atendido pela renda
dos ref·er!dos serviços e obras, ou. ainda, em casos de excepcional necessidade e
urgência, a apresentada, em qualquer hipótese, cabal e minuciosa fundamentação". De qualquer forma, o:> processo d·eve ter a seguinte tramitação:
a) apresentação de fundamentação técnica e cabal ao cons·elho Monetário
Nacional;
z) aprovação do pedido e o encaminhamento à apreciação do Senhor Presid·ente da República, por intermédio do Ministro de Estado da Fazenda;
c) exame do Senado Fed·eral, através de Mensagem do .Senhor Presidente
da República.
4. Como se verifica do exame do proc·essado, foram cumpridas todas as exigências regimentais, legais e constitucionais que tratam do assunto, cujo mérito
foi devidamente apreciado e aprovado pela Comissão d·e Economia desta Casa.
5. Ante o exposto, nada havendo, no âmbito do exame desta Comissão. que
possa ser oposto ao presente projeto de r·esolução, po:to que jurídico e constitucional, ·entendemos que o mesmo pode ter tramitação normal.
Sala das Comissões, em 19 de junho de 1974. - Daniel Krieger, Presidente
-Carvalho Pinto, Relator- Nelson Carneiro- Wilson Gonçalves- José Sarney Accioly Filho - Helvídio Nunes -Heitor Dias - José Augusto.
·
PARECER
N.0 264 e 265, de 1974

Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.0 199, de 1974
(n. 283/74 - na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo, à deliberação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro
da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura do Município de São
Paulo (SP), a elevar o montante de sua dívida consolidada, l}lediante contrato de .empréstimo junto ao Banco Nacional da Habitação, destinado a suprir recursos adicionais para o Metropolitano daquela cidade.
0

R.eiator: Luiz Cavalcante
o Senhor Presidente da República, nos termos do art. 42, inciso V:I, da Constituição submete à deliberação do Senado Federal a proposta do Senhor Ministro da Fazenda, contida na Exposição de Motivos n.0 279, de 1974, objetivand?
a competente autorização do Senado ·Federal para que a Prefeitura do Munic1-

r
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junto ao Banco Nacional da Habitação, ut!Jizando as Unhas de crédito previstas
por aquela instituição para o desenvolvimento Urbano, com a finalidad·e de suprir recursos adicionais, objet!vando entregar à população, ainda no corrente
exercício, a linha prioritária norte-sul, do Metropol!tano daquela cidade".
2. Ouvido o Conselho Monetário Nacional, este "em sessão de 31-5-74, recomendou a adoção de providências para o levantamento da proibição estabelecida no
art. 1.0, da Resolução n.O 58, de 23-10-68, l'evigorada pela de n.0 79, de 21-10-70,
e prorrogada pela de n. 0 52, de 3-11-72, todas do Senado Federal. para a elevação
do montante da dívida fundada do Município d·e São Paulo em Cr$ 680 milhões".
3. O inciso VI do art. 42 da constituição dispõe:
"Compete privativamente ao Senado Federal:
••••••••

'

•••

o.

o o

••

o ••••

o

•••••••••••••••••••••••••

o ••••••

o ••••••••••••••

o

VI - fixar, por proposta do Pr·esidente da República e mediante resolução, limites globais para o montante da dívida consol!dada dos Estados e dos Municípios; estabelecer e alterar limites de prazo, mínimo
e máximo, taxas de juros e demais condições das obrigações por eles
emitidas; e proibir ou levantar temporariamente a emissão e o lançamento de quaisquer obrigações dessas entidades."
•

o

•••

o o.

o

•••••
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4. A Resolução n.o 58, d€ 1968, em seu art. 1.0, dispõe sobre a proibição de emissão de títulos de qualquer natureza, pelos Estados e Municípios, e prevê as hipóteses em que essa proibição pode ser levantada, bem como o processo a ser
adotado, qual seja, o de subm€ter o pedido, ao Conselho Monetário Nacional,
acompanhado de cabal e minuciosa fundamentação técnica. Aprovado, será a
matéria encaminhada ao senhor Presidente da República. por intermédio do
Senhor Ministra da Fazenda. Por fim, deverá ser submetida ao exame do Senado Federal, nos termos do ~ 2.o do art. 1.0 da Re.solução n.O 58, de 1968, e do
art. 42, VI, da Constituição.
5. Ante o exposto, cumpridas que foram todas as €Xigências regimentais. legais
e constitucionais que tratam do assunto e nada hav·endo no âmbito desta Comissão, que possa ser oposto à solicitação constante da Mensagem do Senhor Presidente da República, opinamos no sentida de que seja levantada a proibição
constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58, de 1968, nos termos do seguinte
PROJETO DE REISOLUÇAO

N. 0 26, DE 1974
Suspende a proibição contiuda nas Resoluções n. 0 • 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir qu€ a Prefeitura do Município de São
Paulo (S!P), el·ev·e o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo junto ao Banco Nacional da Habitação. destinado
a financiar a linha proritária Norte-Sul do Metropolitano daquela cidade.
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58,
de 1968 revigorada pelas de n. 0 s 79, de 1970, e 52, d€ 1972, todas do Senado Federal, para permitir que a Pr€feitura do Município d·e São Paulo, Estado de São
Paulo, eleve em Cr$ 680.000.000,00 (s·eiscentos e oitenta milhões de cruzeiros), o
montante d·e sua dívida consol!dada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo junto ao Banco Nacional da Habitação. destinado a suprir
recurso adicionais para permitir a conclusão, no presente exercício, da linha prio·
ritária Norte~Sul do Metropolitano daquela cidade.
0
Art. 2. - Esta resolução €ntra em vigor na data de sua publicação .
.Sala das Comissões, em 18 de junho de 1974. -Magalhães Pinto, Presidente
- Luiz Cavalcante Relator - Helvidio Nunes - Franco Montoro - José Augusto -Vasconcelos Torres - Paulo Guerra.
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PARECER

N.0 265, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n.0 26, de 1974, da Comissão de Economia, que "suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972,
para permitir que a Prefeitura do Município de São Paulo (SiP), eleve
o ma.ntante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo junto ao Banco Nacional da Habitação, destinado a financiar a
linha p·rioritária Norte-Sul do Metropolitano daquela cidade".
Relator Ca:rvalho Pinto
De autor:a da Comissão de Economia, vem ao exame desta Comissão projeto
de resolução que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo (SP), a elevar
o montante de .sua dívida comolidada, mediante contrato de empréstimo junto
ao Banco Nacional da Habitação, destinado a financiar a linha prioritária NorteSul do Metropolitano daquela cidade.
2. O mérito da matéria foi detidamente examinado pela Comissão de Economia,
cujo parecer é favorável ao atendimento do pleiteado do Senhor Pr·efeito do
Município de São Paulo (SP) .
3. A. Resolução n. 0 58, de 1968, em seu art. 1.0, dispõe sobre a proibição d·e emissão d·e títulos de qualquer natureza, pelos Estados e Municípios, e prevê as hipóteses (§§ 1.0 e 2. 0 do art. 1. 0 ), ·em que essa proibição pode .ser levantada, bem como
o processo a ser adotado.
4. A Comissão de Economia, na forma regimental, depois de examinar o assunto
e considerando terem sido atendidas todas as determinações constitucionais e
legais pertinentes à espécie, concluiu por apresentar projeto de resolução aprovando o pedido.
5. Ante o exposto, nada havendo, no âmbito da competência desta Comissão,
que possa ser opo.sto ao projeto de resolução em pauta, visto que jurídico e constitucional, entendemos que o mesmo pode ter tramitação normal.
Sala das Comissões, em 19 de junho de 1974. - Daniel Krieger, Presidente
-Carvalho Pinto. Relator- Nelson Carneiro -Wilson Gonçalves - Heit.Gr Dias
- José Same.y - Helvídio Nunes - Accioly Filho - José Augusto.

PARECER

266, de 1974
Da Comissão de Economia, sobre Mensagem n.0 200, de 1974 (n. 0
284174, na origem), do Senhor Presidente da República submetendo, à
deliberação do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro da Fazenda para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu
<SP), a elevar o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo junto a instituições financeiras nacionais para financiar obras de pavimentação de vias públicas.
Relator: Franco Montoro
Oom a Mensagem n. 0 200, de 1974, (n.o 284/74 na origem) e nos termos do
art. 42, inciso VI, da Constituição, o Senhor Presidente da República submete à
deliberaçi:o do Senado Federal a proposta do Senhor Ministro da Fazenda, constante da E:xposição de Motivos n.O 278, de 1974, objetivando a competente autor'zação do Senado F·ederal, a fim de que a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu
<SPl, possa "contratar com instituições financeiras nacionais, operações de crédito até o valor de Cr$ 2,0 milhões destinado a financiar obras de pavimentação de vias públicas".
2. Esclarece o mesmo documento que "para atender às despesas iniciais dos
serviços programados, aquela Municipalidade conta com uma proposta da Cai:xa
Económica do Estado de São Paulo, para financiamento da importância de Cr$
1.000.000,00 com pagamentos em 3 anos, a juros de 12% anuais e correção monetária idêntica à das ORTN".
N. 0

..
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Resolução n.0 58, de 23 de outubro d·e 1968, revigorada pela de n.o 79, de 21 de
outubro de 1970 ·e prorrogada pela de n.O 52, de 3 de outubro de 1972, todas do
Senado Federal.
4. A Resolução n. 0 58, de 1968, revigorada pelas de n. 0 79, d·e 1970, e 52, de 1972,
que proíbem; pelo prazo· çle dois anos, a emissão ·e o lançamento de obrigações,
de qualquer natureza, dos 'Estados e Municípios, prevê nos §§ 1.0 e 2.0 do art. 1.0,
o levantamento temporário da referida proibição, "quando se trata d·e títulos
especificamente vinculados a financiamentos de obras ou serviços reprodutivos,
em que o respectivo encargo de juros e amortização possa ser atendido pela renda dos r·eferidos serviços e obras, ou, ainda, em casos de excepcional necessidade
e urgência, - e apres·entada, em qualquer hipótese, cabal e minuciosa fundamentação". Em qualquer caso deve ser observado o seguinte:
a) fundamentação técnica e cabal dirigida ao Conselho Monetário Nacional;
b) aprovação do pedido que d·eve ser encaminhado à apreciação do Senhor
Presidente da República, por intermédio do Senhor Ministro da Fazenda;
c) Mensagem do Senhor Presidente da República submetendo o pedido à
d·eliberação do Senado Federal.
5. Ante o exposto, cumpridas que foram todas as exigências r·egimentais, legais
e constitucionais que tratam do assunto e nada havendo, no âmbito desta Comissão, que possa ser oposto à solicitação constante da Mensagem do Senhor
Presidente da República, opinamos no sentido de que seja levantada a proibição
constante do art. 1.0 da Resolução n. 0 58, de 1968, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO
N.0 27, DE 1974
Suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79,
de 1970 e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Mol:'l-Guaçu ('SP), aumente o manta.nte de sua dívida consolidada em
CrS 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), mediante contrato de empréstimo junto a instituições financeiras naciona.is.
Art. 1.0 É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n.o 58,
de 1968, revigorada pelas de n.0 s 79 de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado
Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal d·e Mogi-Guaçu, Estado de
São Paulo, eleve em Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), o montante
de sua dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo junto a instituiçõ•es financeiras nacionais, destinado a financiar obras
de pavimentação de vias públicas.
Art. 2. 0 Esta rasolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, em 18 de junho de 1974. - Magalhães Pinto, Presidente
- Franco Montoro, Relator - Helvídio Nunes - Luiz Cavalcante - José Augusto
- Vasconcelos Torres - Paulo Guerra.
PARE:OER N. 0 267, D·E 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resoluçãão n. 0 27, de 1974, da Comissão de Economia, que "suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 S 58, de 1968, 79 de 1970 e 52 !de 1972, para
permitir que a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu (SP), aumente o
montante de sua dívida cono'lolidada em CrS 2.030.000,00 (dois milhões
de cruzeiros), mediante contrato de empréstimo junto ·a instituições
financeiras naCiionais".
Relator: Carvalho Pinto
Pelo presente projeto de Resolução, é J.evantada a proibição constante do
art. 1,0 da Resolução n. 0 58, de 1968, revigorada pelas de n.0 79, da 1970 e 52, de
1972, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de
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Cr$ 2. 000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), mediante contrato de empréstimo
com Instituições financeiras nacionais.
2. A matéria tem sua origem na Mensagem n.0 200, de 1.974 (N, 0 284/74 - na
origem), em que o Senhor Presidente da República submete o assunto à del!baração do Senado, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro da
Fazenda, a que informa sobre a sua nec·ess!dade, sall!:mtando que aquela Municipalidade conta com uma proposta da Caixa Económica do Estado de São Paulo
para financiamento da Importância de Cr$ 1.000.000,00, com pagamentos errÍ
3 anos, a juros de 12% anuais e correção monetária idêntica à das ORTN.
3. No que compete a esta Comissão examinar, nada há que possa ser argüido
contra a proposição, visto que a mesma atende ao disposto no inciso VI, do art.
42 da Carta Magna, às Resoluções Normativas do Senado Federal, de n.os 58, de
1968, 79 de 1970 e 52, de 1972, bem como os dispositivos especificas a tais casos,
da nossa Lei Interna.
4. Ante o exposto, entendemos que o presente projeto de resolução se encontra
em condições de ter tramitação normal.
Sala das Comissões, em 19 de junho de 1974. -Daniel Krieger, PresidenteCarvalho Pinto, Relator - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - José Samey
- Helvídio Nunes - Accioly Filho - Heitor Dias - José Augusto,
PARECER N.0 268, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
·Senado n.• 1/74, que altera dispositivo do Código de Processo Civil.
Relator: Acciol,y Filho
1. A partir da Lei 5.478, de 25 de julho de 1968, a lei processual civil, então
vigente, teve modificada a disciplina da sanção aplicável no caso de recusa do
pagamento de prestação alimentícia.
Antes, dispunha o Código de Processo Civil, art. 921, que:
"O cumprimento Integral da pena de prisão não eximirá o devedor do
pagamento das prestações alimentícias vincendas ou vencidas, mas
excluirá a imposição de nova pena de prisão."
Porque a disposição abria amplas portas aos relapsos devedores de prestação
alimentícia, alguns doutrinadores procuraram reduzir, na interpretação, a largueza do texto, entendendo que só se deixaria de Impor a nova pena de prisão
no caso do não pagamento da mesma prestação. Assim, Pontes de Miranda,
entre outros, ensinava ser cabível nova prisão, quando se tratasse de prestações
vencidas posteriormente à prisão anterior.
o dissíd!o continuou até a Lei n. 0 5.478, de 25 de julho de 1968, na qual, por
iniciativa do Senador Nelson Carneiro, então Deputado Federal, se deu nova
redação ao art. 921, do Código da Processo Civil, el!m!nando-se a cláusula final
" ... mas excluirá a impo.s!ção de nova pena de prisão".
A Lei n.O 5.478 deu, assim, desate à questão, possib!I!tando a imposição de
prisão na hipótese de reincidência no descumprimento de prestação a!lmentícia..
Essa era a m'elhor solução, pois não deixava desarmada a justiça ao enfrentar os devedores relap.sos de pre·stac.ão de alimentos. Se uma prisão de um a três
meses bastasse para livrar o devedor das conseqüências do não pagamento das
prestações alimentícias futuras, é evidente que o descumpridor dessas obrigações
se serviria desse verdadeiro bill de indenidade para fugir à satisfação do
débito.
2. No entanto, o novo Código de Processo C!v!l voltou à redação primitiva da
lei processual anterior, embora o Senado, por melo de emenda do Senado Nelson
Carneiro adotada por este Relator, tivesse procurado alterar o texto do projeto,
o que se não conseguiu em virtude do voto contrário da Câmara dos Deputados.
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das pensões alimentícias.
4. O Projeto do Senador Nelson Carneiro visa a corrigir esse defeito do Código
de Processo Civil, dando ao § 2.0 do art. 733, redação semelhante à da Lei 5.478.
o meu voto é pela aprovação do Projeto, por ser constitucional e conveniente.
Sala das Comissões, em 19 de junho de 1974. -Daniel Krieger, Presidente Accioly Filho, Rel-ator - Wilson Gonçalves - Helvídio Nunes - José Sarney Nelson Carneiro - Heitor Dias - José Augusto.
PARECER N.0 269, DE 1974

Da Comissão de Redação, apresentando a redação final da Emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 1, de 1974 (n.0 1.287-D/73,
na Casa de origem).
Relator: José Lindoso
A Comissão ap11asenta a redação final da Emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n.0 1, de 1974 (n.O 1.287-D/73, na Casa de origem), que institui
a dMa de 3 de maio como o Dia do Parlamento.
Sala das Comissões, em 19 de junho de 1974. - Danton Jobim, Presidente José Lindoso, Relator- Cattete Pinheiro.
AO PARECER N. 0 269, DE 1974
Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n.o 1, de 1974 (n. 0 1.287-D/73, na Casa de origem).
.ANEXO

EMENDA N.0 1

(Corresponde à Emenda n.0 1-CCJ, com Subemenda n.0 1-0EC)
Acrescentem ao artigo 1.0 do Projeto, os seguintes parágrafos:
"P:lll'ágrafo primeiro. As duas Casas do Congresso Nacional, as Assembléias Legislativas e ·as Câmaras de Vereadores de todo País, sem prejuízo de seus trabalhos normais, farão constar, obrigatoriamente, da
Ordem do Dia, a comemoração da efeméride, em solenidade pública.
Parágrafo segundo. O Presidente do Senado Federal e o Presidente da
Oâmara dos Deputados requisitarão às empresas concessionárias de rádio
e televisão de todo o País, em cadeia dirigida pela Agência Nacional, o
espaço d'e 30 (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.
Parágrafo terceiro. Nos estabel,ecimentos escolares de todos os graus e
nas repartições civis e militares, a data será recordada, através de conferências, ordens do dia e boletins de serviço."
EXPEDIENTE RECEBIDO

LISTA N.0 4
EM 19 DiE JUNHO DE 1974
Manifestação de pesar:
- do Sr. José Mercuri, Presidente da Câmara Municipal de Franca, Estado de
São Paulo, comunicando registro em Ata dos Trabalhos daquela Casa, manifestação de pesar pelo falecimento do General-de-Exército Vicente de Paulo
Dale Coutinho;
·
- do Dr. Paulo Barreto de Araujo, Secretário-Geral da Ordem dos Advogados
do Brasil, R!o-GB, comunicando consignação em ata dos trabalhos daquela
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classe, voto de pesar pelo falecimento do Conselheiro Dr. Antonio Carvalho
Guimarães, da Seccional do Estado do Maranhão.
Manifestação sobre projetos:
- do Sr. José Aquino Porto, Presidente da Federação das Indústrias do Estado
de Goiâs, manifestando-se contrariamente aos Projetes de Lei da Câmara
n.0 3/74 e de Lei do Senado n.o 3/74;
- do Dr. Thomas Pompeu de Souza Brasil Netto, Presidente da Confedaração
Nacional da Indústria, manifestando-se contrariamente aos Projetas de Lei
do Senado n.0 s 63/71 e 107/73;
- do Sr. Raimundo Barros Filho, Rio-GB, apresentando ao PLS n.o 34/74;
- do Sr. Nilo Antonio Gazire, Pl'asidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, apoiando o Projeto de Resolução n.0 21/72;
- do Dr. José Romualdo Cançado Bahia, Presidente da Associação Comercial
de Minas Gerais, manifestando-se favoravelmente à aprovação do Projeto de
Lei do Senado n.0 86/71;
- do Dr. F'arnando Nunes de Lima, da Federação das Indústrias do Estado de
~as Gerais, manifestando-se pela aprovação dos Projetes de Lei do Senado
n.os 1 e 2/74 e, pela rejeição dos Projetas de n.os 3, 5, 6 e 8/74;
- do Sr. Mâr!o Joaquim Filia, Presidente da Câmara Municipal de Descalvado
- SP, apoiando o Projoato de Lei do Senado n.0 33/72;
- do Dr. Antonio Stella Moruzzi, Presidente da Câmara Municipal de São Carlos
- SP, pela rejeição do Projeto de Lei da Câmara n.0 55/74;
- do Dr. José Papa Júnior, Presidente da Federação do Comércio do Estado de
São Paulo, manifestando-se pela aprovação do Projeto da Lei da Câmara
n.0 36/74;
- do Sr. Orlando Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Sorocaba - SP,
apresentando sugestões ao Projeto de Lei do Senado n.0 54/74;
- do Sr. Ed!Son Josué Campos de Oliveira, do Instituto de Estudos Notariais,
São Paulo - SP, apresentando sugestões a respeito do Projeto de Lei da
Câmara n.0 40/74;
- do Sr. Mârlo Leiróz, Presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba SP, sollcitando integral apoio à aprovação do Projetq de Lei do Senado
n.0 64/72;
- do Dr. Nelson de Carvalho Seixas, Presidente da Câmara Municipal de São
José do Rio Preto- SP, pela aprovação do Projeto de La! do Senado n.0 64/72.
Apelos no sentido da extinção da gratuidade do mandato de Vereadores:
- do Sr. Valdemar Rodrigues Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de
Alcântaras - CE;
- do sr. Walter Altamiras, Presidente da Câmara Municipal de Cerro Azul - !'IR;
- do Sr. Benjamim Alves da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Boa
Viagem- CE;
-do Sr. Waldenor Cavalcante da Silva, da Câmara Municipal de Ananâs- GO.
Diversos:
- do Sr Ary de Azevedo Nepomuceno, Presidente do Sindicato dos Jornalistas
Liberais do Estado da Guanabara, enviando congratulações a esta Casa pela
inclusão no Quadro de Pessoal - Parte Permanente - Ativldades de Nível
Superior de Técnico em Comunicação Social.
o SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O Expediente que acaba de ser lido
vai à publicação.

.•
L
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pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o s·eguinte
OFíCIO
Brasília, 19 de junho de 1974
Gabinete do Líder da AR.ENA
Oficio n.0 119/74
A Sua Excelência o Senhor Senador Paulo Torres
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Solicito a Vossa Excelência seja incluído o meu nome para compor, como
membro efetivo, a Comissão Mista incumbida de estudo e pM'e•cer sobre o Projeto de Lei Comp1eme111ta.r n.O 1, de 1974 (CN), que "dispõe sobre a criação de Estados e Territórios", em substituição ao Senhor Deputado Daniel Faraco, que, por
motivo de falecimento de pessoa de· srua família, está impedido de comparecer.
Aproveito ·a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de
minha elevada estima e distinta consideração. - Célio Borja, Lider da ARENA.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Esta Presidência procederá à substituição solicitada pelo nobre Lider Célio Borja, na Comissão Mista que estuda o
Projeto de Lei OotnaJlementar n.o 1, de 1974-.CN.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Sobve a mesa, projeto de lei que
será lido pelo Sr. 1.0 -'Secretário.
É lido o se·guinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 66, DE 1974
Trata igualmente os aposentados antes e depois da Lei n.0 5.890, de
8 de junho de 1973.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Serão revistos os valor.es das aposentadoxLas concedidas na vigência da legislação anterior para equipará-las à sLtuação dos segurados abl'ang!dos pelo§ 3.0 do art. 12 da Lei n.0 5.890, de 8 de junho de 1973, se o permitir a
situação econômico-financeiDa do· INPS, averigua:da pela Cool'de·naçã.o dos Serviços Atuarials do Ministério da Previdência e Assistência Social e a. partir de
decreto a respeito, do Poder Executivo.
Art. 2.0 - Entrará esta lei em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Até a vigência da !.Jei n.O 5.890, ·de 8 de junho de 1973, o cálculo das aposentadorias por tempo de serviço, especial ou por velhica, era processado de acordo
com as seguintes normas da Lei Orgânica da Pvevl:dência Social:
"Art. 27 - § 1.0 - A aposentadoria rpor invalidez •Consistirá numa renda mensal correspondente a 70% (setenta por cento) do salário por ano
completo ·de atividade a;bra:ngida pela previdência social ou de contribuição reco·lhida nos termos do art. 9.0 , até o máximo de 30% (trinta. por
cento), arredondado o total obtido para •a unidade de cruzeiro imediatamente superior .
• • •

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

Art. 31 - A aposentadoria especial será concedida ao segurado que,
após haver realizado 60 (s·essenta) contribuições mensais, completar 65
(sessenta e •cinco) ou mais anos de ida-de, quando do sexo masculino, e
60 (sessenrta) anos de idade, quando do f.eminino e consistirá numa
renda mensal calculada na forma do § 1.0 do art. 27 .
• • o • o •••••••••••• o ' ••••••• o ••••••••••••• '

••••• o ••• o •••••• o •••••••••• '

•••

r
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contando, no mínimo, 15 (quinze) anos de contribuições, tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos,
conforme a atlvidade profissional, em serviços que, para ess•e efeito,
forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do
Poder Executivo .
• • • • • •

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

A !liPOSentrudorla por tempo de serviço será concedida aos 30
(trinta) anos de serviço, no V•alor correspondente a:
I - 80% (olitellJta por cento) do salário-de-benefício, ao segurado do
sexo masculino;
II - 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, ao segurado do
sexo femindno.
§ 1. 0 - Para o segurado do sexo masculino que continuar em atividade
após 30 (trinta) anos de serviço, o valor da aposentadoria, referido no
item I, será acreseido de 4% (quatro por cento) do salálrlo-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 anos
de serviço."
Com a promulgação da Lei n.O 5. 890, a matéria sofreu as seguintes transformações, decorrentes destes seus dispos1rtivos:
"Art. 6.0 - § 1.0 - A aposenta:doria por Invalidez, observado o disposto
no al'lti·go anterior, consistirá numa renda mensal correspondente a 70%
(setenta por cento) do salário-de-benefício, mais 1% (um por cento)
desse salário por ano completo de ativldade abrangida pela previdência
social ou de c•ontribuição recolhl:da nos termos do· art. 9. 0 da Lei n.0 3.807,
de 26 de agosto de 1960, até o máximo de 30% (trinta por cento), arredondado o total obtido para a unidade de cruzeiro Imediatamente superior .

Art. 32 -

• •

• o ••• o •

o • • • • • • • o • • • • • • • o • • • • o o • • • • • • ,• • • • • • • • • • • o • • • • • • o • • o • • • • • • • • • o • •

Art. s.o - A aposentadoria por velhice será concedida ao segurado que,
após haver realizado 60 (sessenrt;a) contribuições mensais, comple·tar 65
(sessenta e cinco) anos de Made, quando do sexo masculino, e 60 (sesseruta) anos de idad•e, quando do feminino, e consistirá numa renda
mensal calculada na forma do § 1.0 do art. 6.0 desta.lel.
•••• o •• o o '

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

Art. 9. 0

§ 1.0 - A aposentadoril!l. especial consistirá numa renda
mensal calculada na forma do§ 1.0 do art. 6.0 desta lei, aplicando-se-lhe,
ainda, o disposto no § 3.0 do art. 10 .
• • • • • • •

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

A aposentadoria por tempo de serviço será concedida aos 30
(trinta) anos da serviço:
I - até a importância correspondente a 10 (dez) vezes o maior salário
mínimo vigente no País, em valor igual a:
a) 80% (o!Jtenta por cento) do salário-de-beneficio, ao segurado do sexo
masculino;
b) 100% <cem por cento) do salário-de-benefício, ao segurado do sexo
feminino .
Art. 10 -

• • •

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

Para o se·gurado do sexo mas·culino que continuar em ativldade
após 30 (trinta) anos d·e serviço, o valor da a;posentadoda, refe,rido no
Item I, será acrescido de 4% (quatro .por c·ento) do salário-de-beneficio,
para cada novo ano completo de ativida;de abrangida pela previdência
social, .até o máximo de 100% (cem por cento) desse salário aos 35 anos
de serviço .

§ 1.0

• • • o ••• o • o •• o • o •• o o o o • • • • • • • • o •••• o • • • • • • • • • • • o ••••••• o • o ••••••••• o •••••
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atividade será novamente filiado e terá suspensa sua aposentadoria,
passando a perce•ber um abono, por todo o novo período de atividade,
calcuLado na base de 50% (cinqüenta por ·cento) da aposentadoria em
que se encontrar.
§ 1. 0 - Ao se desligar, definitivamente, da. a.tlvida.de, o segura;do fará
jus ao restabelecimento da. sua. ruposentadoria suspensa, devidamente
reajustada. e majorada de 5% (cinco ·por cento) do seu valo;r, por ano
completo de nova ativ~dade, até o limite de 10 (dez) anos .
• • • o • o •••• o

o ••••••••• ' •••

o ••• o •

o ••••••••••

o •

o •• o •••••••• o ••••• o •• o ••••••

Aquele que continuar a tra;balhar após completar 35 (trinta e
cinco) anos de ativLdade· terá majorada. sua aposentadoria por tempo
de setrviço nas bases !l)l'evistas no § 1.0 deste· artigo.
§ 4. 0 - ApUcam-se as normas deste artigo ao segurado aposentado por
velhice e em gozo de aposentadoria especial que retomar à atividade."
Em f·ace de tais preceitos e a partir de sua vigência, os segurados que, anterlormenta, só poderiam receber aposentadorias no valor máximo de 100% do
salário-de-benefício, qualquer que fosse o teitl[lo de serviço superiOT ·a 35 anos.
passaram a fazea.- jus ao. acréscimo de 5% do salário-de-benefício por ano completo de •ativi<lade superior a 35 anos, observado o limite de 50% .
A medida, entre•tanto, não contemplou, injustifl:ca.da.mente, os que já se encontravam aposentados com mais de 35 anos de trabalho, embora a nova lei impusesse a todos os aposentados o dever de pagar contribuição mensal para o INPS
com o objetivo de custear o novo plano de benefícios.
A ·esses aposentados a proposição fa;z, portanto, jiUStiça, autorizando a revisão dos valores de seus beneficias, na conformida.de do § 3.0 do •art. 12 da Lei
n.0 5.890, de 8 de junho de 1973.
Tendo em vista, contudo, o que prescreve o parágrafo único do art. Hi5 do
texto constitucional, conldlciona a melhorl.a de tais proventos à previa verificação da situação eeonômico-financeira do INPS pela Coordenação dos Serviços
Atuariais e à p;romuLga.ção, a respeito, de decreto do· Poder Executivo.
Sala das Sessões, em 19 de junho de 1974. -Nelson Carneiro.
0

§ 3.

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

· O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O projeto de lei que acaba de sea.lido será publicado e remetido às eomissões competentes.
Coneedo a palavra ao nobre Senador Nels<ln Carneiro, como Líder da Maioria.
O SR. NELSON CARNEmo - S'r. Presidente, no momento em que se vai
confiar a um delegado do Poder Executivo a direção de dois Estados, com o
remanejamento de todo o seu f.oocionalismo, cumpre recoQ'dar a situação veXIatória em que se encontram os antigos poUciais e funcionários da J1ustiça ruposentados do antigo. Di.Sitrlrtlo Federal, hoje Estaido da Guanabara., com seus salários
congelados há mais de um ano.
Com efeito, a Lei n.O 3. 752, de abril de 1960, tran.sferiu ao Estado da Guanabara na data de sua constituição, os .servidores lotados nos serviços públicos
de natureza local, prestados ou man:idos pela União.
o § 1,0 do art. 3.o desta lei, expressamente declinou, entre os serviços públicos que passaram para a jurisdição do Estado da Guanabara, os seguintes:
Justiça, Ministério Público, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, estabelecimentos
penais e órgãos e serviços do Departamento Federal de Segurança Pública, encarregados do policiamento do antigo Distrito Federal.
O § 2.o do art. 3.o da lei sub examem dispõe ainda:
"§ 2. 0 - A União compete pagar:
a)

................................................................... ..
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servidores."
Por sua vez, estabelece o § 4.o da Lei n.o 3. 752:
"§ 4.0 - Ao Estado da Guanabara compete pagar:
a)

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

c) as diferenças devidas ao pessoal remunerado pela União, inclusive
o inativo, correspond·entes às majorações de vencimentos, proventos e
vantagens decretadas pelo Estado."
Do exposto, fácil será concluir que os servidores em pauta, apesar de transferidos para o Estado da Guanabara, continuaram recebendo pela União. o
Estado apenas lhes pagaria os aumentos que, a partir da transferência, fossem
concedidos aos servidores.
Convém lembrar que, passando para a jurisdição da Guanabara, os servidores transferidos ficaram sujeitos à. autoridade ·estadual, tanto no que se
refer·e à organização dos seus serviços, como no que respeita às leis que regulam
as relações entre ele.s e o Estado.
Assim, consumada a transferência, somente teriam direito aos reajustamentos de vencimentos promovidos pelo Estado.
O Decreto-Lei n.O 1.015, de 21 de outubro de 1969, que passou a regular a
responsabilidade da União no pagamento do pessoal transferido para o Estado
da Guanabara, dispõe, em seu art. 3.0 :
"Art. 3.0 - A partir do exercício de 1972, cessará a responsabilidade da
União pelo pagamento do pessoal ativo, competindo-lhe somente pagar
os !nativos e pensionistas abrangidos pelo disposto no art. 1.0 , cujos
proventos e pensões hajam sido concedidas até a vigência deste decreto-lei."
Como vemos, não obstante as alterações ocorridas com a edição deste Decreto-Lei, a situação dos !nativos continua inalterada.
Entretanto, a Diretoria do Tesouro do Ministério da Fazenda no Estado da
Guanabara resolveu suspender os pagamentos, com base no Parecer n.o 211,
do Consultor Geral da República, que teria se manifestado pela iSenção da União.
quanto à sua responsabilidade no pagamento dos servidores. em causa.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, quero, encampando a sugestão do Círculo Policial Brasileiro, para que seja reconhecido, em definitivo, o vínculo federal dos servidores aposentados antes da criação do Estado da Guanabara,
definindo, assim, a entidade política responsável não só pela atualização de
seus proventos, mas também pelos benefícios de outra natureza. a que tenham
direito.
Aliás, esta tese que ora defendo, e que interessa a tanto.s antigos servidores
do an:igo Distrito Fed·eral, foi recente e definitivamente sancionada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário
n.0 68.951, da Guanabara, em qua figuram, como recorrente, o Estado, e recorrido
Rubens Maximiliano de Figueiredo, cujo Acórdão está assim redigido:
"Ementa: !nativo da justiça do Distrito Federal. Não cabe ao Estado
da Guanabara o pagamento de majorações ou revisões de proventos,
em favor do.s aposentados, pela União Federal, antes da transferência,
ao Estado, de servidores lotados nos serviços públicos de natureza local,
prestados ou mantidos pela União, segundo o art. 3.0 da Lei n. 0 3. 752,
de 14 de abril de 1960."
Acredito, Sr. Presidente, que não só o Ministério da Fazenda dará andamento rápido, se rápido se pode chamar a um processo que se encontra há um
ano naquele Ministério. dará andamento ao apelo desses funcionários, antigos
servidores do ex-Distrito Federal, depois Estado da Guanabara, para que eles
não vejam, nesse triste exemplo, uma ameaça que pesará sobre todos os atuais
servidores do Estado da Guanabara e do Estado do Rio, depois do dia da fusão.
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desses funcionários e atente para as disposições das leis vigentes e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) nador Lourival Baptista.

Concedo a palavra ao nobre Se-

O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco - CHESF - subsidiária da ELETROBRAS no
Nordeste, assinou, segunda-feira, dia 17, dois contratos simultâneos de financiamento com o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (B!RD)
e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que concederão 165
milhões e 800 mil dólares equivalentes a um bilhão e 86 milhões de cruzeiros,
para as obras do V Plano de Expansão da CHESF. Este último contrato foi
assinado em Washington pelo Ministro Mário Henrique Simonsen, titular da
Pasta da Fazenda.
O custo total do programa é calculado em cerca de quatro bilhões e 657 milhões de cruzeiros, dos quais três bilhões e 571 milhões serão cobertos por financiamento da ELETROBRAS e recursos próprios da CHESF. Esses recursos serão
aplicados na instalação das quatro unidades geradoras da usina de Paulo
Afonso IV, na construção da barragem de Sobradinho e na construção de um
sistema de transmissão. As quatro novas unidades geradoras propiciarão à
grande empresa mais um milhão e melo de kw, e o novo sistema de transmissão
terá 2 .653 quilómetros de extensão - dados que por si só falam do vulto do
empreendimento, do qual faz parte, ainda, a construção da barragem do Sobradinho, de notória importância para o Nordeste.
Essas obras, juntamente com as relativas ao IV e VI Planos de Expansão
da CHESF, se destinam a atender ao acelerado crescimento do mercado regional
de energia elétrica, que cresceu no Nordes~e a uma taxa média de 17% nos
últimos cinco anos.
O IV Plano de Expansão, já em execução, compreende a construção da barragem do Moxotó (440 mil kw) e a construção de um sistema de transmissão
de cerca de 1.140 quilómetros. O V Plano, para o qual foram obtidos novos
recursos do BID e do BIRD, prevê a construção de reservatório do Sobrad!nho,
470 qui'ómetro.s a montante de Paulo Afon.;o, a instalação de uma usina, a
PAulo Afonso IV, com quatro unidades geradoras iniciais, num total de um
milhão e melo de kw, a construção de um sistema de transmissão com uma
Unha de 390 km de extensão para 50 kv e outra de 2. 253 quilómetros para
230 ltv. O VI Plano, já em estudo, prevê a construção da usina de Xingá (2 milhões e 400 mil kw) com operação prevista para 1981; inStalação de mais duas
unidades de 375 kw na usina de Paulo Afonso IV e !ns•talação d·e uma usina
de 500 mil kw em Sobradinho.
Sr. Presidente, a assinatura dos contratos com o BIRD e o BID constitui
mais um dec!.;!vo marco na vitoriosa história da CHESF, empreendimento de
significação para o Nordeste e o Brasil, que não pode ser superestimado, tão
grande é ele. ll: com extrema satisfação que vemos a •CHESF, fiel ao seu passado,
partir, com a necessária antecipação, para a concretização de novos planos de
envergadura, na enfática demonstração das profundas tran.sformações que vão
ocorrendo na região nordestina.
Fazenda este registro, a que sou forçado como representante do Estado de
Sergipe, que tanto deve à CHESF, bem como velho partidário e admirador da
grandiosa obra empreendida pela CHESF, não posso deixar de evocar a lembrança do ex-Presidente Eurico Gaspar Dutra, a quem coube a histórica iniciativa de dar começo ao aproveitamento energético de Paulo Afonso. Ontem, no
País inteiro, a memória do ex-Presidente da República foi evocada em missas celebradas em intenção de sua alma, no transcurso do sétimo dia de sua
morte. Justo e nec·essário que. mais uma vez, recordemos e exaltemos a personalidade desse estadista, há tão poucos dias falecido e cuja perda ainda nos
traumatiza a todos, prestando à sua memória mais esta homenagem. Paulo
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Gaspar Dutra, seu criador máximo!
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. CMuito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o grande diário
carioca O Globo tem tomado posição que poderíamos classificar de apaixonada
sobre o problema da fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro.
Problema, dizemos nós, e muitos estranharão que ainda consideremos um
problema este velho tema agora d.evolvido ao· debate público, porque estamos
prestes a ver o CongreS'so Nacional sacramentando e dando força de lei aos propósitos do Governo, no sentido de implementar a união dos dois Estados. Entretanto, estou certo de que o problema da fusão não termina com este anteprojeto
que, a esta hora, já começa a ser examinado pela Comissão Mista designada para
fazê-lo, nem mesmo pela sua tramitação completa no Congresso. Tal a sua oomplexidade, este não é aquilo que se poderia chamar de um problema, mas muitos
problemas num só. Problemas que irão surgind.o à proporção que o Governo Federal for dando os primeiros passos para realizar os seus propósitos.
O Sr. Vasconcelos Torres- V. Ex. a me permite um aparte?
O SR. DANTON JOBIM - Ainda estou nos prolegômenos, mas, com prazer,
darei o apar.te a V. Ex.a
O Sr. Vasconcelos Torres - Permita-ma que invada esses prolegômenos,
para dizer que V. Ex.a está dando um tom incrivelmente pessimista à sua oração
e, data venia, ignorando a realidade existente, porque a fusão já existe, já existia e vai existir legalmente, depois da votação da mensagem encaminhada ao
Congresso Nacional pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que
nada mais vai fazer do que homologar uma situação de fato, dando-lhe a característica de direito. Não seja cassandra, meu brilhante Senador Danton Jobim.
V. Ex.a que, possivelmente - aliás, não com meu voto, que sou da ARENA,
mas, diante do que se sabe, que o MDB é uma realidade política na Guanabara
-, será reeleito, agora com tranqüi!idade, pois, o critério de proporcionalidade
está abolido, por oito anos, esteja certo de que tudo vai encontrar o lugar certo.
A não ser pequenos problemas administrativos desta ou daquela área; tudo isso
será ultrapassado com a criação desse novo pólo de desenvolvimento económico
para nossa Pátria. Modifique seu pensamento. Ainda é tempo de V. Ex.a. dar
também a sua palavra favorável à fusão, à reunião, ao reagrupamento de gente
que está ligada pela Geografia, pela História, pela Economia, que só estava
separada pela baixa politicagem, quer do Estado do Rio de Janeiro, quer do ES'tado
da Guanabara.
O SR. DANTON JOBIM- Multo grato pelo aparte de V. Ex. a. Devo assinalar,
entretanto, que não julgo aind.a seja tempo de mudar de opinião a respeito do
momentoso problema; problema que, a esta hora, est.á sendo examinado na Comissão Mista de que V. Ex.a., allás, faz parte.
O Sr. Vasconcelos Torres - A esta hora, não. Sendo membro da COmissão
Mista, não estaria aqui participando desta Sessão. As 15:30 horas estarei a
lJOStoS.

O SR. DANTON JOBIM - Faltará mela hora para que V. Ex. a. e demais ilus· ·
tres membros da Comissão se reúnam.
o Sr. Vasconcelos Torres - Esperamos a sua presença lá, porque qualquer
Senador, qualquer Deputado poderá Interferir nos debates.
O SR. DANTON JOBIM- Irei.
o Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex." poderá esclarecer este ou aquele ponto,
mas, por favor, não seja t.eimoso. V. Ex.", que é brilhante, que é intelect.ual,
não faça assim uma questão fechada diante de uma realidade nacional irrevers1vel.
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multo .simples: quem sou eu para fechar as questões políticas?
O Sr. Vasconcelos Torres - Um brilhante Senador que pode tumultuar,
porque é um intelectual e pode tumultuar os trabalhos que, espero, decorram
pacificamente.
O SR. DANTON JOBIM - Não tumultuarei jamais os trabalhos, porque
isso não é da minha habitual conduta. O que eu faço é reafirmar, apenas, as
minhas observações sobre a pretendida fusão. Naturalmente, ressalvo sempre
que a fusão não me repugna. Jamais me repugnou. Em primeiro lugar, porque
eu considero o Estado do Rio de Janeiro, no meu afeto, em condições de igualdade com o Estado da Guanabara. V. Ex.a sabe que eu, inclusive, jâ participe!
modestamente ...
O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex.a foi Dlretor do Diário Carioca, impropriamente chamado Diário Carioca, porque davia chamar-se Diário Fluminense,
como era o órgão oficial - perdoe-me interromper - na época em que havia
o município neutro e se chamava O Diário Fluminense. Mas o Diário Carioca
cuida\·a mais do Estado do Rio, do que, propriamente, o seu .saudoso companheiro.
O SR. DANTON JOBIM - Mas, aqui não está em jogo, evidentemente, o
Diário Carioca, nem a sua história, nem a minha modesta participação na
vida pública do Estado do Rio de Janeiro.
O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex.a me perdoe, Senador como V. Ex.a
conheço esses antecedentes todos, porque sou um colecionador de fatos políticos e de coincidências. Se hâ um homem, que eu acho, deveria estar capitaneando a fusão, é justamente V. Ex.a Já o tinha feito anteriormente. Era
Diretor do Diário Carioca na Guanabara que só cuidava de assuntos do Estado
do !Rio.
O SR. DANTON JOBIM - Agradeço, mais uma vez, o aparte que se prolongou para alegria minha, por mais alguns minutos, mas devo entrar na
matéria. Hoje, o que eu queria era. exatamente, louvar a atitude de um grande
jornal car!oca, O Giabo, que se tem batido, valentemente, pela fusão.
E, entretanto, com dois brilhantes editoriais, sob o título "Fusão sem fissuras", um publicado na edição de ontem, outro na edição de hoje, mostra as
tremendas dificuldades que iremos enfrentar para que se realize sem maiores
abalos, sem maiores contratempos - eu diria mesmo sem maiores sofrimentos
- para as populações dos nossos Eotados e, sobretudo, para a população da
Guanabara, a fusão quando for um fato consumado.
o Globo, em editorial do dia 18, por conseguinte, de ontem, chama a atenção do Governo Federal para a necessidade de atender a determinados aspectos da questão, que não me parecem bem atendidos, e são aqueles aspectos
capitais para os quais eu tive a oportunidade de chamar a atenção das autoridades' que sabia estarem preparando o projeto da fusão. Não vou, evidentemente, ler esses editoriais aqui. da tribuna, mas quero destacar, por exemplo,
no editorial de ontem, esta referência:
Na real!dade, o futuro Município-Capital abrigará todo o Governo do Estado e conterá, nos seus l!mites geográficos, as despesas
correntes do nível estadual de administração. Se tais apl!cações forem
consideradas real!zadas para pagamento de obrigações e encargos relativos à área, elas se farão às expensas do ICM aparentemente reservado para outros fins e, portanw, às custas da receita do atual Estado
da Guanabara.
Além disso, prossegue O Globo, a queda anual de receita do !CM, segundo
0 escalonamento previsto no proJeto, sugere um ritmo excessivamente
rápido. De 1975 a 1976, a perda será de 500 milhões _de cruzeiros, vale
dizer, mais de três vezes o orçamento atual do metro, ou recursos superiores aos destinados a nove das treze Secretarias do Estado da Gua-
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um súbito esvaziamento financeiro.
Para que volte a ter uma receita equivalente à do Município de São
Paulo, como hoje ocorre, o futuro Município do Rio de Janeiro deverá
desenvolver-se em velocidade maior do que a de hoje. A administração
do novo Estado e a da Prefeitura carioca precisarão estar conscientes
d.esse desafio, não deixando, por exemplo, que esmoreça o desenvolvimento industrial da zona oeste da Guanabara de hoje, incluindo a instalação ali do porto de Sepetiba.
Tudo isso significa que a União não pode limitar-se ao tratamento paternalista do futuro Estado do Rio de Janeiro através da suplementação gratuita de recursos. Cabe-lhe também, 'e principalmente, ajudar
o Estado da fusão a ajudar-se, permitindo-lhe a aplicação de incentivos especiais e amparando-o técnica e administrativamente. Quanto
ao município carioca, cumpre atentar para a necessidade imperiosa
de só lhe proverem os meios de que carecerá de forma crescente conforme o inevitável crescimento de nossos necessidades urbanas." '
O Sr. Vasconcelos Torres -

Pe,rmLbe-me V. Ex." unn ,aparte?

O SR. DANTON JOBIM - Com prazer, ouço o aparte de V. Ex.n, depois de
term1n00a a ,o!Jtaçã,o do p~eilro >acr:t!g,o <Le O Globo.
O Sr. Vasconcelos TOrres - Quero agradecer a V. Ex. 8 , que tem esta caractedst!ca do diáLogo. Nã>O -'lei s.e o apaa:;•,e se.rá en<Lere((ado -a V. Ex.n oru ao brilhante ves!Peruxto>.
O SR. D:ANTON JOBIM - Aí eu ci,tei O Globo.
O Sr. Vasconcelos '11orres - Exato. Pocr: LOJSO 'a mlnha dú~<La. Se V. Ex.a
aceita es.ta argumentação, o aparte seTá a V. Ex.n, se apenas lê o recorde - e
aqui eu relembro o "Lux Jornal" tão amigo de Senadores e Deputados - que
~te J.s;so, >um •r,eC<J>rte f,azendo com que um BaJr1amental!' pi!'Oduza unn brilhante cl.iscurso como V. Ex." no momento o faz, o aparte s~erá endereçado
ao joma.l. 'Em ;prtmeitro llugax queria d~z;~cr: que o jornal O Globo foi fiUlllld,acLo poo.um niteroiense, Irineu Marinho, pai. ..
O SR. D:ANTON JOBIM - Não há dúvida.
O Sr. Vasconcelos TOrres - Não há dúvida, mas quero mostrar a V. Ex."
qUJe já havi~ fusãi() •ant>e& de e•sta SJe>r •d!ecre,tatda. Ela nnmca: ~deixou dte exhs>tir.
SenadOa: Danton Job!m, V. Ex." 'está com a e1e[ção trai!liqüi1a. Não precisa utUi2lal!'
essa axgumentação, bateillldo ne.sta ,te1cLa antifus~oilüsta. S.eru oome já está amI>eol!!Jdo. V. Ex." ,tem o apoio dio' Go'."ema.dor Chagas F1r·eLtas ,e o MDB é !l.'e,aJmente
a forºa ,po·lí'~c'a na >Guanaball1a, .somos abrogados 'a 1!1ec,aoo,ecer. I.s:so vai dtaJI" t>l"abalho a nós, da ARENA do Estado do Rio, porque, com a fusoo, teremos que
atraVIessal!' ·a ponte !Pail1a ens[n;atr a ARENA da Gruanabal!'a ,a ·trabalh!!Jr. Eillitão,
em primeiro, Lug~aJr, querila sal1emar e.s:be asp>eoto de que O Globo nas~c·~ru da fusão.
Em segundo lugar, o temor é infundado, porque, quanto ao ICM, V. Ex.n sabe,
foi o próodo p,1.1esooente Gets.el quem estudloru o >aJSSI\lnto. V. Ex.n se '."al:e dos
joma.!s, eu ,também me '."aJho dos ]'otmads. Nã>o ouvi its.oo do PreGLdtenrt:•e GeLstel
e a.cho que, generosamente, tO critério e.s.tabeloecido é a. favo•r da Guana,bal!'•a, no
prLmeii!'IO !XliO!llleil'!Jbo. Tl'."e, !:nclusive, um receio .q:uando oo j1oma•Ls ,anunciaTam ql\le
o emhloo.'t~ Deputado Dj>alma Marln:ho 1a amp~liacr: -a f,aixa do IOM. Então, nM
h:werLa fusão e ha'."ell'ii>a ~esmagamento. Toem qu>e ha!Ver j,us.tamente •todo >es.S>e escalonamemttl) de pe1.1centrua!s .para que não se consid>e!'le >a Guanaba[la a1nd:a Estado e o Estado do Rio, também Estado. A palavra fusão de que, aliás, não
gosto, mas está sendo oficialmente ad~>tada, reunião ou reagrupamento, ou a rel1Jegmção, e não v•au ,aqui me ·caooar c,om ·al!'gume.nta.s de o>r.dJem hi.stó['Lc,a, do a:nt!giO "município :neu<bro" do Dls'rlto, F,etd,etJJal, illl!!liS, tudo L~o - quetl'\o d.IZ81!' a O
Globo e .a V. :Ex.n- noo ·tem a men>O>r razão, d>e S>eT. Não poss:a f>alal!' po>l1que não
sou Vice-Líder, sou, aqui, o reboque d.o Senador Pebrônio Portella; e no momento,
a locomo.ti'~a qUJe está em funçfuo é ess,a "d[e&el" cearense, ;potentíss~ma de !nteC~gêncLa, •O' Senador Virgílio Táv·oa,a, qrue já ·e~,tá ac~ndendo os se<US f,rurols, aqui,
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-346procurando iluminar o caminho; é ele que pode falar. Mas, reconhecemos que
no primeiro momento t•e•rá d•e ha.ve[' d•e•3pe.sa.s. Se e.u ,dliSJe·s•:·e ~ V. E:x.a que o
Governo federal não v.ai ter que arcar com compromissos de ordem financeira
be~ sérios, estaria errado. Mas, também quero dizer a V. Ex.a que tudo isso .
sera superado; que o Estado do Rio tem um crescimento económico maior do
que o da Guanabara; o crescimento do produto interno bruto fluminense é bem
maior do que D da Guanabara; então, haV"erá compensação. Perdoe-me pelo
aparte longo, e Insisti diante de uma das ma!Dres inteligências do Brasil, Senador, jornalista, e figura estimada por todos nós: nãD faça da fusão - se for
possível falar afetuosamente - uma questão política; olhe o Brasil; quem
vai ganhar não é a Guanabara nem o Estado do Rio; quem vai ganhar é o
Brasil, com a reunião dos dois Estados.
O SR. DANTON JOBIM - Evidentemente, não tenho por que atender ao
apelo do meu eminente colega pelo Estado doQ Rio de Janeiro ...
O Sr. Vasconcelos Torres - Sou admirador sincero de V. Ex.a
O SR. DANTON JOBIM - . . . pela simples razão de que jamais considerei
esse problema, a fusão do atual Estado da Guanabara com o atual Estado do
Rio de Janeiro, como algo de natureza politica, no sentido vulgar da expressão.
Naturalmente, considero o problema político em primeiro lugar, e não poderia ser de outro modo. Se há um problema político, é este: o da fusão de
dois Estados, de duas Unidades da Fed·eração, cada uma com a sua individualidade própria, cada uma com a sua autonomia já bem sedlmentada, c·ada uma
com a sua estrutura peculiar. Se se vai juntar essas duas entidades, é evidente
que se vai resolver um problema político.
Mas, Sr. Presidente, o que queria era chamar a atenção do Plenário para o
segundo artigo de O Globo.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Pediria licença para lembrar a
V. Ex.a que o seu tempo está prestes a esgotar-se e há outros oradores inscritos.
O SR. DANTON JOBIM - Ficarei, Sr. Presidente, estritamente dentro do
meu tempo, mas não sem antes chamar a atenção do Plenário para o fato de
que o O Globo - o grande jornal da antiga Capital da República - no seu editorial de hoje, continua a analisar o projeto de fusão e a encontrar falhas muito
graves, não no terreno politico, mas no terreno económico, financ·eiro e tributário. Não quero, evident•em.mte, esmiuçar os pontos que foram tratados neste
magnífico editorial do grande jornal brasileiro. Quero, apenas, que esses dois
artigos constem dos Anais. Por Isso, faço-os Integrantes do meu discurso, para
poupar tempo ...
O Sr. Vasconcelos Torres - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. DANTON JOBIM - . . . e quero sobretudo - esta era a minha intenção - felicitar a direção de O Globo por esses editoriais. Demonstram eles,
sem dúvida, que o o Globo é um jornal isento, que O Globo mantém as tradições
de Irineu Marinho, e eu os felicito não apenas como Senador, como Parlamentar,
anais: como a matéria deve ser amplamente debatida, e sou membro da Cosileiro.
Concedo agora o aparte a V. Ex.a
O Sr. Vasconcelos Torres - Tenho que atender à.s advertências do Presidente Antônio Carlos. Está lá o "DETRAN", dando sinal de perigo, de encerramento, mas quero dizer o seguinte: estou de acordo que os editoriais sejam
transcritos nos Anais - v. Ex.a tem esse direito parlamentar - mas vou fazer
mais; como a matéria deve ser amplamente debatida, e sou membro da Co:mlssão Mista, vou-me permitir, também, levar, hojoe, para a transcrição nos
Anais dos trabalhos da comissão Mista, os dois editoriais, porque justamente é
isso que vale, é o diálogo. O Globo estará c•erto quando debate o assunto, e
também penso que estou certo quando contradito, manifestando a minha confiança de que tudo será resolvido e que essas apreensões serão el!minadas com
o parecer do Relator, com a. votação na comissão Mista e, depois, no plenário
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do Congresso Nacional. Esteja certo de que V. Ex." age, aqui, no sentido un1lateral, pedindo a transcrição, e eu vou agir b1lateralmente, pedindo, também, que
a comissão Mista tome conhecimento desses dois editoriais de O Globo.
O SR. DANTON JOBIM - Multo obrigado a V. Ex." pelo aparte.
Vou terminar, Sr. Presidente, apenas salientando que todas essas observações que aqui são feitas pelo O Globo eu posso encampá-las, porque não fazem
senão desenvolver aquelas advertências que aqui fiz, por mais de uma vez,
sobre a complexidade do problema da fusão e a inoportunidade de tratar-se,
num momento como este - pleno de dificuldades para o País - de questão
semelhante. (Muito bem!)

Documentos a que se refere o Sr. Danton Jobim em seu discurso:
I

FUSAO SEM FISSURA

Uma convicta e até entusiasmada posição de apoio ao projeto da fusão, como
a que O Globo tem sustentado em diversos editoriais, não afasta a preocupação concomitante de que a matéria seja esco!mada de todas as hipóteses de erro ou omissão,
por cujas conseqüências pagaria sobretudo o Estado da Guanabara.
Entendemos que se oferece agora a oportunidade para uma objetlva e serena indicação, no projeto de lei complementar, de certos pontos de dúvida ou insuficiência,
permitindo-se assim à maioria parlamentar prazo e meios hábeis de reexame.
É ponto pacfflco que a viabilidade da fusão dependerá, no estágio inicial, de uma
forte contribuição de recursos federais, capaz de compensar as defasagens orçamentárias suscitadas por projetas novos ou por aumento de despesas correntes.

Nesse sentido o projeto cria o Fundo cantábll para o Desenvolvimento da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, mas na relação dos recursos que o constituem não
especializa nenhum. A omissão pode criar embaraços, de vez que os créditos já necessários em 1975 deverão ser de alguma maneira compensados, na forma da legislação
federal em vigor. Principalmente nos termos da Lei n.0 4.320, que regula a execução
orçamentária para a União e os Estados.
Torna-se Imprescindível o destaque específico de uma fonte específica de recursos,
parecendo-nos mais simples que resultem de uma parte do Fundo Especial, referido
·
no inciso III do art. 25 da Constituição Federal.
Ascendendo em 1975 a 480 milhões de cruzeiros, esse destaque cobriria a maior
parte das exigências imediatas Impostas pela fusão, e a sua destinação específica,
mesmo pelo prazo limitado de quatro anos, garantiria uma programação planejada e
segura.
o art. 26 do projeto estabelece uma regra de aplicação obrigatória do ICM na
área do futuro Munic!plo do Rio de Janeiro, mas deixa uma dúvida que talvez deva
sanar-se por emenda. Na realidade, o futuro Munic!plo-Capltal abrigará todo o Governo
do Estado e conterá, nos seus limites geográficos, as despesas correntes do n!vel estadual de administração. se tais aplicações forem consideradas realizadas para pagamento
de obrigações e encargos relativos à área, elas se farão às expensas do ICM aparentemente reservado para outros fins e, portanto, às custas da receita do atual Estado da
Guanabara.
Além disso, a queda anual de receita do ICM, segundo o escalonamento previsto no
projeto, sugere um ritmo excessivamente rápido. De 1975 a 1976, a perda será de
500 milhões de cruzeiros, vale dizer, mais de três vezes o orçamento atual do metrõ,
ou recursos superiores aos destinados a nove das treze Secretarias do Estado da Guanabara. O escalonamento mais compassado preveniria os riscos de um súbito esvaziamento
financeiro.
Para que volte a ter uma receita equivalente à do Munlclplo de São Paulo, como
hoje ocorre, o futuro Municiplo do Rio de Janeiro deverá desenvolver-se em velocidade
maior do que a de hoje. A administração do novo Estado e a da Prefeitura carioca
precisarão estar conscientes desse deasfio, núo deixando, por exemplo, que esmoreça o

•;.
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ali do porto de Sepetlba.
Tudo Isso significa que a União não pode limitar-se ao tratamento paternalista do ·
futuro Estado do Rio de Janeiro, através da suplementação gratuita de recursos. Cabelhe também, e principalmente, ajudar o Estado da fusão a ajudar-se, permitindo-lhe a
apllcaçoã de Incentivos especiais e amparando-o técnica e administrativamente. Quanto ao
Município carioca, cumpre atentar para a nece~sidade Imperiosa de se lhe proverem os
meios de que carecerá de forma crescente, conforme o Inevitável crescimento de nossas
necessidades urbanas.
FUSAO SEM FISSURAS Cll)
Para que não venha a criar dificuldades desnecessárias ou mesmo impasses administrativos, a lei complementar da fusão precisa estar expurgada de todos os pontos
obscuros, Incompletos ou controvertidos.
ll: bem expressivo o caso do

* 5.

do art. 3.0 , um dos mais rwnorosos do projeto.
Perfeitamente válido pelo seu: conteúdo moralizante, no entanto o dispositivo peca pelo
laconismo restritivo e pode, com Isso, gerar bloqueios na administração da Guanabara
e do Estado do Rio, principalmente com referência às empresas públicas e sociedades
de economia mista.
0

O dispositivo é Interpretado como wna proibição, a partir do envio da mensagem
ao Congresso, de qualquer forma de admissão de pessoal ou da simples alteração das
normas legais que o regem, até o surgimento do novo Estado.
Todavia se descermos às situações específicas veremos aflorarem alguns problemas
embaraçosos e prejudiciais ao Interesse coletivo. Um deles diz respeito à montagem dos
recentes órgãos Instituídos pelo Governo da GB <ESAG, CELURB), ainda sem estrutura
definida e com os seus projetas de organização em trâmite na Assembléia Legislativa
desde época bastante anterior à mensagem da fusão.
A proibição das admissões não esclarece se abrange toda a administração estadual
ou apenas a centralizada. Se prevalecer para as empresas do Estado, onde as nomeações
e exonerações são quase diárias (garis, motoristas, bancários, etc.), evidentemente causará transtornos Imediatos.
O mesmo dispositivo submete indiscriminadamente à aprovação do Senado todos os
financiamentos Internos processados pelo Estado. Valeria lembrar, então, qu:e há vários
financiamentos do BNH à Guanabara, para o saneamento básico, o metrô, o programa
habitacional e outras áreas, já aprovados pelo Governo federal após exaustivas negociações.
Assim, a nova exigência tanto parece excessiva nesses exemplos como Importará no
atraso dos Importantes programas envolvidos. Muito mais lógico e prático seria submeter
ao senado somente os financiamentos não obtidos através de agências federais de
crédito.
Outro ponto refere-se à necessidade de coordenar os cronogramas de transferência
de serviços públicos da Guanabara atual para o futuro Estado do Rio de Janeiro com
o estabelecimento de wna estrutura operacional e auto-suficiente para o Município do
Rio de Janeiro. Serviços, recursos, encargos e pessoal devem de Inicio ficar perfeitamente definidos em ambos os níveis e só depois criados e transferidos concomitantemente.
Nesse propósito cwnprlrla emendar os arts. 13 e 17 do projeto.
A transferência de pessoal do Estado da Guanabara para a futura Unidade Federativa suscitará questões de aumento salarial baseadas no principio da lsonomla, Importando em awnento de despesas correntes (pessoal e custeio) e desfalque para o orçamento dos Investimentos públicos. Nada mais recomendável, portanto, do que a União
prever a hipótese de suplementação de recursos destinados a Impedir desequilíbrio tão
danoso para o programa de obras públicas no Estado da fusão.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Franco Montara, por cessão do nobre Sr. S·enador Benjamim Farah.
(Pausa.)
S. Ex.n não está presente.
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nobre Senador Benjamim Farah.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, tomará
posse, dentro de pouca.3 horas, na Chefia do Estado-Maior do Exército o Ge'
neral Fritz Azevedo Manso.
Não é apenas para o registro laudatório que ocupo a tribuna. o militar a
ser empossado é uma das figuras mais brilhantes do Exército nacional, e o
registro que timbro em fazer decorre da sua ligação com o Estado do Rio,
quando, durant.e muito tempo, como Chefe da Divisão de Exército, tinha sob
a sua jurisdição grande área do E>tado do Rio, particularmente da Baixada
Fluminense.
Durante solenidades comemorativas da emancipação administrativa de municípios de uma das áreas socialmente mais difíceis deste País, porque com
uma série de problemas desafiadores, pude travar conhecimen:o e, po.>teriormente, amizade forte com o General Fritz Manso. Depois S. Ex.a deixaria a
tropa, para ser um dos elementos da cúpula dirigente da Escola Superior de
Guerra. Tais os seus conhecimentos da problemática nacional, tal a ma capacidade, tal a sua tradição de combatente, ninguém melhor para l!dar, naquele
estabelecimento de ensino superior, com os que, durante um ano, se adestram
no estudo dos problemas nacionais. Promovido a quatro es:relas, seria designado para o comando do IV Exército, ·e, por essas coisas do destino, iria, como
vai, ocupar a Chefia do Estado-Maior do Exército, ao lado do General Sylvio
Couto Coelho da Frota, com que, justamente, na Vila Mil!tar, fez um pendant,
uma ligação de estrutura e - por que não dizer - também de infra-estrutura:
duas cabeças pensando de igual modo no interesse do País e da segurança nacional, na área do I Exército.
Sr. Presidente, tenho aqui um rápido excurso biográfico do Gen. Fritz Azevedo Manso, que já será fluminense dentro de poucas horas, com a aprovação
da mensagem que cuida da fusão do Estado d.a Guanabara com o Estado do
Rio.
Nasceu .e.:se grande mil!tar no antigo Distrito Federal. General jovem, assumiu a Chefia do Departamento de Estudos da Escola Superior de Guerra.
Acrescento que S. Ex.a é o que se chama na gíria do Exército - aliás não é
gíria do Exército, já é uma terminologia brasileira - um testa-coroada. Testacoroada significa o oficial que se debruça sobre o livro sobre os estudos e sobre
os problemas, diferente de um :ipo já bem ultrapassado de militar que se confundia com o caudilho e também muito propenso à atividade política, deixando
em plano secundário a atividade profissional.
A po.sição marcante e espetacularmente positiva do Gen. Fritz Manso ocorreu durante o Movimento Comunista de 1935, ocasião em que, de arma em
punho, reagiu à inv·estida vermelha, traiçoeira, no Quartel do 3.0 Regimento de
Infantaria do antigo Distrito Federal.
Sr. Presidente, me congratulo, como fluminense, com esse oficial de grandes méritos, que sempre ocupou, de3de aspirante, tenente, oficial superior e,
posteriormente, oficial-general, posições de relevo no Exército nacional. Além do
mais, é um desportista consagrado. Participou de torneios olímpicos, representando não só o Exército, como o próprio País.
Por conseguinte, Sr. Presidente, é com agrado, mesmo porque as ligações
do General Fritx Manso com o Estado do Rio não decorriam apenas do comando,
mas também eram de ordem afetiva, particularmente com o Município de
Campos e com a localidade de Rio das Ostras, no Município de Casimiro de
Abreu, é com agrado Sr. Presidente, que me estou erguendo, neste instante, para
saudar a posse desse Ilustre militar, que terá lugar dentro de poucas horas aqui,
em Brasílla, e, assim, manifestar o meu Júlio e a minha grande alegria por
ver que o antigo comandante e o seu ex-coman.dad.o se enc·ontJram, com a filofia
que ambos possuem - o General Sylvio Frota e Fritz Azevedo Manso - de
Ieaparelhamento do Exército, dando-lhe maior capacidade operacional, fazendo
com que os instrumentos de adestramento, as viaturas, sejam entregues à indústria nacional, fazendo com que efetivamente haja um Exército brasileiro,
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minha presença na tribuna, para saudar o evento.
O Sr. Benjamin Farah - Permite V. Ex. 8 um aparte? (Assentimento do
orador) V. Ex.a faz registro que merece minha irrestrita solidariedade, pois
V. Ex." fala do General-de-Exército Fritz Azevedo Manso. Em verdade, o nobre
colega .traça com brilhantismo o perfil desse grande militar que, em todos os
os postos, vem pondo em evidência a sua inteligência, a sua dedicação, a sua
fidelidade à.s instituições democráticas. Por isso, a nossa atenção deve estar
voltada para este eminente brasileiro que vai substituir também o ilustre e
digno General Sylvio Frota na Chefia do Estado-Maior do Exército. Bem disse
V. Ex. 8 da presença do Genel'al Fritz Azevedo Manso na Escola Superior de
Guerra. Fiz, no ano passado, o Curso de Atualização de Polí"tica Internacional
em companhia dos nobres Senadores Virgílio Távora e João Calmon. E lá estava
o General Fritz Manso. A delicadeza, a fidalguia, as atenções que S. Ex.a nos
dispensou em todo.:; os momentos, é motivo do meu entusiasmo, da minha admiração, da minha confiança no homem que, no exercício de uma função, dá
tudo de si para o bom cumprimento do dever. E esse militar alcançou altos
postos. Agora mesmo estava na Chefia do Comando do IV Exército e, de lá, é
transferido para a Chefia do Estado-Maior do Exército. Como V. Ex.a afirmou,
esse ilustre militar marcar sempre a sua presença com uma d;edicação e uma
grande lealdade. Congra::ulo-me com V. Ex." e expresso a minha solidariedade
ao discurso brilhante que V. Ex.a está fazendo nesta hora. Tenho a certeza de
que a escolha do General Fritz Manso - um homem moço, inteligente, patriota,
estudioeo - a presença de S. Ex.a na Chefia do Estado-Maior é do maior interesse para o Exército e para as instituições. Ali, mais uma vez, ele porá em
evidência as suas altas virtudes de militar e de cidadão.
O Sr. Vasconcelos Torres - Muito obrigado pela intervenção de V. Ex.8
Declaro que o substituto honra em gênero, número e caso o substituído.
O Sr. Virgílio Távora - Gostaríamos de, em nosso próprio nome e no da
O SR. VASCONCELOS TORRES - Com prazer nobre Senador, concedo o
aparte a v. Ex.a
o Sr. Virgílio Távora - Gostaríamos de, em nosso próprio nome e no da
liderança da Maioria, ressaltar aqui, um ponto: a felicidade da escolha. Vai
para a Chefia do Estado-Maior do Exército - o órgão responsáv·el pela doutrina do emprego dessa força milltar - justamente um profissional que, vindo
representante da Guanabara, lá se destacou principalmente pela soma de conhecimentos que tinha da doutrina de guerra. Neste momento em que o profissionalismo é uma determinante na escolha das capacidades a ocuparem
aqueles lugares chaves, neste Governo, nós vemos a nomeação do Gen. Fritz
Manso como uma prova da política que a atual Admini.stração enceta: os homens certos nos lugares certos.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Grato. E finalizo o registro .que faço,
sublinhando que paralelamente à atividade profissional de ambos, que abraçaram a carreira das Armas, o General Fritz Manso passou pelo magistério militar
e isso é muito impor.ante porque quem lida com a mocidade, Sr. Presidente,
recolhe inspirações permanentes para, na chefia e no comando, tomar providências acertadas. Mais tarde o Brasil há de saber. Eu aqui avanço apenas
uma declaração: nas horas de turbulência política, quando a nossa mocidade
estava, de certo modo, mal orientada, praticando gestos e atitudes de contestação ao regime, tendo sido, por uma questão de ordem, enviada aos quartéis,
houve um pedagogo, um profes.sor, um pai, para orientá-la. Posso dar o testemunho do trabalho notável de recuperação feito pelo General Fritz Manso
com estudantes envolvidos pela agitação; estudantes que nem eram comunistas, estavam apenas desviados do caminho do estudo e, depois da conversa com
esse chefe m111tar, foram recuperados. Aliás, a palavra correta não seria "recuperados" mas colocados no lugar certo, pois esse ilustre chefe militar lhes
monstrava o papel relevante da mocidade na construção desse Brasil novo,
depois da Revolução de março de 1964.
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o substituído, porque ambos são homens de grande cultura. Há, ainda
um pormenor, que faço questão de frisar, acerca do General Frota: carioca de nascimento, é de formação fluminense. Filho de mãe cantagalense,
passou a sua infância na localidade de Tanguá, onde desde moço voltou-se aos
estudos e aos temas da cultura, tanto assim que, quando foi comandant€ do OPOR
na Bahia, ajudou a realizar um circuito histórico. Ele próprio fez o levantamento dos monumentos, dos bustos, enfim, de toda a situação da Bahia nessa
parte turística, antes mesmo que houvesse um órgão de turismo, como hoje existe, para cuidar desse assunto. Isso fez com que todos os que visitassem aquela
área recebessem lições de civismo, traços que, tanto no General Fritz Azevedo
Manso, quanto no General Sylvio Couto Coelho da Frota, são predominantes.
Eu me rejubilo porque o atual Ministro do Exército vai encontrar-se com
o seu antigo chefe de D!visão na Vila Militar. É por isso que o Exército vai para
a frente. E eu, como brasileiro, como fluminense, registro este acontecimento
antecipadamente, desejando muito êxito a,o General-de-Exército Fritz Azevedo
Manso na missão que irá desempenhar, d.enko de poucas horas, aqui em Brasília. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Pre.sident,e, Srs. Senadores, as Fede·rações de
Trabalhadores do Estado de São Paulo estão divulgando estudo de seu Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos, pelo qual
verifica que os assalariad.1Js são atualmente obrigados a tratalhar o dobro de
horas para comprar a mesma quantidade de alimentos que adquiriam em 1965.
A pesquisa apresenta um quadro demonstratiYo do número de horas necessárias para a compra da "ração essencial mínima" estabelecida pelo Decreto-lei n.0 399/38.
Os produtos alimentícios que serviram de base para a pesquisa são os seguinte: carne, leite, feijão, arroz, farinha de trigo, batata, pão, banana, tomare,
açúcar e banha.
Em 19€5, para comprar esses artigos, os assalariados precisavam trabalhar
87 horas e 20 minutos. E, em março de 1974, precisavam trabalhar 176 hora.>
e 54 minutos para adquirir a mesma quantidade de .alimentos.
o quadro relativo a cada um dos alimentos que compõe esse Ievantament:;
é o segui11te:
QUADRO
Volume de horas necessárias para adquirir a ração essencial
Base: Salário mlnlmo de Silo Paulo
Produtos

Março de
1974

Carne .. .. .. .. .. .. 65 h
Leite ............. 6h
Feijão ........... 10 h
Arroz ............ 6 h
Farinha de trigo . 2 h
Batata ........... 9 h
Tomate .......... 23 h
Pão .............. !7h
Café (pó) ........ 4h
Banana .. , ....... 10 h
Açú.car ........... 2 h
Mantoiga , , , . , , . , 6 h
Banha • .......... 9 h
Total .. .. .. .. .. .. !76 h

57 min.
55min.
50min.
32 min.
31 min.
50 min.
28min.
13min.
09min.
23 min.
57 min.
30min,
39min.
54 min.

Quantidade
6,00 kg
7,51.
4,50 kg
3,00kg
1,50 kg
6,00 kg
9,00 kg
6,00 kg
600 grs.
7,5dz.
3,00 kg
750 grs.
750 gra.

Dezembro
de 1966
25 h
4h
7h
3h
2h
7h
ah
7h
4h
3h
7h
3h
87 h

Dezembro
de 1971

Dezembro
de 1972

Dezembro
de 1973

24min. 42 h 42 min. 45h30 mln. 66 h 22 mln.
!5min. 5h 22 min. 5h 21 min. 5 h 46min.
oamin. Sh 19 min. !lh 58 min. 11 h 28min.
45min. 6 h 03 min. 5 h 52 min. 5 h 54 min.
23 min. 2 h 09 min. 2 h 10 min. 2 h 23 min.
36min. 4 h 48 min. 7h 30min. a h 49min.
24 min. 7 h 48 min. !8h 24min. !4h 53min.
48min. !3 h 30min. !3 h 24min. 13 h 04min.
46 min. 3 h 23 min. 3 h 44 min. 3 h 47 min.
00
3h 38min. 6h 22min. 10 h 44 min.
48min. 3 h 03 min. 2 h 52min. 2 h 46 min.
!9min. 9 h 23 min. 7h 11 min. 3 h 41 min.
44min. 3 h 18min, 2 h 47min. 9h 96 min.
20 min. 113 h 26 min. 132 h 05 min. !58 h 42 min,

Fonte: -Produto e quantidade: Decreto-Lo! n. 0 399, de 30·4·38.
- Preço Módio do Municipio do São Paulo - DmESE
• Preço da Bonho em dezembro de 1972 - IBGE
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-352Esse quadro vem confirmar tragicamente outro já por nós denunciado. De
acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, nos últimos dez anos, o ind.ice de
produtividade nacional cresceu 56% e o salári·o mínimo real baixou 55%. Havia
a prova estatística de uma redução do poder aquisitivo do salário em 50%, aproximadamente, e, agora, a pesquisa feita pelas Flederações de Trabalhadores de
São Paulo vem confirmar esse dado, no tocante ao número de horas em que é
preciso trabalhar para comprar aUmentos. Verifica-se que o trabalhador necessita agora trabalhar o dobro do que fazia há 10 anos para comprar a mesma
quantitlade de alimento.
Esses dados indicam um desvio da maior gravidade no modelo de desenvolvimento bras!leiro: o País está-se tornando mais ric<:> e a população trabalhadora
cada vez mais pobre.
Esse fato é grave, injusto, desumano. E exige ret!f!cação de nossa política
de desenvohimento.
É preciso atribuir atenção prioritária e não apenas residual à situação da
família trabalhadora brasileira. Não é só c<:>m a elevação do produto interno
bruto que se desenvolve uma nação.
Trazemos esse fato como homenagem ao estudo real!zado pelos Sindicatos
de Trabalhadores de São Paulo e, ao mesmo tempo, para documentar uma tese
que deve ser afirmada e lembrada, a fim de qu,e se modifique a orienltação geral
de nosso desenvolvimento. É preciso olhar para o interior do Pais, principalmente através de providências relativas aos reajustes salariais. Impõe-se uma
tomada de consciência do problema, reconhecendo-se objetivamente os male.s
trazicl.os pela fixação de índices insuficientes para que se tomem iniciativas realistas, no tocante aos próximos reajustes. E, talvez, como pleiteiam algumas
organizações sindicais, seja concedido um abono de emergência, para atender
à gravidade da situação atual.
É preciso afastar de vez aquela velha tese de que a causa da inflação ê "
salário. Congelamos os salários e a inflação não foi contida. Há uma explosão
inflacionária a que a Nação assiste, e o Governo, agora, não contesta, embora
não confirme, mas o fato é inconstestável. Só isto bastaria para mostrar que
não é congelando os salários que se resolvem os problemas da inflação e, principalmente, que se promove o desenvolvimento de uma nação. A nação é fundamentalmente o conjunto das pessoas que a constituem. Desenvolvimento do
Brasil significa desenvolvimento do povo brasileiro. Se o povo está sofrendo, se
a sua situação é cada vez pior, como demonstram os levantamentos estatísticos,
podemos afirmar que não está havendo desenvolvimento autêntico e que é necessário retifica.r, em pontos essenciais, a política do desenvolvimento brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José ·Esteves - JaJrbas Passarinho - Wilson Oampos - Arnon de
Mello - Luiz Oa.valca.nte - Car~os L!ndenbe11g - Vasconcelos TOII.Tes Leon! Mendonç'a. - Osires Teixeira. - Italívio Coelho - Ma.ttos Leão.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Está termina.do o período destinado
ao Expediente.
Antes de passar à ordem do Dia, sol!cito ao Sr. 1.0-Secretâdo a leitura de
dois requerimentos encaminhados à Mesa.
São lidos os seguillltes:
REQUERIMENTO
N.0 105, DE 1974
Requeremos urgência, nos termos do a.11t. 374, alínea b, do RegimenJto, para
o Projeto de Lei da Câmrura n. 0 61, de· 1974, que dispõe. oob11e o .cl!esdobramCQ'llto do
extinto Ministérlo do Trabalho e Previdência. SociJa.l e a instalação do Ministério
da Previdência. e Assistência Soclal, e dá outras ;providências.
Sa.la das Sessões, em 19 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
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REQUERIMENTO
N. 0 106, DE 1974
Requeremos urgência, nos ·termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
a Men.~agem n.o 198, de 1974, para que a Prefeitura Municipal de Salto {SP)
possa elevar em Cr$ 16.000.000,00 {dezesseis milhões de cruzeiros) o montante
de sua dívida consolidada, ·a fim de que· aquela Prefeitura possa contratar empréSitimo junto a inStituições financeh'a.s nacionais.
Sala das Sessões, em 19 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Antnlo Carlos) - Estes requerimentos se·rão votados
apóS a Ordem do Dia da presente Sessão, na forma do a.rto 378, II, do Regimento
Interno.

I,

:·

o SR. PRESIDENTE {Antônio Carlos) - Presidentes na Casa 57 nobres Srs.
Senadores.
Antes de dar início à Ordem do Dia, a Presidência esclarece que, por equívoco, deixou de constar da pauta o Pro3eto •de Lei do Senado n. 0 64, de 1972,
cuja vo.tação foi adiada, a requerimento do Sr. •Senador Fvanco Montoro, para
esta data.
A Mesa providenciará a distribuição· dos avulsos do referido projeto, que
passa a se!l' o Ltem 2 da pauta.
Com estes esclarecimentos, passemos à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em tUl'l1o único, do Requerimento n.0 92, de 1974, de auto.ria do
Senhor Senador Vasconcelos Torres, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do editorial tntitul!lldo "Decisão Histórica", publicado
no Jornal do Brasil, em 4 de J·unho de 1974
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Será feita a .transc.rl.ção solicitada.

Editorial intitulado "Decisão Histórica", publicado no "Jornal do Brasil",
em 4 de junho de 1974, que se publica nos termos do Requerimento
n9 92, de 1974, de autoria do Senhor Senador Vasconcelos Torres:
DECISAO IDSTóRICA
A fusão Guan·abara-Estado do ruo é feita pelo Governo, antes de tudo, em
nome do illlteresse nacional. A •Exposição de Motivos·, que acompanha o Projeto
de Lei Complementar, abarca as necessidades de recompor a unidade de administração com a criação do município neutro em 1834, e de abreviar o tempo de
·desenvolVImento econômico e social em certas áreas. lll parte de um mecanismo
legal que contempLará a Cll'iação de Estados e 'I\e.r.ritórios, na visão da responsabilidade federal em estar presente com empenho transf·ormador.
o projeto da fusão dimensiona-se numa escala que supera todos os ângulos
sob os quais a iniciativa tem sido examinada. Declara o Governo, além dos moti\os de natureza econômica e ooclal, o propósito de conseguir uma estruturação
fede•rativa capaz de assegurar à Nação as linhas de desenvolvimento harmônico
e de equllibrio politieo, como componentes da segurança nacional.
como penhor de um programa de tão vasto alcance, era inevitável que o
Governo federal assumisse, na criação do novo Estado, o compromisso formal e
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verdadeiro investimento, já que o objetivo é gerar reais benefícios ,pa.ra as populações carioca e fluminense, pela "transfo·rmaçoo substancial", em prazo relativamellite curto, das condições económicas e sociais da ál'ea a ser integrada.
Foram razões históricas e a situação atual que gel1!11ram :no Governo a convicção, resultante de ·:prolongados estudos e da atualização dos dados, da conveniência, ·da necesstdade· e da oportunidade de vealizar o .projeto que assegure à
Guanaba.ra e ao Estado do Rio um potencial superior à simples soma das unidades componentes. O obje,tivo é constituir, nesta região· do País, num núcleo forte
de desenvolvimento, em condições de crescer mais !rapidamente e com perspectivas mais amplas do que seria possível aos dois Estrudos alcançarem sepa.radamente.
O compromisso federal está expresso, sob a forma de ·prestação de' assistência direta, em dois a.rtigos ·da Lei complementar. Mais do que auxiliar e subvencionar o custeio de serviç·os públicos e a administração a implantar-se, obriga-se
a União a investir nas áreas dotadas de capadda;de ráuJida de respond·er a·os estimulas, sob a forma de desenvolvimento.
A contrapa·rtida dessa responsabllidade federal o Governo procurou firmar
no mecanismo administrativo e político proposto na Lei Complementar que faculta à União exercer os Poderes transLtórios, em tempo oonsLderado suficiente
pal'a assegura.r vida dinâmica à nova Unidade Federativa. Entre esses Poderes
está o de nomear o ·Governador para a f·ase de· adaptação e atribuir à figura do
agente federal a faculdade de editrur textos legislativos na ampLa gama de competência estadual, a fim de· organizar os poderes públicos e seus serviÇ<>S. A
organização em ca.ráter definitivo caberá à Constituinte.
Daí porque o documento legal fixa, desde seu envio a.o Congresso, medidas
acauteladoras, como o impedimento de real!za.rem, os dois Governos estaduais,
admissões e outras medidas relativas ao pessoal das duas administrações, bem
como faz cessar negociações de ·empréstimos internos que ,de.pendam de· aprovação federal. No mesmo sentido deve ser entendida a data de nomeaçoo do
futuro Governador do novo Estado com antecedência: assegurar o tempo necessário a que se preparem equipes técnicas e se harmonizem providências capazes
de impulsionar a fusão na data da posse.
A fórmula da manutenção, no primeiro ano, dos recursos propiciados pelo
ICM à Administração da cidade do Rl:o de Janeiro, com a reduçoo de· lO% ao
ano, simultaneamente com o elenco de medidas que contemplam ·a álrea do Grande Rio, pa.r.a as inadiáveis soluções comuns, geram a indispensável tranqüilidade
à opinião pública metropolitana.
As .demais áreas estiLo também .garantidas. Centros industriais e zonas agrícolas serão igualmente obje·to de programas acionadores de suas :potencialidades, pois está expl!c!trumente declarada a vontade. federal _de promover, pela
fusão o advento de uma Unidade Federada que se ·almhe a Sao Paulo e a Minas
Gerais na sustentação no espaço nacional mais densamente povoado e de maior
peso económico no Pais.
A soma de poderes que se enfeixam em mãos do Gove-rnador do futuro Estado
aumenta a responsabilidade que o Gove-rno fede["al contrai perante a História.
Cabe, no entanto, ressalvm- desde o inicio que a iniciativa privada é parte integrante do mesm~ compromisso.
Esforços governamentais deixariio de ·seJ: suficientes sem a contrapartida
privada numa tônica de confiança que precisa se·r demonstrada de imediato.
o praz~ fixo é válido para todos. Esgotada a fase de ·transição, o novo Estado
deverá figurar num destaque que iguale as iniciativas pública e privada na
mesma quota de pal'ticipaçoo.
A nova Unidade terá a obrigação de constituir-se em modelo administrativo
e político, em termos modernizadores e civilizadores, ponto de partida para o
amadure·cimento institucional que co·n-esponda aos superiores padrões do desenvolvimento económico e social do Pais.
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-355O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
Item n.0 2:
Votação, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.O 64, de
1972, d:a 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.0 846, de 1973, da Comissão:
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
A matéria constou da Ordem do Dia de 15 de maio passado quando foi aprovado o requerimento, de autoria do nobre Sr. Senador VIrgílio Távora, para que
o projeto fosse submetido a votos. 'Nessa mesma data, foi aprovado o requerimento de adiamento da votação para o dia 14 do corrente, quando, por solicitação do nobre Sr. Senador Franco Montoro, a matéria teve novamente sua votação
adiada para a presente Sessão.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Câmara dos Deputadoo.
~o seguinte o projeto aprovado:
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, ·do Projeto de
Lei do Senado n.0 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

o congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 9.o da Lei n.o 5.107, de 13 de setembro de 1966, que criou o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9.° Falecendo o empregado, o montante de sua conta vinculada
será partilhado entre os herdeiros habilitados na forma da legislação civil.
§ 1.0 Quando o único bem da herança a ser inventariada for constituído
pelos depósitos na conta vinculada do empregado falecido, o inventário
e a partilha serão processados sob forma de arrolamento.
§ 2.0 Se nenhum herdeiro ou sucessor legal, a qualquer título, requerer
habilitação no prazo de 2 (dois) anos, a contar da data do óbito, o valor
da conta reverterá a favor do Fundo a que alude o art. 11."
Art. 2.0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
Item 3:
.
Discussão em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão
de Redação, em seu Parecer n.o 245, de 1974) do Projeto da Resolução
n, 0 18, de 1974, que dá nova redação ao artigo 363 do Regimento Interno
do Senado Federal, aprovado pela Resolução n.0 93, de 1970.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. senadores desejar fazer uso da palavra para discuti-lá, vou
encerrar a discussão (Pausa.)
Está encerrada.
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seja submetida a votos, é a redação final considerada definitivamente aprovada,
lndapendentemente de votação, nos termos do art. 362 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
ll: a seguinte a redação final aprovada:
Reclação final do Projeto de Resolução n.0 18, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, nos termos do
art. 52, Inciso 29 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
, DE 1974
RESOLUÇAO N.0
Dá nova redação ao artigo 363 do Regimento Interno do Senado Federal, aprovado pela Resolução n.0 93, de 1970.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 O artigo 363 do Regimento Interno, aprovado pela Resolução n.0 93,
da 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 363 Verificada a existência de erro em texto aprovado e com reda·
ção definitiva, proceder-se-á da seguinte maneira:
a) tratando-se de contradição, Incoerência, prejudicialldade 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 modo de corrigir o erro, sendo a proposta examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de
submetida a Plenário;
b) nas hipóteses da alin·ea 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 au.. ógrafos, se for o c~o. ou solicitando a retlflcação do
texto, mediante republicação da Lei; .
c) tratando-se de lnexatidão material, devida a lapso manifesto ou erro
gráfico, cuj-a correção não importe em alteração do sentido da matéria,
o Presidente adotará as medidas especificadas na alínea anterior, me·
diante oficio à Presidência da República ou à Câmara dos Deputados,
dando ciência do fato, posteriormente, ao Plenário."
Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)
Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 48, de
1974 (n.o 1 !!74-B/74, na Casa de origem), de Iniciativa do Sr. Presidente
da República, que 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, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 240, de 1974, da Comissão
- de Finanças.
Em discussão.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra para discuti-lo,
vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação
Os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam sentados. (Pausa.)
Está aprovado. O projeto irá à sanção.
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o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.o 48, DE 1974
(N.• 1.874-B/74, na Casa de origem)
(DII INICIATIVA DO SENHOR PRESmENTZ DA REPWLICA)

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 Obra.s Contra as Seca.s
- DNOCS - a doar, ao Município d·e Santa Luzia, no Estado da Paraíba, área
de terreno, de sua propriedade, constituída de 161.600 m2 (cento e .sessenta e um
mil e .seiscentos metros quadrados), situada no perímetro urbano e suburbano da
secl.e 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, revogada.s as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos)

Item

5:

Discussão, em primeiro turno, do Proj-eto de Lei do Senado n.0 62,
de 1973, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que submete à fiscalização financeira dos Tribunais de Conta.s as pessoas jurídicas de direito
privado de que o Poder Público participe como acionista exclusivo ou
majoritário (dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e
Justiça, de Economia e de Finanças).
A matéria foi incluída na Ordem do Dia, em virtude da aprovação, a 27 de
maio passado, do Requerimento n.0 75, de 1974, de autoria do nobre Sr. Senador
Franco Montoro, autor do projeto.
Sobre a mesa, os parec·eres das Comissões de Constituição e Justiça e de
Economia, que vão ser lidos pelo Sr. 1.0-Secretãrio.
São lidos os seguintes:
PARECER N.0 270, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n,o 62, de 1973, que "submete à fiscaUzação financeira dos Tribunais de Contas as pessoas jurídicas de direito privado de que o Poder
Público participe eomo aclonlsta exclusivo ou majoritário".
Relator: Sr. WUson Gonçalves
O nobre Senador Franco Montoro apresentou, por intermédio do Senado,
à consideração do congresso Nacional projeto de lei com a finalidade prec!pua
de, dirimindo velha controvérsia, atribuir especificamente aos Tribunais de
Contas da União e dos Estados o controle financeiro das pessoas jurídicas de
direito privado, de que o Poder Público ou entidades de sua administração indireta sejam acionista.s exclusivos ou majoritários.
No art. to, assegura esse controle, sem prejuízo da fiscalização exercida pelo
Poder Executivo; no seu § 1.o, manda respeitar as peculiaridades de funcionamento da entidade, limitando o controle à exatidão das contas e à legitimidade
dos atos; e no seu § 2.0, veda a imposição de normas não previstas na legislação
geral ou específica.
Justificando a matéria, alega que:
"1 - por razões de interesse público, estão s·endo criadas, continuamente,
novas pessoas jurldicas de direito privado, com capl·tal majoritário ou
exclusivo do Poder Público;
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3 - conseqüentemente, seus gestores se enquadram entre os abrangidos
pelo § 1.0 do art. 70 da Constituição, que submete à fiscalização financeira ali definida "as contas dos administradores e demais responsáveis
por bens e valores públicos";
4 - entretanto, alegando a inexistência de lei reguladora dessa fiscalização, tais entidades consideram-se hoje desobrigadas da prestação de
contas perante os órgãos Incumbidos da fiscalização financeira d·a Administração;
5 -·dai, a Imperiosa e urgente necessidade de ser regulado o controle
das contas das pessoas jurídicas de direito privado em que o Poder Público participe como acionista exclusivo ou majoritârio."
Aind·a em abono da iniciativa, afirma que essa necessidade vem sendo proclamada pelos tratadistas, no campo da doutrina, pela jurisprudêncfa, que começa
a exigir essa fiscalização e pelos próprios Tribunais de Contas do Pais, que, reu~
nidos pela primeira v·az em São Paulo, formularam, em sua Declaração de 7 de
dezembro de 1972, entre· outras, as seguintes diretrizes:
"1 - todo aquele que administra ou tem sob sua guarda bens, valores
ou dinheiros públicos é obrigado a prestar contas;
2 - é ess·enclal ao regime democrático que o controle de qualquer gestão
pública se exerça por órgão externo à Administração - o Tribunal de
Contas - instituição autônoma para auxílio ao Poder Legislativo, estruturado e garantido como magistratura superior;
3 - a descentralização administrativa e o desdobramento das atividades
do Estado, por intermédio das empresas públicas, sociedades de economia
mista e outras entidades, não devem constituir empecilho para a quebra
do princípio universal de prestação de contas dos dinheiros públicos,
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 prejuizo da dinâmica que lhes é peculiar."
Invoca também e transcreve o art. 45 da con.Stitulção, para asseverar que
a medida encontra amparo em dispositivo constitucional expresso, que outorga
ao Poder Leglsla:tivo, do qual o Tribunal de Contas é órgão auxiliar, a fiscalização
financeira das entidades descentralizadas.
Refere-se, ainda, aos avanços tecnológicos e científicos do mundo atual, à
conferência pronunciada pelo então Professor e ·atual Ministro Bilac Pinto, na
Fundação Getúlio Vargas, e a dispositivos do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967, modificados pelo Decreto-Lei n.0 900, de 29 de setembro de 1969,
tudo para acentuar que não pairam dúvidas sobre a prevalência do capital estatal
nesses diversos tipos de sociedade.
Arrima-se, igualmente, em conceitos emitidos pelo ilustre jurista Caio Tácito,
em palestra proferida na Segunda Sessão Plenária do Congresso Extraordinário
dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado em setembro do ano passado, da
qual destaca o seguinte trecho:
"Resta, ainda, um campo especial, que está a merecer a atenção do legislador brasileiro. Refiro-me ao controle contábil· das empresas públicas
e sociedades de economia mista. A natureza pública dos seus investimentos e a responsabilidade solldárl:a do Estado em seus compromissos
financeiros internacionais não se podem compadecer unicamente com
0 mecanismo interno de fiscalização financeira, próprio das sociedades
comerciais privadas, ou seja, a ação dos Conselhos Fiscais, das Assembléias Gerais, ou órgãos de auditoria, que venham a ser lnstltuidos, como
prevê o recentissimo anteprojeto do Código Civil, Certamente não cabe
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prever formas de controle "a priori", já aban·donadas até mesmo nas
áreas da Administração Dlreta. Não é passivei, todavia, prescindir de
instrumentos ·eficientes de controle "a posterior!", que possibilitem um
ajuizamento adequado da gestão econômico-financeira das sociedades
comerciais do Estado, sem lhes tolher a indispensável margem discricionária de operação flexivel dos serviços públicos descentralizados, que
lhe estão atetos". (Anais, pg. 146/7.)
[)entre outros, cita, do mesmo modo, a opinião de Hely Lopes Meirelles, que,
fundado na doutrina francesa, defendida por Louis Trotabas, escreveu:
"Desde, porém, que o ente paraesrtatal receba e passe a g'erir dinheiros
públicos, deve ficar sujeito à prestação de contas ao órgão competente
da: entidade estatal a que está legaimente vinculado: União, Estado·
membro ou Município. É uma contingência da mora'idade administrativa, que domina todos os &etores da Administração Pública, e alcança
o ente estatal, o autárquico e o paraestat!tl, quando este se utilize de
dinheiros públicos".
Concluindo, pondera que:
1 - é inc•ontestável, pois, que a proposição .se fundamenta nos princípios da moralidade administrativa ·e do inter·esse público, sem restrln·
g!r a liberdade de ação das entidades pa:raestatais, dentro dos limites
estabelecidos pela lei.
2 - Por outro lado, a prática já tem demonstrado a necessldad:e de
controie sobre as entidades em apreço, como bem o comprova a recente
ação judicial promovida contra: a DEíRSA - De.senv-o v!mento Rodoviário S/A!, poderosa empresa pública paulista, que teria exor·bitado de
sua autonomia com relação a matéria de licitação irregular.
A proposiçã.o em causa foi distribuída: às doutas Comissões de Constituição
e Justiça, de Economia e de Finanças, o que importa considerar que, no âmbito
d'a primeira, cabe apenas apreciar o seu aspecto jurídico-constitucional.
É o relatório.
O projeto envolve, em sua singeleza, matéria: do· mais alto relevo, não só
11elo seu conteú:o doutril1ârio e politico, mas igualmente, pelo seu objetivo
ético, trazendo, em si, uma indiscutível nota de atualidade.
Talvez, pressentindo o ter:-rno clifícll c hostll em que iria. penetrar, prevendo,
por c·erto, a onda que s.e poderia altear como óbice à sua tramitação vitoriosa,
o seu ilustl'e autor, na sua concepçã·o, foi, a nosso ver, data. venia., demasiado
sintético, a ponto de, firmando a. obrigatoriedade do controle financeiro das
ent!dllldes da Administração Indireta, na esfera federal, .estadual e municipal,
não est:.belecer as diretrizes gerais através das quais se poderia realizar o
mesmo controle.
l!: sabido que as .empresas de fins econômicos, organizadas pelo Poder Público, têm se constituldo em um instrumento eficaz para o Estado moderno,
permitindo-lhe cumprir, com e·ficiência e vantagens. as sua:s múltiplas .e diferentes finalldades. Esboçadas embrionar!amente no passado, desde os seculos
XV e X'V:I a fim de possibilltar a realização de grandes empreendimentos para
os qua·is ~ iniciativa. privada, per si só, não teria forças nem condições, essas
empresas desenvo:vidas e bem estruturadas atualmente, graças aos avanços
da ciência e da tecnologia, bem como às novas c·oncepções jurídicas do Estado,
intervencionista nos domínios econôm!cos e sociais, a-ssumem cada dia e cada
vez mais uma importância extraordinária na administração pública, em todos
os se tores, já pela flexibilidade de seu funcl·onamento, já pela soma de capitais
que conseguem reunir e d!spo·r.
A prop·orção que elas foram crescendo em obj etivos e recursos financeiros,
ocupando, multas vezes, posição de mais destaque e confiança popular do que
outras 11epartições públicas, pertencen te.s à estrutura tradicional, começaram a
surgir justificadas preocupações, d'ita:das por espírito público, no tocante ao co-
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-360nhecimento externo e consequente fiscalização dos actos administrativos dessas
importantes organizações.
As empresas estatais, diferentemente das organizações privadas, cara:cterizam-se, como destaca o Professor Calo Tácito, por dois elementos essenciais:
a origem

~

capital e o objeto social.

Deste modo, há indiscutivel necessidade de um controle ·externo das ativida:des das mencionadas empresas esta tais, não só para se proceder à fiscalização financeira, mas também, para se constatar se elas vêm atingindo as suas
específicas finalidades. Nesse tocante, observa-se uma tendência crescente e
ava:ssaladora entre os mais eminentes tratadistas, no Brasil e em diversos outros
países onde essas entidades exercem uma função l'elevante. O movimento extravasa os domínios da doutrina, penetra na jur!s.prudência e preocupa os órgãos
públicos especializados como bem salientou o ncbr·e autor da proposição.
Como dissemos, as entlda:des da Administração Indil'eta vêm ocupando uma
posição destacada pelos seus objetlvos, que se confundem com o interesse público, sob a forma económica ou social, e pelas somas elevadas em dinheiro,
que captam e aplicam visando a atingir os fins para os qua:is foram constituídas.
1

Em estudo feito, em 1970, a Fundação Getúlio vargas constatou que, entre
a.s 20 (vinte) maiores Indústrias brasileiras, 10 (dez) eram empresas estatais
(apud Calo Tácito, Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Janeiro/
Março de 1973, pág. 6).
Por sua v~ez, em declaração de voto do Professor He'y Lopes Meire!les era
qual tomei conhecimento por gentileza do Ilustre Senador Fra:nco Montoro' há
o s·eguinte tópico, que merece destaque:
'
"E não se diga que tais entidades geram pequenas parcelas dos orçamentos públicos, pois é altamente significativa a informação do Conse~heiro Nelson Marcondes do Amaral, do Tribuna:! de Contas do Estado
de São Paulo, de que, em 1971, existiam no Estado 17 (dezessete) sociedades de economia mista, com um capital global integralizado de
bilhões, novecentos e vinte e seis milhões, trinta e quatro mil, cento e
noventa. e três cruzeiros e quarenta e seis centavos) ................. .
Cr$ 10.926·.034.193,43 (dez bilhões, novecentos e vinte e seis milhões,
.trinta e quatro mil, c·ento e noventa e três cruzeiros e quarenta e seis
centavos), dos quais o Estado havia entrato com 96,92% e os
particulare-s apenas com 3,08% desse capital. O mesmo Conselheiro
Cr$ 13.951.486.775,00 (treze bilhões, novecentos e cinqüenta e um milhões, quatrocen:tos e oitenta. e seis mil, setecentos e setenta e cinco
cruzei·ros) e que o balanço geral unificado das referidas sociedades se
elevou a Cr$ 41.541.045. 807,55, slnlflcando isto que o capital das empresas paulista.~ já era, em 1971, de cerca de 3/4 do orÇ'amento d.o Estado e o seu investimento anual era de 3 vezes o orçamento estadual!
Tudo Isto sem qualquer controle do Estado e fora de qualquer tomada
de contas pe1o Tribunal de Contas do Estado (cf, Nelson Marcondes
do Amaral, Regulamentação Legislativa das Empresas Públicas e cl.as
Sociedade& de Economia Mista, exposição realizada no Congresso do
Centenário, em São Paulo, 1972).
Exposta a questão, assim, em termos gerais, para melhor compreensão de

seus aspectos principais, cabe-nos, a:gora, examiná-la esp-ecificamente sob o ân-

gulo jurídico-constitucional.
Como salientamo.s linhas atrás, o Ilustre autor !la proposição em apreço a
baseia no art. 45 e art. 70, § 1.0 , da Constituição, o primeiro que prevê, expressamente, a flscallza:ção pela Câmara <los Deputados e p.e:o S•enado Federal dos
atos da Administração Indireta, e o segundo (§ 1.0 ) que .estabelece que o controle externo, exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, compre-
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Sem emba:rgo dessas disposições constitucionais, é indispensável, a nosso
ver, para o exame criterioso do problema, que apreciemos o .alcance do § 5.o do
citado art. 70, da constituição, que estatui in verbis: "As normas de fiscalização
financeira e orçamentária estabelecidas nesta: seção aplicar-se-ãio às autarquias".
A primeira ilaç~o a surgir do texto transcrito seria a de que estariam isentas dessa fiscallzaçao as demais entida:des da Administração Indireta. Essa conclusão se fortalece, ainda mais, se invocarmos o argumento histórico. O menciona~o parágrafo 5.0 resultou da aprov-ação parcial da: Emenda n.o 639/2, de
autona do Deputado Cunha Bueno, ao projeto de Constituição, e assim concebida:
"Art..
- As normas de fiscalização financeira e orça:mentária estabelectdas nesta Seção apJlcam-se às autarquias, fundos, sociedades de
economia mls·ta de que a União seja aclonlsta ma-joritária: e demais entidades paraestatais ou de Administração Indireta".
·De sua parte o Pro1essor Fernando Bessa de Almeida, em longo traba:lho
sob o título "A Fiscalização Financeira e Orçamentária na Constituição de 1967",
faz interessante consideração sobre a matéria, dentre as qu9:!s destacamos as
seguintes:
"Relativamente ao terceiro encargo do Tribunal de Gontas, isto é, ao
julgamento das contas áos administradores e demais responsáveis por
bens e va:lores públicos, o dispositivo constitucional que lhe diz respeito
tem uma redação multo ampla e, assim, haverá dúvidas quando de sua
aplicação a cas·os concretos. É bem verdade que outra disposição constitucional determinou que as normas de fiscalização fina:ncelra e orçamentária estabelecidas se aplicassem às autarquias. Nesta conformidade,
tais normas não se aplicam às soctedades de economia: mista, às empresas
públicas, às fundações, aos serviços sociais autónomos e às empresas
incorpora·das ao Património Nacional. É Interessante ressaltar que no
projeto do Poder Executivo não há qua:lquer referência aos órgãos da
Administração Indlreta" (in Boletim da Inspetoria Geral de Finanças,
ano 2, n. 0 s 19/20, maio-junho, 1969, pâ:g. 28).
E. após fazer referência à Emenda do então Deputado Cunha Bueno, acrescenta:
">Não obstante a inclusão de um parágra:fo por meio do qual ficou esclarecido que as normas de fiscalização financeira e orçamentária estabelecidas pela Constituição aplicavam-se às autarquias, dúvida:s a!z:da há
a respeito da competência do Tribunal de contas quanto aos órgaos integrantes da Administração Indireta. Com efeito, o § 1.0 do art. 70 cometeu ao Trl.bune.l o julgamento das contas dos adminis·tradores e demais responsáveis poor bens e valores púbiicos, mas o § 5.0 do mesmo
artigo determinou que as normas de fiscalização financeira e orçamentária seriam aplicadas, no que concerne às entidades componentes da
Administração Indlreta, apenas às autarquias" (Joc. cit., págs. 28 e 29).

Ao examinar, no tocante à questão suscitada, o Decreto-Lei n.0 199, de 25
de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de COntas
da União, o aludido professor salienta:
"Quando trata da jurisdição da Corte de Conta:s é que o mencionrudo
diploma legal d.etermina que sua ação se estende, quando houver expressa
disposição legal, aos administradores das entidades da Administração
Indlreta: e de outras entidades (art. 33). Me'hor teria sido que essa disposição figurasse no texto constitucional" (!oc. cit., pág. 29).
Essa Interpretação, em que pese a autoridade dos que a perf!!ham, além de
basear-se exclusivamente no argumento histórico, na presumível vont!l!de do le-
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limitando-se a lançar dú~idas sobre a competência do Tribunal de Contas da
União, corno órgão auxiliar do Congresso Nacional, quanto à fisca!lza:ção f!naneeira e orçamentária das entida:des da Administração Indireta.
i0€pois de considerar a busca à vontade do legis!ador uma teoria: decrépita,
pondera o eminente jurisconsulto Carlos Maximiliano:
"A pesquisa da intenção ou do pensamento contido no texto arrasta o intérprete a urn terreno movediço, pondo-o ern risco de tresmalhar-se ern
induções subjetims. Demais, restringe o campo da sua atividade: ern
vez de a estender a toda a substãncia do Direito, limita ao elemento espiritual da norma jurídica, isto é, a uma parte do objeto ern exegese e
eventualmente urn dos ins·trumentos desta. Reduzir a interpretação à
procura do intento do legisla:dor é, na verdade, confundir o todo com a
parte, seria útil, embora nem sempre realizável, aquela descoberta; constitui um dos elementos da Hermenêutica; mas não o único; nem sequer
o principal e o mais pmfícuo; existem outros, e de maior valia. Serve de
base, como adiante se há dtl mostrar, a:o processo histórico, àe menor
eficiência que o sistemático e o teleológico" (Herm-enêutica e Aplicação
do Direito, 2.a edição, págs. 4'1 e 42).
Há outras teorias mais modernas, corno a do Professor Philipp Heck, que
procura e.studar, segundo o método da jurisprudência dos interesses. alguns problemas fundamentais d'a: Interpretação das leis e, especialmente, a divergência
entre a interpretação histórica e a interpretação objetlva (Interpl1etação da
Lei e Jurisprudência dos Interesses, tradução da Livraria Acadêmica, 1947, págs.
5, 11 e 12). Em nenhuma delas, toda:via, nota-se apego ao processo histórico,
porquanto, quando não o repudiam abertamente, lhe dão um valor secundário
no processo interpretativo. como na interpretação sociológica ou na teleológica.
Aplicados os ensinamentos dos doutos, quanto ao processo da exata: interpretação dos textos legais, não nos animamos a ccnc'uir que a nossa constit.aição, nos dispositivos invocados, proíba ou vede a fiscalização financeira e
orça:rnentária das empresas públicas e sociedades de economia mista por parte
do Congresso Nacional, de que o Tribunal de Contas é órgão auxiliar, como
tal conceituado desde a sua criaçálo até os nossos dias ( § 1.0 do art. 70).
Não há a menor dúvida a respeito da existência e predominância do in·teresse público nessas entidad'es da Administração Inàlreta, cujos dlrlg·entes têm
sob sua gestão bens e 1i'alores públicos de grande monta, como demonstramos
citando o exemplo de São Paulo. As vezes, o.s S·eus acervos assumem, pelo ca:pltal e pelos obJetivos, maior importância do que alguns órgãos da Administração Direta.
Partiriamos, então. do princípio geral de que "todo 111que1e que administra
ou tem sob sua guardà bens, valores ou dinheiros púb!icoo é obrigado a prestar
contas" e é lógic•o que, dentro d•o .sistema. da divisão ão.~ Poderes _-e para maio;:
isenção do exame dessas cont:1s, o controle seja feito por instituiçao estra:nha. a
Administração.
A nosso ver, a interpr·etação sistemática dos dispositivos do art. 70, §§ 1.0 e
5. 0 , combinados com o art. ~5. todos da Constituição, procurando haTrnonizar
textos que têm a mesma hieravquia e devem ser conduzidos a fina:Udades construtivas no sentido do intere.s.se público ou social, leva-nos à conclusão, como
já sallentamos, de qu-e a nossa Carta Magna não impe.de que através de legislaçoo ordinária, se exija: e regule o controle externo das mencionadas entidades.
Com efeito, o § 1.o do art. 70, em termos amplos e lllmitados, estabelece,
sob a forma de controle externo, "o julgamento das contas dos oomin!stradores
e demais responsáveis por bens e valores públicos" e o art. 45 preceitua que "a
lei regulará o processo de fiscalização, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado F'ederal, dos atas do Poder Executivo, inclusive os da Administração Indlreta".
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- 363Po~ seu turno, o Decreto-Lei n. 0 200, de 25 de fevereiro de 1967, com as
o.lteraçoes dos Decretos-Leis n.o• 900, de 29 c1e setembro de 1969, e 991, de 21
de outubro desse mesmo ano, dispondo sobre a organização da Administração
Federal, estatui:
"Art. 4.0 - A Administração Federal compreende:
I - a Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados
na estrutura administrativa da Presidência da República e dos Ministério;
II - a Administração Indil'eta, que compreende as seguintes categorias
de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria:
a) autarquias;
b) empresas públicas;
c) oociedade de economia mist,a.
§ 1.0 - As entidades compreendidas na Administração Indireta consideram-se vinculadas ao Ministério em cuja área de competência estiver
enquadrada sua principal atividade."
O artigo transcrito não só esclarece quais as entidades integrantes da Administração Indireta, como revela, no seu § 1.0 , que elas são vinculadas aos
respectivos Ministérios e, conseqüentemente, a eles subordinadas.
O estudo isolado do § s.o do citado art. 70, se isto, em boa exegese, fosse
permitido, não nos conduziria à ilação de que somente as autarquias estariam
sujeitas ao controle externo. O texto em exame não emprega a palavra apenas,
como quer interpretar o Professor Fernando Bessa de Almeida, na passagem
por nó.~ i'.rimn. tran.~crita. Na melhor exegese. o § 5.0 obriga que as autarquias
sejam fiscalizadas com a aplicação das mesmas normas instituídas na seção,
mas não impede, nem proíbe que a legislação ordinária possa estabelecer essas
ou outras normas para o controle financeiro e orçamentário das empresas públicas e sociedades àe economia mista. Em outras palavras, as autarquias deverão ser fiscalizadas em virtude de preceito constitucional, enquanto que as
demais entidades da Administracão Indireta poderão sê-lo através de lei ordinária, calcada em permissão constitucional. Nesta hipótese, devem-se conciliar
os princípios constitucionais analisados com as normas do art. 170, § 2.o, da
Constituição <vJ. Caio Tácito, loc. cit., pág. 7).
Não alcançamos bem a razão por que o ilustre Senador Franco Montoro
preferiu a orientação adotada no projeto em apreço ao invés de regular o
estatuído no citado artigo 45, de constitucionalidade incontestável. Talvez porque desejaria uma lei que se aplicasse às três esferas da administração pública
e não somente à União. Mas, pelo princípio da isonomia, uma vez aplicada a
medida no plano federal, o exemplo seria seguido pelos Estados e Municípios,
através dos órgãos existentes para o controle das contas de suas administrações.
No q'Je cl.iz respeito à conveniência e oportunidade do presente projeto, dirão
as doutas comissões competentes.
Em face do exposto, consideramo-lo constitucional e jurídico. É o nosso
par·ecer, salvo melhor juízo.
Sala das Comissões, em 5 de setembro de 1973. - Gustavo Capanema, Pre>idente eventual - Wilson Gonçalves, Relator - Helvídio Nunes - Italívio
Coelho - José Lindoso - Nelson Carneiro - José Augusto - Osires Teixeira.
PARECER
N.0 271, de 1974
Da Comissão de Economia, sobre o l'rojeto de Lei do Senado n.o 62,
de 1973.
Relator: Sr. José Augusto
O Projeto apresentado pelo eminente Senador Franco Montoro submete as
pessoas jurídicas de direito privado, de que o Poder Público ou entidades de sua

-364Administração Indireta seja acioni&t,a exclusivo ou majoritário, ao controle
financeiro do Tribunal de Contas competente, sem prejuízo da fiscalização exercida pelo Poder Executivo.
2. O texto da proposição determina, ainda, que o controle em referência "respeitará as peculiaridades de funcionamento da entidade limitando-se a verificar a exatidão das contas e a legitimidade dos atos". E' veda "a imposição de
normas não previstas na legislação geral ou específica".
3. O projeto apóia-se em justi-ficação longa e densa, que aborda os múltiplos
aspectos relacionados com a existência hoje, no Brasil, de um grande número
de pessoas jurídicas de direito privado, com capital majoritário ou exclusivo do
Poder Público.
4. Frisa o texto justificador que os recursos geridos por tais entidades são notoriamente públicos, embora sua administração obedeça à forma privada. E,
sendo públicos esses recursos, seus gestores se enquadram entre os abrangidos
pelo § 1. 0 do art. 70 da Constituição, que submete à fiscalização financeira ali
definida "as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores
públicos" .
5. Alegando, porém, a inexistência de lei reguladora dessa fiscalização, tais
entidades consideram-se desobrigadas de uma prestação de contas, perante os
órgãos incumbidos da fiscalização financeira da Administração Pública. Dai, no
entender do Autor da proposição, a imperiosa e urgente necessidade de ser regulado o controle das contas das mesmas.
6. Essa necessidade vem sendo de há muito proclamada pelos tratadistas, no
campo doutrinário; pela jurisprudência, que começa a exigir essa fiscalização, e
pelos próprios Tribunais de contas do Pais, que, reunidos em São Paulo, em
fins de 1972, formularam, entre outras, as seguintes diretrlzes:
I - Todo aquele que administra ou tem sob sua guarda bens, valores ou
dinheiros públicos é obrigado a prestar contas.
n - É essencial ao regime democrático que o controle de qualquer gestão
pública se exerça por órgão externo à Administração - o Tribunal de Contas
-, instituição autônoma pa:ra auxílio do Poder Legislativo, estruturado e garantido como magistratura. superior.
m - A descentralização administrativa e o desdobramento das atividades
do Estado, por intermédio das empresas públicas, sociedades de economia mista
e ou:t~as entidades, não devem constituir empecilho para. a. quebra do principio
universal de prestação de contas dos dinheiros públicos, embora o controle se
exerça sob regime especial.
IV - Nada impede que a fiscalização das empresas públicas, sociedades de
economia mista e demais entidades se real!ze sem prejuízo da dinâmica que lhes
é peculiar.
7, A própria Constituição, no ar.t. 45, prevê a fiscalização dos atos da Administração Indireta pelo Congresso Nacional, dispondo que "a lei regulará o
processo de fiscalização, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos
a tos do Poder Executivo, inclusive os da Adm!n!stração Indireta".
8. Face aos avanços tecnológicos e científicos - reproduzimos, ainda, palavras
e idéias da justificação do projeto - os administradores procuram soluções novas para os problemas situados na sua órbita de ação; problemas que não param
de crescer, em extensão -e complexidade. Pressionado por muitos fatores a intervir cada vez mais no campo económico e social, o Estado "realiza a descentralização de suas atividades e encontra diferentes formas de organização, através de novas figuras jurídicas. Esse fato económico, social e jurídico gerou a
empreGa pública e a socicd'ade de economia mista". São entidades da chamada
Administração Indireta, de que trata o Decreto-Lei n. 0 200, de 25 de fevereiro
de 1967, no seu art. 5. 0 , II e III e § 1.0 , com a redação que lhe atribuiu o Decreto-Lei n. 0 900, de 29 de setembro de 1969.
9. !Reportando-se à opinião de diferentes mestres e especialistas que se ocupal'am do assunto, o Autor põe em destaque a massa de recursos públicos hoje
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- 365processada por organismos da Administracão Indireta e acentua, face a tal
real!dade, que "a proposição se fundamenta nos princípios da moral!dade administrativa e do interesse público, sem restringir a liberdade de ação das entidades paraestatais, dentro dos limites estabelecidos pela lei".
10. A douta Comissão de Const.itulção e J'ustiça considerou o projeto constitucional e jurídico, aprovando parecer do ilustre Relator, Senador Wllson Gonçalves. Esse parecer, um trabalho longo e fundamentado, faz o exame exaustivo
das variadas e importantes implicações da medida de que trata o projeto.
11. Destaca o parecer da Comissão de Constituição e Justiça que o projeto envolve "matéria do mais alto relevo, não só pelo seu conteúdo doutrinârio e político, mas, Igualmente, pelo seu objetivo ético, trazendo, em sl, uma Indiscutível
nota de atualidade'.
12. Não palram dúvidas - é o parecer da Comissão de constituição e Justiça
que o diz - "a respeito da existência e predominância do interesse público nessas entidades da Administração Indlreta, cujos dirigentes têm sob sua gestão
bens e valores públicos de grande monte". Seus acervos assumem, às vezes, pelo
capital e pelos objetivos, "maior importância do que alguns órgãos da Administração Direta".
.
.
. .
.
13. Repete, a propósito, o princípio geral de que "todo aquele que administra
ou tem sob sua guarda bens, valores ou dinheiros públicos é obrigado a prestar
contas". E reconhece que, dentro do sistema da divisão do poder e para maior
isenção do exame dessas contas, o controle seja feito por instituição estranha à
Administração.
14. Não alcançamos bem a razão - é ainda o parecer da Comissão de constituição e Justiça que observa - por que o Ilustre Senador Franco Montara preferiu a orientação adotada no projeto em apreço, ao invés de regular o art. 45
da Constituição. "Talvez porque desejaria uma lei que se aplicasse às três esferas da . Administração Pública e não somente à União". Mas, pelo princípio
da lsonomla, prossegue, "uma vez aplicada a medida no plano federal, o exem-.
pio seria seguido pelos Estados e Municípios, através dos órgãos existentes para
o controle das contas d-e suas administrações".
15. Visa o projeto, como se evidencia nas razões justificadoras apresentadas
pelo seu Autor e nas cJnslderações do Relator, da Comissão de constituição e
Justiça, à instituição de norma cuja conveniência é pacifica, por estender ao
movimento financeiro que tem lugar em todo um vasto setor da coisa pública
a ação flscalizatórla dos o-rganismos especializados existentes no País para esse
fim.
·
16. A Administração Indlreta é um fato típico de nosso tempo, inserido no
complexo painel do chamado Estad'o Moderno. Seu aparecimento e expansão
terão sido uma decorrência lógica dos próprios fatos emergentes - ante o
acúmulo de problemas que estão a exigir ação mais rápida e m,enos formalística
do que aquela que a emperrada burocracia tradicional podia desenvolver.
17. Multiplicaram-se a.s agências admlnistrrutdvas (autarquias, empresas públicas sociedades de economia mista) não vinculadas por laços de uma rígida
dependência hierárquica à máquina do Estado, destinadas aos mais diversos
fins de interesse coletlvo, captando e movimentando recursos vultosos, rara dos
severos controles que, paradoxalmente, nunca deixaram de prevalecer para a
vida financeira dos órgãos da Administração Dlreta.
18 Essa muda-nça no quadro administrativo não foi acompanhada, em ritmo
idêntico pela pronta alteração das estruturas jurídicas que se fazia necessária,
de mod~ que os dinheiros públ!c<Js, em trânsito por esses organismos, ficassem,
também, sob a mira dos Tribunais de Contas.
19. 11: 0 que ocorre no Brasll, como sabemos, com a ausência,_ que perdura, de
uma legislação explícita e eficaz que disponha sobre a submissao de nossas entidades da Administração Indireta à ação flscallzatória dos Tribunais de Contas (o da União e os dos Estados).

"
k-·
b.••
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lacuna, na linha certa d-o antigo e universal principio, segundo o qual onde
estiver o dinh~iro público, deve, também, estar presente a fiscalização do Estado.
E a fiscalizaçao, no caso, deve ser exercida nas esferas federal e estaduais pelos
órgão próprios, mantidos e aparelhados para a execução desse tipo de trabalho:
os Tribunais de Contas.
Quan.to à questão· levantada no Parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, sobre a possibilidade, talvez preferível, no caso, dos fins colimados pelo
prDjeto serem atingidos pela regulamentação que viesse ser feita do estatuído
no artigo 45 da Carta Constitucional, envolve a mesma, sem sombra de dúvida,
um assunto de técnica legislativa, irrelevante, todavia, para ser considerado
por este órgão técnico, em nosso modesto entender.
21.

22, Atingindo, aqui, a fase conclusiva deste Parecer, reconhecemos que atende
ao interesse público submeter 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.
23. E por assim acharmos, na linha do exposto, opinamos pela aprovação do
projeto.
Sala das Comissões, em 19 de setembro de 1973. - Magalbã.es Pinto, Presidente - José Augusto, Relator- Paulo Guerra- Renato Franco - Arnon de
MeDo - Helvídio Nunes - Geraldo Mesquita.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Conforme a Casa acaba de ouvir
da leitura a que procedeu o Sr. 1.0 -Secretário, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade e juridicldad,e do projeto.

o parecer

da Comissão de Economia é favorável à aproyação da matéria.

Solicito ao nobre Sr. Senador Virgil!o Távora o parecer da Comissão de
:F'inanças.
O SR. VIRGíLIO TÃVORA (Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Sen::tdores, de autoria do eminente Senador Franco Montoro, o projeto em exame
submete as pessoas jurídicas de direito privado, de que o Poder Público ·~u entidade de sua Administração Indireta sejam acionistas exclusivos ou majoritários,
ao controle financeiro do Tribunal de Contas competente.
Trata-se de proposição de elevado senso público que visa, em síntese, a ordenar a fiscalização financeira dessas entidades pelos órgãos específicos - os Tribunais de Contas -, sem prejuízo de fiscalização do Poder Executivo sobre os
seus negócios.
A matéria mereceu, após minuciosas análises, par·eceres favQráveis das Comissões de Constituição e Justiça, s.abre sua constitucionalidade e juridicidade,
e da comissão de Economia, quanto à sua oportunidade.
Atentando, todavia, para o fato de que t1·amillam, na outra Casa do Congresso Nacional, várias proposições versando a mesma questão - ent.re elas os
Projeto de Lei n.os 1.546/73, 1.563/73 e, em particular, o de n.O 1. 733'173, de
autoria do nobre Senador Magalhães Pinto, do qual tive a honra de ser o Relator
nesta comissão- requeiro, na forma do art. 373, item III, do Regimento Interno,
seja sobrestado, temporariamente, o estudo do Projeto em tela, até o recebimento
ctas proposições clt.adas, eis que dispõem sobre matéria ora idtmtlc·a, ora correlata.
o Projeto de Lei n. 0 1.546/73, no seu art. 10, de autoria do nobre Deputado
Marcelo Medeiros, diz o seguinte:
"0 disposto nessa lei se aplica à fiscalização financeiro. e orçamentári•a
das autarquias, exercida J)elo Tribunal de Contas, na forma do art, 6ú,
§ 5. 0 , da Constituição."
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O Projeto de Lei n. 0 1.563/73, da lavr·a do nobre Deputado Henrique Turner
em seu art. 13, dispõe:
'

"Art. 13 - As sociedades instituídas pelo Pod-er Público ou ·em que este
participe com capit~l majoritário e as empresas públicas da União, dos
Estados, dos Munic1pios e do Distrito Federal sã.o obrigadas a pres·tar
contas anuais de sua g·estão financeira e patrimonial ao Tribunal de
Contas comp-etente, n-os termos do art. 70 da Constituição Federal e dos
correspondentes dispositivos das Constituições estaduais.
Parágrafo único -: A pr-estação de contas ·estabelecida neste artigo não
exclui a fiscal!zaçao e os controles internos a que estejam sujeitas por
força de sua organização, de seus estattuos e de legislação específica."
O seu art. 18 reza:
"Art. 18 - Aplicam-se os preceitos desta lei no que couberem às funda'
ções instituídas ou mantidas pelo Poder Pftbl!co."
No seu ar·tigo &eguint.e, estatui:
"Art. 19 - Esta lei não se aplica às sociedades ou empresas fed·erais que
explorem atividades que constituam monopólio da União, realizem obras
ou prestem serviços considerados, por decreto, de interesse da segurança
nacional."
o Projeto de Lei Complementar n.o 8, de 1972, desta casa, em seu art. 7. 0 ,
explicita:
"Art. 7. 0 - Ficam sujeitos às disposições da presente lei todos os órgãos
da Administr-ação Indireta, incluindo fundações de serviço público, autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, com o intuito de consolidar toda esta legislação, com o intuito de realmente dotar o Parlamento de um diploma que reja,
'<l.brangentemente, toda a questão, é que o requerimento é posto perante esta
Casa.
Não desconhece a Maioria o alto senso moralizador e a oportunidade do
projeto d·a ilustre representante de São Paulo, cujas idéias básicas todos nós,
ela liderança, no particular, da Maioria, em geral, estamos certos, serão aproveitadas dentro do projeto. que é determinação nossa seja aprovado pelo Congresso.
o SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A Casa acaba de ouvir o parecer
da Comissão de Finanças, que conclui pelo sob11estamento da matéria.
Em discussão o projeto.
O Sr. Franco Montoro - Sr. Presidente, peço a palavra.
o SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre sr. Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, o nobre Senador Virgílio Távora manifestando-se em nome da Comissão de Finanças do Senado, opina
favoravelmente ao projeto, reconhecendo o seu interesse público e proclamando
vários aspectos positivos da proposição. Nenhuma restrição é oposta. A Comissão
de Justiça, por unanimidade, também se manifesta f·avoravelmente ao projeto,
em termos -elogiosos. A Comissão de Economia, de forma categórica., apreciando
o mérito, conclui pelo relevante interesse público da matéria. Os pareceres são
unânimes, a ma.téria é importante, a medida é urgente.
Acabamos de demonstrar, há quinze dias, que as companhias constituídas
com capital público, chamad.as companhias de economia mista ou empre&as públicas representam em São Paulo, seu capital somado, cinco vezes o orçamento
do Estado. o Tribunal d·e Contas de São Paulo acaba de se manifestar, por unanimidade, favoraveln'l.ente à urgente aprovação da medida, para moralizar a.vida
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- 368 pública nos Estados. Os pareceres são favoráveis, a Maioria se manifesta favoe conclui peCI.indo que seja sobrestada a aprovação da ma.téria. Esse
sobrestamento, Sr. Presidente, não nos parece, data venia, fundamentado pois
argumentam com algumas circunstâncias estranhas. Mencionam-se três prÓjetos,
dois deles de autoria de Deputados; um se refere a autarquias, não é o caso
do projeto presente; outro, de iniciativa do nobre Deputado Henrique Turner,
que inclui ma,téria em parte semelhante a este, foi apresentado na Câmara
em época posterior à apresentação da proposição no Senado. Qual a fundamentação para paralisar a tramitação de projeto no Senado porque na Câmara dos
Deputados foi apresentada proposição semelhante? Qual o interesse público?
Qual a conveniência de ordem processual para o pr·ocesso legislativo?
Está havendo, Sr. Presidente, uma confusão, a meu ver, entre duas medidas
diferentes.
Há alguns projetas regulamentando os arts. 45 e 70 da Constituição, que dispõem sobre a fiscalização •a ser fei·ta pela Câmara dos Deputados e pelo Senado
Federal- matéria urgente, necessária e louvável. Mas, o projeto tem, exatamente,
essa peculiarid.ade: não versa matéria de Direito Administrativo. É um projeto
que vem alterar a Lei das Sociedades Comerciais, porque estabelece, muito simplesmente, que qualquer sociedade que se constitua, na qual o Poder Público
tenha capital majoritário, essa empresa, essa sociedade terá que prestar contas
ao Tribunal de Cont·as respectivo, federal, estadual ou municipal. Esta disposição
não confllta nem interfere com as demais. É uma solução aparentemente sim:ples, cuja descoberta não foi nossa. Apresentamos o projeto mencionando expressamente esse fato. A justificação do projeto se inicia com esta afirmação:
"O presente projeto, inspirado em sugestão formulada publicamente pelo
Professor J. L. Anhaia Mel1o, ilustre Ministro oo Tribunal de Contas de
São Paulo, objetiva instituir norma legal capaz de assegurar a fiscalização financeira de todas as sociedade.o •em que o Poder Publico participe
como acionista exclusivo ou majoritário."
E estabelece o projeto:
"Art. 1.o- As pessoas jurídicas de direito privado, de que o Poder Público
ou entidades de sua Administração Indireta sejam acionistas exclusivos ou majoritários, ficam submetidas ao controle financeiro do Tribunal de Contas competente, sem prejuízo da fiscalização exercida pelo
Poder Executivo."
.Trata-se de uma idéia original, sugerida pelo Prof·essor Anhaia Mello, que,
além de Ministro e Presidente do Tribunal de Contas de São Paulo, é Professor
da Universidade de São Paulo, na Cadeira de Direito Constitucional.
A medida, portanto, não se atrita com aquelas a que se referem os projetas
mencionados pelo nobre Senador Virgílio Távora. Formulo apelo a S. Ex.a e "'
Maioria. Se se reconhece a utilidade da medida, pelo seu caráter moralizador,
se se quer preservar os dinheiros públicos - fala-se muito ·em combater a inflação, reduzir a despesa pública - aí está um meio de mo;alizar os costumes.
Na hora de se estabelecer um instrumento para a moralizaçao dos costumes, por
que pedir o sobrestamento da matéria, depois de longa tramitação?
O projeto veio a Plenário Sr. Presidente, em virtude de requerimento nosso
nesse sentido, pois havia duaS manifestações fav-oráveis e, na Comissão de Flllanças, o projeto aguardava um sinal luminoso, talvez, d·~ Executivo.
São estas as razões que nos levam, Sr. Presidente, a contestar o _pedido e a
formular apelo à nobre Maioria, para que aprove o projeto, como e solicitado
por todo o. Congresso. Todas as manifestações sã~ f·a v~rá.vei~ à aprovação . A
ordem é aprová-lo ·e não vamos fazê-1_?. Uma dilaçao va; s1gmficar ma~s alguns
meses, alguns anos. Enquanto isso, sao os dinJ;eiros publicas que estao sendo
eompromet!dos. Note-se que qualquer modlficaçao poderá ser introduzida oportunamente. Aprovado o projeto, em primeira discussão, caberá u oportunidade de
rav~lmente
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-369emendas, de aperfeiçoamento. Poderão os projetas posteriores a este, se trouxerem alguma melhora, nele serem incluidos. O que não se à.eve fazer é paralisar projeto que está na frente para esperar que aqueles que estão atrás venham
a se som-ar a ele. Somos inteiramente favoráveis ao projeto referido por S. Ex.a,
de que foi autor o nobre senador Magalhães Pinto. É projeto necessário, mas
dispõe sobre a fiscalização que o Senado e a Câmara vão realizar sobre administração. É outra matéria. Esta que or-a discutimos dispõe apenas que em
wda empresa em que haja dinheiro público deve ha\·er a fiscalização do Poder
Público, medida moralizadora que em nada irá perturbar a aplicação à.e outras
iniciativas ligadas à fiscalização que, Senado e Câmara, exercerão sobre a
atividade do Poder Executivo.
Oom estas r-azões, Sr. Presidente, formulamos um apelo à nobre Maioria
para que não Insista no sobrestamento. Haverá uma dilação necessária pelo
processo legislativo comum. Aprovada a matéria, como solicita todo o Senado,
porque todas as Comissões chamadas a opinar sobre a matéria se manifestaram
favoravelmente, enaltecendo a significação d,a mesma, vamos aprová-la em
primeira discussão. Se houver necessidade de um entrosamento, de novas medidas, elas poderão ser acrescentadas oportunamente, sem um sobrestamento que
irá adiar, talvez, indefinidamente, a aprovação e a declsã,.o desta matéria, que
é do maior interesse público. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
o .Sr. Nelson Carneiro - Peço a palavra, Sr. Presidente, para uma questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Carneiro.
o SR. NELSON CARNEmO (Pela ordem.) -Sr. Presidente. Salvo engano,
o nobre Senador Vlrgil!o Távora pediu que o projeto tivesse sobrest.ado o seu
curso, até que chegassem ao Senado dois projetas, que se encontram na Câmara
dos Deputados, de autoria de Deputados, que podem ou não ser aprovados; e
um terceiro, de origem do Senado Federal, que esta Casa, o S·enado, já aprovou
e se encontra, Igualmente, na Câmar-a dos Deputados, que pode não voltar a
esta casa, porque aceito por aquela outra. Se não me engano - eu apenas ouvi,
não li o parecer - creio que S. Ex. a se referiu a esses três· projetas.
Se assim é, Sr. Presidente, não há como sobrest.ar um projeto para esperar,
na forma regimental, ou o desfecho de dois que estão na Câmara dos Depu~ados, ou o curso de um terceiro, já aprovado pelo Senado Federal.
Se esse projeto repete o mesmo que está· contido no Projeto Magalhães
Pinto, deve ser rejeitado. Se, porém, abre outras clareiras além daquelas fixadas no Projeto Magalhães Pinto - e isso mesmo foi aceito pela Comissão à.e
Constituição e Justiça. do Senado - não vejo como, dentro do Regimento Interno, possa ser sobrestado o ·curso deste projeto.
Em todo caso, V. Ex.a é, além de eminente constitucionalista. o regimentalista da Casa, porque autor do próprio Regimento e, certamente, dará a melhor
solução ao problema. (Muito bem!)
O Sr. Virgílio Távora - Sr. Presidente, peço a palavr-a para contestar a
~uestão de ordem.
o SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra a V. Ex.", para
contestar a questão de ordem levantada pelo nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. VffiGiLIO TAVORA (Para contraditar questão de ordem.) - Sr. Presidente às vezes nós nos penitenciamos por sermos sintéticos em demasia, mas
acreditamos que, muitas vezes, este proceder é uma homenagem que prestamos
às pessoas que nos ouvem.
A idéia dominante na Maioria foi, justamente, dotar o povo, por Intermédio
de um diploma legal, dos meios necessários para que seja, realmente, efet!vada
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- 370uma fiscallzaçã.o financeira e orçamentária da União, através do Congresso Nacional e de seu órgão auxiliar, que é o Trtbunal de Contas dos Estados via seus
Legislativos e Cortes de Contas looois '·
O que houve, nesta Casa, foi uma iniciativa que foi transformada em projeto
pelo eminente e nobre Senador Magalhães Pinto.
Coube a nós, até por coincidência e para multa honra nossa, em relatando a
matéria na Comissão de Finanças, concluir por um Substitutivo, que podia não
ser perfeito, por não abranger os Estacas mas que, no art. 7.o - e para esse
detalhe cnamo bem a atenção da Casa - perseguia o objeto do projeto em questão, subordinando todas as entidades à fiscalização, sejam €stas €ntidades d€ Administração Direta, de Administração Indir€ta, sociedade de economia mista,
fundações €te.
A intenção da Maioria é, juntando todas as contribuições havidas, s€ja numa
Casa, seja na outra, dar à Nação, através do Congresso Nacl·onal, a legislação
a que nos referimos.
Não vemos €m que possa ser contestado o sobrestamento pedicll.l, que tem
base no desejo de realmente fazer essa fiscalização da forma mais eficiente e,
ao mesmo tempo, mais abrangente possível.
O Sr. Franco Montoro - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O nobre Sr. Senador Nelson Carneiro levantou uma questão de ordem. O nobre Sr. S€nador Virgílio Távora
contestou-a e, na forma regimental, a Presidência deve decidi-la.
O Sr. Franco Montoro - Sr. Presidente, se V. Ex." me permite apresentar
subsídio ...
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Ouço V. Ex."
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex." talvez pudesse determinar que chegasse às nossas mãos o projeto referido pelo Sr. Senador Virgílio Távora, porque
parece que tudo gira em torno de um dispositivo regimental que estabelece
tratar-se da mesma matéria. É uma questão de fato.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A questão de ordem do nobre Sr.
Senador Nelson Carneiro não versou sobre esse ponto. Depois de esta Presidência decidir essa questão de ordem, V. Ex.a poderá, se assim entender, levantar nova questão.
O Sr, Franco Montoro - Aguardo a decisão de V. Ex.", para, em seguida,
levantar nova questã.o de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O nobre Sr. Senador Nelson Carneiro colocou, perante esta Presidência, a seguinte questão de ordem: o parecer
do nobre Senador Virgílio Távora, pela Comissão de Finanças, conclui solicitando o sobrestamento da matérta, isto é, a tramitação do Projeto de Lei do
Senado n.o 62, de 1973, em face de existirem, no Congress·o Nacional, em fase
de tramitação, três proposições que versam sobre a mesma matérta: duas de
autoria de nobres Srs. Deputados, os Projetos de Lei n. 0 s 1. 546/73 e 1. 563/73, e
um terceiro, o de n, 0 1. 733/73, de autoria do nobre Sr. Senador Magalhães Pinto,
que se encontra na Câmara dos Deputados em f·ase de tramitação.
S. Ex.", então argumentou - e quero ser fiel às palavras do nobre representante do Estado da Guanabara- que os dois projetas de iniciativa de Deputados ainda não chegaram ao Senado Federal, e o terceiro projeto, aquele de
autoria d.o nobre sr. Senador Magalhães Pinto, poderá ser rejeitado na Câmara.
E aí não teríamos nós oportunidade de voltar ao estudo da matéria.
S. Ex." não colocou em dúvida que os três projetas e o que estamos, no momento, discutindo versem sobre a mesma matérta. Devo, pois, decidir a questão
como foi ela colocada.

- 371O Regimento Interno do Senado declara, no art. 373, dispositivo que foi
base da conclusão do Parecer d.a Comissão de Finanças, o seguinte:
"O estudo de qualquer proposição poderá ser sobrestado, temporariamente, a requerimento de Comissão ou de Senador, para aguardar:
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3 -o recebimento de outra proposição sobre a mesma matéria, observando-se o disposto no art. 140 do Regimento Comum."
O art. 140 do Regimento Comum declara:

"Quando sobre a mesma matéria houver projeto em ambas as Câmaras,
terá prioridade, para a discussão e v-otação, o que primeiro chegar à revisão."
Diante do que acabam de alegar e face à questão de ordem do nobre Senador Nelson Carneiro, não há dúvida nenhuma de que exist.e um projeto na
Câmara dos Deputa;dos, já aprovado pelo Senado, sobre a matéria do projeto
em exame. Segundo: que o Regimento Interno dá prioridade àquele projeto
que esteja em fase de revisão.
No momento, o projeto que está em fase de revisã-o é aquele que está na Câmara dos Deputados, já aprovado pelo Senado Flederal. Sendo assim, entendo que
a Comissão de Finanças poderia ter concluído o seu parecer solicitando o sobrestamento da matéria.
É

a decisão d.a Presidência. (Muito bem!)

O Sr. Franco Montoro - Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) ao nobre Senador Franco Montoro.

Concedo a palavra, pela ordem,

O SR. FRANCO MONTORO (Pela ordem, sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, parece-nos que a deciSão de V. Ex.'\ perfeitamente fundada nos textos regimentais, tem plena juridicidade. Mas a questão que eu havia preliminarmente levantad.o era a de termos em mãos, para conhecimento, os projetes
mencionados.
Evidentemente, os doeis projetes de autoria de Deputados, que não foram sequer aproYados, estes constituem matéria estranha, realmente. E com esse fundamento não se poderia aceitar a questão de ordem. V. Ex.a fez multo bem em
excluir este fundamento. Quanto ao outro, trata-se do Projeto Magalhães Pinto.
Então, a questã·o se resume em verificar se ele dispõe sobre a mesma matéria
ou não.
Ora, o Projeto Magalhães Pinto dispõe sobre a fiscalização financeira e orçamentária da União, mediante o controle externo do Congresso Nacional, e regulamenta o art. 70, expressamente, da Constituição.
O Projeto n.0 62, de nossa autoria, dispõe sobre matéria diferente. Estabelece
que as pessoas jurídicas de direito privado, de que o Poder Público ou entidades
de sua Administração Indireta sejam acionistas, exclusivos ou majoritários ficam submetidas ao controle financeiro do Tribunal de Contas competente seja, portanto, federal, estadual ou municipal - e o projeto do Senador Magalhães Pinto não cogita desta matéria; portanto são matérias distintas.
Dai a interpelação que havíamos formulado antes, V. Ex.a divicUu, e muito
bem: ·a ma.térla já •está, eLo poli!Ibo de v~·s. •a }uridico, dec:dlda p.er.e~tanven .•e
por V. Ex.a Quanto a ma.térla d1e f•a•t•O. •eu pedi, •e gmça,s à .a,t.ençfuo do nobre
Sena;doll' Vitr.gíllo Távo['la, •tenho •em moos o proJ.e•ttO d.o Senado•r Maga1h5Jetl Pinto,
<Le 111. 0 1. 546, eLe 1973; o nos&o é o dte n. 0 62, d•e 1973, qu•e dLspõe soooe matéria
diversa.
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-372Se V. Ex.n. dese·jax, não .sei se· V. Ex." dispõe dio· projeto que teil1iho em mãos,
posso elllJc:amilllhá-1o •a v. Ex." (Pausa.)
O Sr. Virgílio Távora - Sr. Fll1esiJàJe:llite, pedimos .a. paJ.av['.a pa11a ocm1madttar.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Senhor
SenadJOr Vla-gíJd.o Tá\TlO['.a iP•M1a comradi.1JáJr a ques,tão .c:ve oràlem levam,tlll!tva pelo
nobre Sr. Senado[' F1~runco Monto•ro.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Esp.ortivament,:, .a Opo.s.ição devol~a os docrumen'bo.s qUJe lhe cedemos. (Pausa.)
Sr. Presidente, honra à inteligência do nobre representante paulista. Por isso
o !Il'O·l::['le S•enado[' E•urico Re!le·me·, um i!)ll!:llita;gruel
de votos. OUvindo esta argumentação, até quase que nos convenceríamos. Realmente, o caput é d!,fe['len:.e, mas o a;rt. 7.0 do !lllosso• p11o'j'eto - dig1o oooocl projeto
porque é do Senado, e foi à Câmara, oriundo da autoria do eminente Senador
Mag1all1ães Pmto - ,p!'O·CU•ra o objoeto do proj•e;1Jo d•o S.ena;dor Frrunco Mon,toro.
Assim, vamos, abusando da bondade de V. Ex." e, sinteticamente, apenas, ler:
"Fica;m suje~tos à ~sposiçã.o eLa pres.ente ~ei todos os órgãos da Admimstr:ação lind]l1eta, incliud.noo: Fund.açÕ..."lS de ·Serv:.ç.o Pú.bld•OO, Auta.rqwas,
Empresas Públioas ·e So·ci.edad.es de Eo0~1!omla Mis1ta.."
Mas, ainda, Sr. Presidente, o que foi objeto desde o início da nossa declaração,
repetimos, porque talvez nã;o tivesse ficado muito explícito é que desejamos,
nós ·da MaJom, ·uma fisc.alizaçãJo comple.ta, ruma 11eguJ.amentaçoo, uma legis1açã;o
ab11amg1en1Je de >tooo o conju!lllto.
S. Ex."' é, meSiffiO, oomo· d1d:L

Re•aUnelllJ1Je, pedimos a V. Ex.a que lesse o •rurt. 7. 0 , a, que

MIS

a."efl'll1!IllJOS,

O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Pres~dent.e, c•omo fui mencionll!dO, eX?J,"e~S
samen,te, gosbruria de aea."esc·en·tatr o S1eguinte ...
O .SR. PR-ESIDENTE (Antônio Carlos) - Ouç:o• a pa.1avor.a ode V. Ex." como
esc1arecimemo, pods que a Mesa, s'egu,noo o iReglime·nto linbemo, •tendo V. Ex."
le~8JI!ltado uma qu.estã;o de O['ldem, e •esta sLdo ·oo~•,e.s:tadJa, de·veria decLd]r. Vossa
Ex;oelêncla 1atté auxl1ia 'a Pa1e.sLdênoi:a, que e~ltá tomando ·conhe•c!mJento do 'a&Sillalto
pail'a bem decicllr.

O S·R. FRANCO MONTORO - . . . mesmo porque, em parte, é inegável que
assiste !l'lazão ao S•enrudor Vilr.gíl:io Távo~ra.
Neste 'ruut. 7.0 - não no Proj 1eto• Magalhã.es Pmto - !lliO Sulbs.tl1Jutivo há uma
refm-ênc:La às .autaxqwas e soc:Le.dJades de e·conomia ·Il1ilsta. Mas, p·e~ta-me aJC:rescent•ar, este tnão é o obj·et!vo do p!l'lese~t.e proj·e.to.
AprovadJO e.ste .pro.j~e•1Ja., só 1as empa."esas suj•eLtls à l·egils1ação f·ede·ml, - .poo:que
o projeto se :refell'\e à fisClalizaçálo ;p·eLo Senado e pe1a; Câmrura. dos Deputados, estaJrão suj.ef.ta;s ·a •essa fiscalização. É •este o O•bj•e1tivo de todo aque~e projoe,to·.
O Projeto Magalhães Pintoe o Substitutivo aprovado se referem ao art. 70
da Constituição e mantém esta disposição, mas é evidente que ela se refere
SJpenas àque1a ma;téri.a que é o obj•eto dess•a l"egu1amentação.
P011ta:nJto, só as •empres.as f.ede.rais. Até mesmo na h:rpótes'e de se· aclimlJt!Jr a
apro'l'ação do Substi.tuti·ro, e com os ,termos laJrgos ·a que lhe 1a1bribui o sen,adotr
Virgílio Távora, não seriam atingidas as empresas, as sociedades de economia
:mista, na •e.sfe•l'a esta;ãual •e na esofe11a mnmdoipal.
A matéri·a, p()l1l•8Ji!lJtO·, não é idên1tlc•a. Ela p·od:er1a s.er .análoga, semelhaJi!lJte ou
cobrmdo, .pMc~a.lmente, o meiSiffio campo•, ma.s não é maté·rla de ident1dad·e.
E~a o que >tlnba a dizetr, Sr. P11es1dente.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - A Mesa pas.sa a deooid.i.r 1a questã.o
de ordem levantada pelo nobre Sr. Senador Franco Montara.
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n. 0 62, clie 1973, ~e·rs•a ou não sob11e a mesma mrutél1ia daquelle ootro· ·que na
Câmama dos D·eputados tranúta sob o n.o 1. 733, de 1973, de •aJUtona do· noM-e
Sr. Se.IJJaJclio~ MagalhãJes Ptrullo, já •II!Prova<lio pe:O Senado.
A questoo dJe O•l1d•em é l~an~ada, 'llJma vez que, segundo o mc!JSO In do
art. 373 do Rleglmen•to linteamo, da nossa Casa, dJeVIe .ser obede·cldJo, no cruso em
espécie, o ·ail't. 140 do Rlegtmento Oom'Uill que diz:

"JWt. 140. Quando sobre .a me.::ma matéria houwr pooje•to em ambas
.as Câmaras, temá pr.lorldiald.e, pa:ra a discussão e votação, o que pl1imeiro
chegai!' à. 11eVIiSãJo."
Devo confessar à Casa que a questão não será fácil de ser decidida, numa
tomada de conhecimento como esta qu.e s•e oferec•e à PresldffilcLa, no omso de
uma Sessão.
A ma~a ·exigida .um estudJo mador, daí po•Dque, p11eli!nmrmente, vou recorrer da minha de.cisão à douta Oo~são ·clie Constl.~.uição e Jtmtdça.
Entendo, contudo, se desta cadeira decidiss·e numa interpretação sumamente
rígida, que os dois pro•jeto.s Vlersam sobre a mesma mrutéria, liria, c1e f,uturo, crl:ar
dific•u1dades ao andamento normal dos trabalhos oo PlenáJ11io •e das Comd5.sões.

Deixo de lac1o o •e:x;a:me cuidadoso das duas p11oposições. .&ssmalo apenas do!ls
aspectos que me J)a2lem conc1ttia." desta •manelJ:ia.. Em .prime!Jro 1ugar, o Projeto
die Lei que ·Ul'l!llll·~ta na Câmava. de autoria do nob11e Senadoll" Magalhãie.s PIDto,
re~a exp•l'essamen+,e ·C> § 5. 0 do ar:t. 70 da ConiSitLtuiçãio. O l'll1o·j•eto em exame
determina, exclusivamente, que as sociedades de direito privado, cujo acionista
prlnc!IJl:!lll ou eXicLu.SoiVIO seja •a Uniãio, devam rprestar comas ,a;o '!1ribunall d1e Contas.
E ma:is: sobre •esse •as,pe.cto. que mostra. que um projeto ex;aml:na o problema da
flscalizaçãJo flruanceira de órgãos da Adminl.stJl'ação Diveta sob .um pl1isma mru.!to·
especlfico, e o ootro p110•Jeto regula rum dispositivo da Constl1tuiçãJo, há 'al:ndla que
ooooderar que ·O projeto que .~!limita .na Câm!lll'a nãio oulda. das sociedades de
dl'l'eibo prlv·ado cuj.o maior acionista sej.a rum Estado ou um Mumtcíp!o. •E •aí, então,
re!lllmellite, •a p~opo~!}ãio que ·estamo.s exam!.nando não v>e're'a. :a moom.a. ma.térl.a
daque.la !IJI!10posiçãio qUJe já :apro•vamos, e ose encena na Câma11a dos Deputados.
Como declarei de início, levantando uma preliminar, esta é uma decisão que
'lliffi ·deven, ·mas fa.ce a ·um e~ame po.s:sa mesmo
afil'mar mode&t•a.mel!ll1Je - sruperficl·al da matéria. iE, poc ~. l'OOOIIU"O dieislta decliSã.o
à ~o de CollliSti'.uição •e IT•UlStiça, da nossa :Casa. Mas, ou1Jl1a dec!isão não
poclieria. .tomar na •alitura. do conhecimento que ·tenho da matéria, se não para
prejudlca;r o •andamento das proposições •apreSOOJtadas à canstc1era.ção· ·c1o Senlado
da Rlepúblioa..

tomo no cumprlmento de

É •a ·dJe,clJsão da Presidência. Pol1tailllto, o •requeri!nento da .Comissãio de FmanQas, p~dll!lido o sobresta:mento da matéria, no .entender da; Pre~dêncla; é ant!l'eglm.ental. Fa.Cle :a esta de·clsão, vou solictta;r à Oomissão clie FilllanQas novo
parecer sobre •a proJJoslçãio.

O Sr. Virgílio Távora -

Sr. P11esiden~e •.peço a pala.V111a., como• Lídier.

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) Virgil·iO Tá VOI!'a, Lider da Maioa:'ia.

Com a palawa o no,bre Se:llJad!o•r

O SR VIRGíLIO TAVORA (COlmo Líder.) V. Ex.n •re•correu?

Sr. Pl1es•idente, •de qual declsãi:>

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Recorri para a Comissão de Justiça,
da minha decisão, mas o meu recurso não tem •efeito suspe·nsivo.
Consultarei o Regimento para saber se a minha deiCisão tem efeito suspensivo, porque, se assim for, a matéria será retirada da Ordem do Dia. (Pausa.)
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"Art. 100. A oomissão de Const!tui~o e Justiça compete:
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VII - opinar sob~;e recursos interpostos às decisões da Presidência;"
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, peço a palav~a. para um esclareelmento.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (Sem revisão do orador,) - Sr..l'lresMente, a
titulo de colaboração e como contribuição à solução da maJtéria, penso que poderíamos nos socorrer do art. 452 do Regimento Interno, que se refere, precisamente, às questões de ordem.
Dispõe o § 1.0 do art. 452:
"A audiência da Comissão de constituição ·e Justiça poderá ser requerida por qualquell' Senador, devendo o requerimento, nos casos de proposição em regime de urgência do art. 374, a e b, ou com prazo fatal, de
tramitação a ser apresentado por 1/3 (um terço) da composição do Senado."
"Solicitada, .pelo \P!l'esiden~e, a audiência ou a{Provado requerimento nesse
sentido, ficará sobresta.da a decisão."
Ora, Sr. Presidente, o § 2.o detell'lllina que solicitada audiência, ficará sobrestada a decisão. v. Ex.a não solicitou a audiência da Comissão de Constituição
e Justiça mas decidiu, recorrendo da decisão. A decisão fol .tomada. Se houvesse
o requerimento, se V. Ex.8 tivesse solicitado ·audiência da Comissão de Com;tituição e Justiça, então, estaria sobrestada a apreciação da Illaltéria. Mas v. Ex.a
decidiu, como recurso. Então, a contrario sensu, conclui-se, inequivocamente,
que não há efeito senão suspensivo de qua~quer recurso. A ma;tér!a deverá,
realmente, ser submetida porque não houve il.'equerimento de ·audiênci·a da Comissão de Constituição e Justiça; houve a decisão e o recurso ex officio.
Parece-nos que, nestas condições, a mrutéria deV'erá, realmente, ser encaminhada e votada. Estou sendo informa;do de que hâ, inclusive, emendas para
serem apresentad·as ao projeto. Ele ill'á à Comissão de Constituição e Justiça,
de qualquer maneira, para que esta orpine sobre a emenda apresentada e sobll'e
a questão de ordem decidLda por V. Ex.8 , sem que se aguarde, o que significaria
uma nova demora no exame da ma-téria.
É a contribuição que trago, respeitosamente, a V. Ex.8
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) -V. Ex.8 aux!l!ou a Presidência.
De fato, a Presidência, quando l!lecorreu à Comissão d.e Co·nstituição e
Justiça ex officio, infringiu o Regimento Inteil."no. O 11ecurso devia sell' encaminhado ao Plenário.
A Presidência f.az esta correção, de modo que o que ela solicitou foi, de
fato, a audiência da Comissão de Constituição e Justiça.
Assim, atendo à questão de ordem que o nobre Senador Virgílio Távora
levantou e vou encaminhar o projeto à Comissão de Const~tuição e Justiça, que
deverá proferir, no prazo de quarenta e oito horas, o seu pareoer, sendo esse
parecer incluído em Ordem do Dia rpara deliberação do PLenário, imediatamente
após.
O engano foi da Presidência, Creio que o nobre Senad·or Franco Montoro,
no desejo de auxiliar a boa condução dos trabalhos, esclareceu.
A Presidência caberia ll'ecor11er da sua lde1:isão para o Plenário. Não o fez.
Porta.lllto, desobedeceu a;o Regimento; re·correu à Comissão de Constituição e
Justiça. Caberia, ai, o pedido de audiência.
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Ide •escl:arece·r se a matéria é ou não a mesma - aquela de> projeto que estamos
discutindo e a outra objeto do projeto apresentado pelo nobre Senador Magalhães Pinto, e já aprovado nesta Casa.
Determino à Secoretaria-Geral da Presidência que faça acotnrrlanhar o projeto
as :notas taquigráficas origlrnais do ,debate aqui havido em ·torno d:a;s questões
de ordem levantadas, ·a começar pela do nobre Senador Nelson Carneiro e
aqueloutra de Iniciativa do nobre Sena;cior Franco Mollltoro, a palawa do nobre
Senador Virgílio Távora contestando as duas questões de ordem e as decisões
da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Esgotada a mwtérla da Ordem do
Dia.
Vai-se passar à vota~tão do Requerimento n.o 105, lido no Elqlediente, de
urgência para o Projeto de Lei da Câmara n.0 61, de 1974.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
Aàlrovado o requerimento, passa-se à apreciaçãc da matéria.
Discussão, em ·turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 61,
de 1974 (n. 0 1. 933-B/74, na >Casa de origem), que dispõe sobre o d·esdobramento do •extinto Ministério do Trabalho e Previdência Social e
a instalação do Ministério da Previdência e Assistência Social, e dá
outras providências.
Solicito ao nobre Senador José Lindoso o parecer da COmissãc de Constituição e Justiça.
O SR. JOSÉ LINDOSO (Para emitir parecer.) - Sr. Pres~dente, Srs. Senadores, o presenrte projeto •de lei, originário da Mensagem n.0 199, firmada
pelo Senhor Presidente da República a 1,0 de maio do corrente ano, é uma
decorrência da Lei n.o 6.036, sancionada na ~referida data de 1.o de maio de
1974. Nesta, criaram-se, entre outras dis!Posições, as normas que formalizaram
o desdobramento do Ministério do Tra.balho e Previdência Social, ao passo que
agora, na proposição governamental, dá-se continuid!llde ao processo do desdobramel1lto e da instal~~~Ção do novo Ministério da .p.revidência e Assistência
Social.
·
A matéria, amparada rpelo art. 51 da Constituição, já rpassou pelo crivo da
outra casa do Legis1ativo, onde, sem restrições, foi ~rovada. pelas Comissões
de Constituição e· Justiça, de 'l'l'abalho e Legislação Social e de Finanças.
No Plenário da Câmara dos Deputados, mereceu integral acolhida, ·vindo-nos
agora à revisão.
Nada a acrescen·ta;r a tudo quanto já se registrou, na Câmara dos DeiPUtados, em torno da matéria.
A proposição, a par dos •encômios de que se faz merecedora pela sua conveniência e oportunidade, foi elaborada sob a melhor l.nSipiração técnica. Não
se lhe pode imrputa;r, na verdade, nenhuma restrição de qualquer natureza, mesmo porque, na eventualida;de de inesperada eiva, sua necessária col."l'eção já
teria sido naturalmente levada a ef·eito no correr da tramitação parlameilltar.
Opinamos, assim, pe1a aprovação do projeto, por constitucional e jurídico.
O SR. PRIESIDEN'l'E (Antônio Carlos) - O pa:re.cer doa Comlsosão dle Constituiçãc e J\IIS•ti~a é f<a'V<JII.'áV•el ao projoe,to.
SOlictto a;o no•bre Sr. S·enadloa.- Ben}amdm F~ah o iP'M.'IeOer da Oomi~o de
S~rviço Público Cdvil.
O SR. BENJAMIN FARAH (Para emitir parecer.) - Sr. Pl'esicLe.nte, Senhores Senadores, o projeto em exame, de iniciativa do Poder Executivo e subme-
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maio de 1974, no,s ~teu:mos do a.11t. 51 <La Con.s,tituição, viiSa ,a 'esta.beilleoer normas
pM1a o dle&dio,brame!Thto <Lo MindSJ•:ér:O do 'I1rabalho ·e P11evidêncl'a Sio,cla;l e 1a linsta1ação do Mlmstérlo da Plr.evidência 'e .Mslstênd!L Social, 111Ja foll'Ina por que ddspõe
a Lei n.o 6.036, de 1. 0 ,dJe maJo de 1974.
A Mensagem Presidencial ·está acompanhada de Exposição de Motivos dos
Senh.ores Mlm:Lsbros de EJsta.do do T11a.balho e da Seo11e~rurJJa de Plalnej,rumel!lto da
Pres.Ldên,c!a ·dia Rlfl!públdca. na. qUJaJ: IIIOS sãJo da.das ·as Q'azões que delte~am
e justificaram a adoção das medidas consubstanciadas na presente proposição,
oosenciaJJS., OOIIllO sabemos, à co,:l'Ol1ettiz;açã,o .dJo ob}etivo mld.oll', qu,e' é lll imptla.nta.ção
do Minlstém da. Previdência e Asslstênc!,a Soc1aJ..
As prov:ldênda.s lllllltol!'iz3Jda.s IIlO projeto·, na; sua 'quase ,totaJ.idJade pe11t1nenms
a pesõJo,aJ, matéria ol!'çamentáril:a e outll'a.s <}UJestões <Le na.tu11.1ez;a estr:l:tlaanemrtle aJC!ministrativas, dispensam, por isso mesmo, maiores esclarecimentos. Todavia, vale
asS!tnalal!' que o crédito 'especl:a;l la;utoriz;3Jdo· no ,SJJ:1t. 4. 0 é ~mp,el!'ati'Vo, pols, só ·assilln
~erá possi\nel a ,contii!lJuidade do funciJonamento das umcLa.des 11ema.nesce1I1tes da
e:x;mta Seore,ta.rta do 'Th1abalho, ·bem oomo da.s qu.e fOirrum orJJadas em dJeooJ.Têncja
do óe~dobQ1amel!lto dia· ,runtigo Mli!1Jlstélr1o de> Tl13ibaJ.ho e Brev:Ldên~a Social.
DeteQ1mina o amt. 6. 0 que o FUIIldo de L!quid·ez da Prrevidênc1a SoclaJ. sell'á
!l'ell'ido pe'Lo Milll.:~Mrto de ~tênci.a e Plr.evddêncla Social e que ~~oS ãe5pesrus de
organizaçãJo e in.s:talaçãJo, .bem como as d·e :adl:llinlswaçãJo g;!!Q1M, mcCiusl:re de
p~sc,al, até o illmite de Or$ 20. ooo. 000,00 Cvmte milhões od'e cr:uzel:ro,s.), co'rl!'a-áo
por conta dru~ueae F1u1Ildo.
Assw, entendJe:ndlo que M medidas !Pl1o.po~:tM, são opo111tUi!1JaS e llliOOessáll'ias,
SOII!IDS pe~a ,ap,no.y.açã.o do· :pro:je,to.

O SR, PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O
Público Civil é favorável ao projeto.

P:J.~ecer

da ComJ:ssão de Serviço

Conce•dJo a palawa !!lo ·ruobne Sr. Senador Gui·dJo, MoiildLn, pa;l!'a prof:erir o
parec'e'r da ComJs.s,ão de l.ieg1s.1a.çã;o Social.
O SR. GUIDO MONDIM (Para emitir parecer,) - Sr. BresLdJM•e, Sr.s. Benador.es, em }m)SSegudmento às meàidaJs diesenca.de:J.drus peLa Led :n.o 6. 036/74, que
di~põe sob111e a cx::açâle>, ~na pr,e!S1dênda da Riepúbl1ca, dJo Oons.elho die Desenv:olvim:ento Econômlco e dia Secre,tal!'ia ,dJe PCa.nej,ame:ruto, 'e sobre o desdobramento do
M;nistério do Trabalho e Previdência Social, O· SenhOI!' Presldiente dia iRtepúbJica,
nos termos do art. 51 da Constituição, submete ao Congresso Nacional, acompanhadJo d.e EXpo:s!ção de Mo,tivos dos Miru.s,t,ros d:e Estado ào Tl1abaJ:ho ,e dia Secretar.a d:e PLa.!ll!ej,amento, o Projeto die Lei em 'exame, que discipllina ·a.quele dJ€1Sdobr.ameiiito e ·regula ·a w•,aJaçãJo do Mirus.téll'i'o da Previdência e ~Wtênoia Social.
Ooii!ID não QJ,oàJeria d:edXia.r de ser - 'e ess•e .asp.ecto vem l'eall(3ido ~na iElxposição
d·e Motiv:os daqueLes Mi1Il1stros de· E~tadJo - os di.sposLtiVIos ·do projeto, em SIU!a
grande maioria consubstanciam medidas relativas a orçamento, pessoal e outras
questões ,!1Jdmlnistl1atiV1as, já ~tlie ,a;s IProvidência.s substa:IlitiV1as, mads relev:antes,
foram adotadas pela retrocidada Lei n.0 6. 036/74, que definiu as áreas de competência do· Mlnil!térilo des.oo,brado ,e do M1nilstérLo nascente.
Do ponto d1e v!~rtJa da Legúsllaçã:o' Social, q.ue só iiilcLlxletamente sell'á a.fetadia
pe1a.s providêncLas adj,ertl!V1as constantes do ![l1!10j•e,to, 'diev:emo:s. ~aJilen:ta.r q.u:e· ,a proposta V1em materlaliz!llr os propósLtoo, há muito .al'liUIIlco!.a.dos peLo Booer EJoec1l!tA.vo,
de d.l.n3imizar .as atividadies ·af•e.ta.s que,r à âJ11e'a tll'·aJbalhista, qUieor à i!)l1evid:enoiáll"ia
propdamente od1~.a.
Po:r 01~ lado- 'e este é um 3JS,p,eoto que meu::e·ce ~elevo- o pro}eto COi!lJfere
poderes ·expre~~S~o:s rpara ·o Executdv,o. diJSrpo·r ~101bre 'a ·cOIIlcentraçãJo ,dJe a.ti~dia.des
idênticas ou •OOII"'1e•1a,ta.s 'em órgãos ·esp,edalil'!ados, inc1u.sdve ~comtJ. exp,~l1iênc1a para
a ·evellltua1 ·crf,ação· d1e enbidiade,s 'e.s[)ecíncas.
É o ponto die pa~rtlda prura o Q1€,afl'rup.amento d'a.s atividllldes previdencdáu'la.s
ou assistenciais, com vista à sua distribuição funcional, dividido-se o inconve-
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gos. Como salil!enta .a Expoo!çãJo die Motivos, o rel!ldimento •qua.l1ta.t!vo e quwntl·
tlati'VO :cLe'V'e·l'á s•e·r bem maAo•r, n.a medida •em que a ·e~p·e·c!f~cidadie é f·a.tc~r de
eficdêncla.
Por essas ~nazões, e n.a expec:tat!v:a •c!Je q.UJe a. p~rOOJta. iJrus,ta.laçáiO e o fooclonJamento do nove! Ministério venham surtir os melhores resultados, não apenas,
no setor d•a iJlil'ev1dên·c::a, mas, também, !no da ·~sdisl'ência oo·mal, SOIIIJCs rpe1a aprov:açáiO ciJO proãeto, nos .termos da MenJsagem que o submeteu à •rupa:~ec~ação do
Congreaso N'acWi!lal.
O .SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O
lação SOcdal é favoa.-ável à ma.téria.

pa.rece~r

da Comissão :de Legis-

C<m·cccLo •a palawa a.o Mbr.e Sr. Senadol' V:l:r.gí!:io 'I1á.vo11a IPM1a proferiil" o

pall"ece~r

da Com!&sáiO de F1nan((as.

O SR. VIRG:íLIO TAVORA (Po.l.ra emitir parecer.) - Sr. PJ:'IeSd,dente, Se11!hores
Senadores, vem à Comissão de Finanças do Senado o Projeto de Lei da Câmara
n.o 61, de 1974, qu.e d~spõe oob['e o descLobr>ammto do ·emmto :Mi:rmtérl.o do Tra.b3Jl:ho e Plrewdên~a Somal e .a ms.tJalaç.ãJo do Mtn!&térlo da Brev1dêne:JJa e AlsiSistêncla Soo:>al, e dá o~tra.s providências.
Trata-se de prop()Sição de iniciativa do Senhor Presidente da República, sub:m:eUd:a à conside~acão do Coi!lgresso N•a•c~o[]jaJ, nos ·termos •do a['j;, 51 da Constituição Federal.
·
N:a Câmrur:a dos Dept~~tacLos, a ma.téria. obtev·e aprovação dio RJe[]Jáir!O, a.póa
tramitar pela Camisão de Constituição e Justiça, que opinou pela colliStitucionaiLidla·c!Je •e jUJridicLd•a.d·e do projeto. e pelas Conmsões dte tF'manQa.s e de '1111a.balho
e Legislação Social, que concluíram pela sua aprov&ção.
A Mensagem :E\!1es!c!Jencdal se f.az acom;p!mhar dte ExposiçáiO de MOitivoo do3
Seil1hl0111es MinWtros dJe Es•,ado do 'Dl'abalho• e Chief.e :da Sieoretall"~a de Pla.nejamento
dia Pre..~dênclia dia RJepúbliea, que :assdm j.ustif1c·am a proposição:

"Os dispositivos co;rusubstancia.dos no .a:ntep,rojoeto, qu.a..<~e ·bo·dJ:>S 11efe11entes
·a m111téria. or~ame!llltári•a., a ,pesso;al ·e a oU/tlra.s questões •!lidi!n1mJ!;sitra,t!vas,
parecem prescindir de esclarecimento especial, tornando-se suficiente
.a.ssl:IIIalrur qru•e o e~M&to especial iPJ:Ievisto no a11t. 4.0 ,dJecol1I'e da eXl•iinção
d!ll Secll"etax~a dio Til1aJbaJ:ho e rpermitirá a cont!:nruióadle dio funcl<mame!nto
da.s ~da;des a.d.núm:lstrartl:vas daqwe~a se.creta.r1a que serão ma.ntJ!dlas, .bem
como dias que for:am criaoda•s em ·conseqüência do •desdobr:a.mento· do el!ltinto MTPS. O saldo remanescente na referida unidade será utilizado para
oompemaçã.o daqueLe crédito.
Desejamoo, toda.vd•a, .eneal'le,c:e~ .a eLevada artençálo de Vossa Excelência
pa11a. •a dieternúnaçáiO, expl."~.sa.mente p•neV:sta., !nO seMido de que o Boder
EJQecUJtl!vo dispol."á so.JJ<ne •a "concent11ação· de •a.tlvida,dJe,s 1dê!I!Jtt~a;s oru C011l'ela.ta.s em órgãos espec:ializa.do•s, ·~ncLU!shlle como expell"lênc!a paQ'a a evootua.l Cl'lloaçiilo• de e!ntld•a;d•es específicas".
Fic::a, ·~ISim, aberto o. ca.minJ:lJo pa.ra o ·rea:gl1UiPal!llie:n1:o eLas .a;t!'Vidadies pil"e'Vic!Jencdá.rlas ou :a.s•sl,srt;,endrus·, ·Com vista.s à SUJa d~strLbudção func!oow, em
luga~ d1a d!Js•tribUJição qU'e hoje conhecemos, com •as <illel!.'ent.es entidades
de·~~mpe\!lhando toda.s as :a,tivld!!Jd;es. O ll"endlment•o qualLtrutdvo •e qua~ntl
,t;a.tivo Sle•rla bem su.:pedor se oruc!Ja uma de·Lrus [pl1D•cura&s•e ·conoenotrarr-se
em detle~milll·adil> •C•a.mpo de ·ação já •qUJe a espec!.ftmdad•e é f;a.tor de eficiência."
Em se~ .a~s. 1.0 •e 2-. 0 , o p['ojeto crla o .oa['lgo die· Ministro de Esta.do da Plvevidêncda Social, ·com os mesmos v·encirnen too, van•tla.g~ens e prerrog~ativas dias demais
Ml.ni&•ll'Os d1e ~ta.do, .croa.nd•o· também os carg-o1s []Jec,eooá.rilos à l.lwta1açã;o e GIO funci<m!llllllemo do ,MJ,n;stério <La Prev1dên>Cia e A.sslstêncta Soma.!.
Os demais d!.spo&tlivos ref•e11em-~e a matél1!a ~l(ame!IIJtálrJJa, questões ad:mindOOrativ.as ·e •àie peSISoal, ·em fac•e d1a mstala.ção do novo MI!IIJ!stério.
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(setema milhões d1e ·cruzei·l1~~), pa11a .a.tecr1d1e•r des~pe.sas dle Oll'g:andzaçã:o, Liwta.Lação
e funcionamemo dJe ntWas ·urudaJde~ do MlnJ&térlo do Tr~rubaliho, oo e;,rereícdo de
1974.
Cabe~rá

,a;o Mlilllls1 '.érdo da P•l1evddêncLá'· e

Alss!stêcrl.c~a

So·cl1a.l 1a .g:estão do FUcrJ.do

de Llq~d•ez da Pl1e·vddênc1:J. sc.c!aJ, •ante o que dd5põe o a1r·t. 6.0 do pro·je1to.

Até o limitJe de Or$ 20. 000.000,00 (vint'e milhões de cru:?Jeii!os), •COI!DatráiO poir
cont1a do Fluln~o de U!qu1dez da p,r~ev:dêncl:a so.CI!.a.l, as. d·e.spe~.as de Ol!g~anização
de m.staJ,ação• •e die •ad:InimliJst11ação do naVIO, Mini.s1térlo.
O iPodea: EXie•CUJtdvo fará lncluiir na pro,piO\'lrt.a o·rçamentáiria pru~a 1976, recursos
Fundo de Llqutd,ez da Pil.'levidência Social, 1qurunto à.s de51Pes81S

p~a 111eoo~clx o
a~ima referidas.

Os am. 7. 0 e 8. 0 prevêem a transferência de cargos do antigo MTPS para o
oovo Mirni~é[I!Jo, bem oomo o pagamento. cbe· V'antaogens •e g:~al'·ifi.Clações .ruté que os
c~g~os sejam i!l1!cluídlos m PLano· dle CLassificação d1e Oai~giOS lnstttuído pela Le1
n.O 5.645, <Le 10 de dezembro de 1970.

De acordo ~om o art. 9.0 , as despesas do pessoal, consubstanciadas nos
arts. 7.0 e 8.0 , eol."rel'ão à conta dos recursos previstos nos ilil1ts. 3.0 , pBITágrafo
único, ou 4. 0 da p.rOIP'Osição, conforme se trate ·do Ministério da Pvevidência e
Assistência Soda! ou do Ministério do Trabalho.
O art. 10 reza que o Poder EJrecutivo disporá sobre a corwentração de atividades idênticas ou corJ:e!atas em ór·gãos especiali:?Jados, inclusive como eXiperiência para a eventual criação de entidades específicas.

Sob o aspecto f!nancei•ro e no que· toca à eolll[letência da Comissão de Finanças, nada há a opor ao pro}eto e, assim, opinamos pela sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) ças é igualmente favorável ao projeto.

O parecei! da Comissão de Finan-

Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o Projeto de Lei n.o 61/74.

Se nenhum nobl,'le Sr. Se·nador quiser
vou encerr3il' a discussão. (Pausa.)

faze~

uso da palavra pa.ra discuti-lo,

Está encerrada.
Passa-se à votação.
Os Sl1S. Senadores que aaJrovam o projeto, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado. A matéria vai à sanção.
É o seguinte

o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 61, de 1974
(DE INICIATIVA DO

SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Dispõe sobre o desdobramento do extinto Ministério do Trabalho e
Previdência Social e a instalação do Ministério da Previdência e Assistência Social, e dá outras providências.

o

Congresso Nacional decreta:

Art. 1.° Fica crialdo o ·cargo de Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, ·com os mesmos vencimentos, vo.nta;gens e prerrogrutivas dos demais

ri

•'
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do Trabalho e Previdência Social para Milústro de Estado do Trabalho.
Art. 2.o Ficam criados, no Quadro Permanente do Ministério da Prev~dência
e Assistência Sodal e no Ministério do Trabalho, 11espect1vamente, os cargos
em comissão constantes dos Anexos I e II à presel11te Lei.

· Art. 3.0 O órgão OJ."çamerutário 26.00 - Ministério do Trabalho e Previdência Social, constante da Lei n.O 5. 964, de 10 de dezembro de 1973, pa:ssa a
denominar-se 26.00 -Ministério do Trabalho, mantendo-se as atuais classificações das unidades orçamentárias que nele permanecerem, bem como sua inte!l'l'ação no r.eferido órgão.

Parágrafo único- Os saldos das dotações consignadas na Lei n. 0 5.964,
de lO de dezembro de· 1973, correspondentes às unidades orçamentárias kal!lSferidas para o Ministério da Previdência e Assistência Social, na forma desta lei,
obedecMa a mesma classificação orçamentária, serão por ele administrllldos e
utilizados.
Art. 4.o - Para atender às despesas de organização, instalação e funcionamento, no corrente exereício, de unidades novas do Ministério do Tra;balho, o
Poder ·Executivo fica autorizado a abrk créd!Jto especial de até Cr$ 70.0(}0.000,00
(set•enta milhões de cruzeliros).
Parágrafo único Os saldos das dotações consignadas na Lei n. 0 5. 964, de
1(} de dezembro de 1973, às unidades orçamentárias do Ministério do Trabalho
que forem extintas ou transformadas em conseqüência do desdobramento decOJ."rente da Lei n.o 6.036, de 1.0 de maio de 1974, serão UJtillzados para compens·ar
a abeDtura de créditos adicionais ao mesmo Ministério, inclusive do crédito
especial autorizado neste arti.go.
Art. s.o A UJtllização dos recuTsos a que se refere o art. 9. 0 , § 1.0 , alínea b,
da Lei n.o 4.923, de 23 de dezembro de 1965, fica estendida a todas as unidades
do Ministério do Trabalho.
Art. s.o A gestão do F1undo de Liquidez da Previdência Social com1pete ao
Ministério da Previdência e Assistência Social.
§ 1.o As despesas de organização e instalação do Ministério da Brevidência
e P.ssistência Social, assim como suas despesas de administração geral, inclusive
as de pessoal, no coNente e~ercício, até o limite de Cr$ 20.000.000,00 (vinte
milhões de eruzeiros), col"l'erão por conta do F1undo de que kata este artigo.
§ 2.o o Poder Executivo inJCluirá na .pr01p0sta orçamentária paa:"a, o exercício
de 1976 p.revisão de re.cu.rsos destinados a ressarci-r o F1mdo de Liquidez da Previdência Social das despes·as de que trata o § 1.0

Art. "'.o os cargos efetivos e em comissão, os empregos e as funções gratificadas do Qua.dro e tabelas de p.essoal do antigo Ministério do Trabalho e
Previdência social, pe[11;encentes a órgãos de atribuições inerentes ao Mirlistérlo
da P1.1evidência. e Assistência Social, serão transferidos p.ara este último.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos cargos das ca;rreiras específicas do Ministério do Trabalho.
Art. s.o As vantagens, inclusive as gratificações de RETIDE, RESEX, Representação de Ga,bine•te e Função Grati-ficada, dos servidores em elretrcicio nos
órgãos extintos, transformados ou transferidos na forma desta lei, poderão continuar a ser p.agas, observada a legislação p.eDtinente, aos que (permanecerem
no respectivo exercício e enquanto não forem incluí:dos no Plano de Classificação de Cargos de que trata a Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 9.o A despesa decorrente do disposto nos a;rts. 7.o e s.o correrá à conta
dos recursos previstos nos arts. 3.0 , pará;grafo único, ou 4. 0 , desta le!, confol'lffie
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Trabalho.
Art. 10. O Poder Executivo .di·sporá sobre a ·concentração de a.Jtividades
Idênticas ou col'relatas em órgãos especializados, inclusive como eJOperiêncla rpara
a evenrtual criação de entidades específicas.
Art. 11. ·Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.
LEI N.0

'iDE

DE

DE 1974

ANEXO l
MINISTÉRlO DA PREVIDl!:NClA E ASSISTl!:NCIA SOCIAL
N.0 de
Cargos

1
1
1
1
1
1
7
4
3

lO
10
7

Denominação
Secretário-Geral
Inspetor-Geral de Finanças
SecretâJrio
Chefe de Gabinete
Diretor de Divisão
Consultor Jurídico
Diretor-Geral de Departamento
Subsecretário
Diretor de Divisão
Assessor
Assessor
Diretor de Divisão
LEI N. 0

N.0 de
Cargos
2

5
16
14

, DE

DE
ANEXO II
MINISTÉRIO DO TlMBALHO
Denominação

Secretário
Diretor-Geral de [)epartamento
Assessor
Diretor de Divisão

Classificação
DAS-101.4
DAS 101.3
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 101.2
DAS 101.2
DAS 101.2
DAS 101.2
DAS 101.1
DAS 102.2
DAS 102.1
4-C
DE 1974

Classificação
DAS 101.3
DAS 101.2
DAS 102.1
4-C

O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Vai-se (passar, agora, à votação do
Requerimemo n.0 1'06, igualmente lido no Expedienlte, d•e ullgência para a
Mensagem n. 0 198, de 1974.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o l.'equerimento, rpassa-se à apreciação da matéria, que foi despachada às Comissões de Economia e de Constituição e Justiça.
Sob~e a mesa os pare.ceres desses órgãos técnicos, que serão lidos rpelo Sr.
to-secretário.
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PARECER
N.o 272, de 1974
Da Comissão de Economia, sobre a Mensagem n.0 198, de 1974
(n.0 282, de 1974, na origem), do Senhor Presidente da República, submetendo ao exame do Senado Federal, proposta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para que seja autorizada a Prefeitura Municipal de
Salto (SP), a elevar o montante de sua dívida consolidada, mediante
empréstimo junto a instituições financeiras nacionais.
Relator: Sr. José Augusto
Vem ao exame desta Comissão, a Mensagem n.o 198, de 1974 (n.o 282 de
1974, na origem), do Senhor P.residente da República, submetendo à deliberação
do Senado Federal a Pl'O!P<Jsta do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, constante da EXijlosição de Motivos n. 0 280, de 1974, para que seja levantada a proibição contida. na Resolução n.0 58, de 1968, do Senado Fede·ral, a fim de que
seja autorizada a PrefeitUil'a MunlciGJaJ. de Sa.lito (SP), a eleva!' o montante de
sua dívida consolidada, a fim de que aquela. Prefeitun possa contl'ata.r empréstimo junto a inst!Jtulções financeiras nacionais.
2. o mesmo documento esclarece que "em :decorrência. da política de interlorlzaçã;o do desenvolvimento posta em prática. pelo Governo do Estado de São
Pa;ulo, pretende a. Pref·eitura Munlc~pal de Santo fomentar o seu progresso,
atraindo para aquela localidade várias indústrias interessadas na instalação ou
ampliação de seus parques".
3. Com base nesse obje.tlvo - prossegue a Exposição de Motivos - "a Prelfeltura
providenciou a elaboração de um estudo de viabilidade econômico-f!nanceh'a
pa1'a Implantação de um distrito industrial, dotado de serviços públicos de
infra-estrutura, ocupando uma área de aproximadamente 310 ha". E prossegue:
''Orçada em Cr$ 30 milhões, inclusive as desaa>roprlações necessáll'ias, a execução
do projeto deverá processar-se em três etaJpas, o que permitirá à Municipalidade
em questão, segundo suas estimativas, o retorno ·de pal1te do investimento, a
a partir de 1976, através do Imposto de Circulação de Mercadorias."
4. Assim, pau fazer face às despesas previstas na primeira etapa do investimento, a Prefeitura MunlciGJal de Sa.lito solicitou autorização !Para dilatar o
limite de se.u endivlda.menrto em Cr$ 16,0 mllbões, mediante a cont!'atação de
empréstimo junto a instituições financeiras nacionais.
5. O Conselho Monetário Nacional, "em sessão de 31-5-74, julgou por bem se
facultasse ao Município, endividar-se até o valor máximo de Cr$ 10,0 milhões,
o que lhe permitiria executar as obras e as desapl'Oiprlações programadas para
este exercício e grande parte do próximo, quando, então, novo pedido pOderá
ser apresentado, com lastro 'em novos elementos, principalmente aqueles relativos à execução orçamentária deste a.no, em que se p1'eviu um acréscimo substancial na arrecadação de impostos e taxas municipais, motivado por várias
medidas inseridas no recente Côdlgo Tributário MuniciGJal".
6. A Resolução· n. 0 58, de 1968, ~revigorada. pelas de n.os 79, de 1970, e 52, de
1972, que pro~biu, pelo prazo de dois anos, "a emissão e o lançamento de obrigações, de qualquer natUil'eza, dos Est~dos e Municípios", prevê, nos §§ to e 2.o
do art. 1.0 , o levantamento temporário da referida proibição, "quando se trata
de tftulos especificamente vinculllidos a financiamento de ob.ras ou serviços,
reprodutivos, no limite em que o respectivo encargo de juros e amortização
possa ser atendido pela dos referidos serviços e obras, ou, ainda, em casos de
excepcional necessidade e mgêncla, e apresentada, em qualquer hipótese, cabal
e minuciosa fundamentação".
7. Foi seguida, para o presente pedido, a seguinte tramitação:
a) apresentada fundamentaçã.o técnica ao Conselho Monetário Nacional;
b) ruprovado o pedido, encaminhado à aa>reciaçã.o do Senhor Pvesldente da
Re·pública, por intermédio do Senhor Ministro de Estado da Fazenda;
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Senado Fede·ral.
8. Pelo exame do processado, verj.Uca-se que for3illl CUIIllp!rldas todas as exigências regimentais, legais e constitucionais que trrutam do assuruto e nada
havendo no âmbito desta Comissão, que .possa ser oposto à solicitação constante
da Mensagem do Senhor Presidente da República, opinamos no· sentido de que
seja levantSida a proibição constante do avt. 1.0 da Resolução n.O 58, de 1968,
nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇAO
N.O 28, de 1974
Suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 s 58, de 1968; 79, de 1970
e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Salto (SP),
eleve em Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), o montante de
sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo junto a instituições financeiras nacionais.
Art. 1.0 É suspensa a proibição constante no· arrt;. 1.0 da •Resolução n. 0 58,
de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado
Federal, para permitir à Prefeitura Municipal de Salto, Estado de São Paulo,
eleve, em Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), o montante de sua divida
consolidada, a fim de que .aquela Prefeitura possa coiiJtratar emiJQ"éstimo junto
a instituições financeiras nacionais, destinado a atender despesas previstas na
primeira etll!pa do investimento para a implantação de um distrito industrial,
dotado de serviços públicos de· infra-estrutura.
Art. 2.0 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de junho de 1974. - Magalhães Pinto, PresideiiJte José Augusto, Relatai!'- Helvídio Nunes - Luiz Cavalcante -Franco Montoro
- Vasconcelos Torres - Paulo Guerra.
PARECER

N.0 273, de 1974

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Resolução n.0 28, de 1974, da Comissão de Economia, que "suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972,
para permitir que a Prefeitura Municipal de Salto (SP), eleve, em
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), o montante de sua dívida
consolidada, mediante contrato de empréstimo junto a instituições financeiras nacionais".
Relator: Sr. Carvalho Pinto
Alpresentado pela Comissão de Economia, o presente projeto de rllsolução
objetiva levantar a proibição contida no art. 1.0 da Resolução n.o 58, de 1968,
revigorada pelas de n. 0 s 7·9, de 1970, e, 52, de 197·2, todas do Senado Federal, para
permitir que a ~refei,tura Munic~pal de Salto (SP), eleve em C.r$ 10.000.000,00
(dez milhões de cruzeiros), o montante de sua divida consolidada, a fim de que
aquela Prefleitura possa contra.tar empréstimo com insti·tuições financeiras nacionais, destinado a atender despesas previstas na primeira etapa do investimento para a implantação de um distr~to Industria,!, dotado de serviços públicos
de infla-estrutura.
2. A matéria tem sua or-igem na Mensagem n. 0 198, de 1974 (n.o 282/74 -na
origem), em que o Senhor Presidente da República subme.te à deliberação do
Senado a Exposição de 'Motivos do Senhor Ministro da Fazenda que recomenda a
medida pleiteada, "a fim de que a Prefeitura Municipal de Salto (SP), possa por
em prática a politica de interiorização do desenvolvimento do Governo do Estado
de São Paulo, ll!traindo para aquela localidade, várias indústrias intel.'lessadas na
ampliação de seus .pa;rques".
3. A Resolução n.O 58, de 1968, em seu art. 1.0 dispõe sobre a proibição de
emissão de títulos de qualquer natureza, P'elos Estados e Municípios, e prevê as
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adotado, qual seja, o de subme,1Je,r o p·edido ao Conselho Monetâirio NlliCional,
acompanhado de cabal e minuciosa fundamentação técnica, que aprovado, será
encaminhado ao Senhor Presidente da Repúbl!ca, por intermédio do Senhor
M!nistro da Fazenda, e, afinal, de~erá ser submetida ao exame do Senado Federal,
nos termos do § 2.o do al'lt. 1.0 da Resolução n. 0 58, de 1968, e do art. 42, item VI,
da Constituição.
4. A comissão de Economia, na forma regimental, depois de examinar o assunto e conside.rando terem sido atendidas todas as clieterm!nações constitucionais e legl!lis pel'lttnentes à espécie, concluiu por apresentai" projeto de reso1ução aprovando o pedido.
5. An!f;e o e~osto, nada havendo, no âmb}to da competência desta Comissão
que possa .seT oposto ao projeto de resolução em pauta, visto que jurídico e
constitucional, entendemos que o mesmo pode ter tramitação normal.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Carvalho Pinto, Relrutor - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - José Sarney
- Accioly Filho - Helvidio Nunes - Heitor Dias - José Augusto.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - O Parecer da Comissão de Economia
conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n.o 28, de 1974, concedendo
autorização para o endividamento solicitado e o da Comissão de Constituição e
J:ustiça, pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto.
Completada a instrução· da matéria, vai-se passar à sua discussão.
Discussão, em turno único, do PToj.eto clie Resolução n.0 28, de 1974
que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1963, 79;
de 1970 e 52, de 1972, para perm1tl1' que a Prefeitura Municipal de
Salto CSP), eleve em Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo junto
a instituições f!.nanceiras nacionais.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada a discussão.
Em votação o Projeto.
Os Srs. Senadores que concol'dam com o Projeto de Resolução n.o 28, de
1974, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Sobre a mesa, redação final de matéria em vegime de urgência.
Solicito ao Sr. to-secretário que proceda à sua leitura.
É lida a seguinte:
PAREOER
N. 0 274, de 1974

Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de Resolução n.0 28, de 1974.
Relator; Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.o 28, d:e
1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968; 79, de 1970,
e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Salto (SP), eleve, em
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de Cl'UZe!rosl, montante de sua dfvida consolidada,
mediante contrato de empréstimo junto a instituições financeiras nacionais.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1974. - Danton Jobim, Presidente Cattete Pinheiro, Relator - José Lindoso.
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·N.0 274, DE 1974
Redaçã~.Jinal do PrOjeto de Resolução n,0 28, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal, aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI,
da constitudção, e !eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO
N.o
iDiE 1974

Suspende a proibição contida nas Resoluções n.Os 58, de 1968; 79, de
1970, e 52, de 1972, para pennitir que a Prefeitura Municipal de Salto,
Estado de São Paulo, eleve, em Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzei·
ros), o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo junto a instituições financeiras nacionais.
O Senado Federal resolve:
Art. 1,0 :G: suspensa a proibição constante do a11t. 1,0 da &esolução n.0 58,
de 1968, revigorada pelas de n. 0 s 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado
Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Salto, Estado de São Paulo,
eleVJe em Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), o montante de sua divida
consolidada, a fim de que aquela P'refe~tura possa contrwtar empréstimo junto a
instituições f!nance~ras nacionais, destinado a atender despesas previstas na primeira etapa do investlm:ento para a implantação de um distrito industrial,
dotado de se·rviços públicos de infra-estrutura.

Art. 2.o Esta l'esolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (António Carlos) - Achando-se em l'egime de urgência
a proposição cuja redação final acaba de s·er lida pelo Sr. 1.0 -Secretário, deve
esta ser imediatamente à apreciação do Plenârio.
Em discu.ssão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senado·res quiser fazer uso da palav·ra vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Estâ rencettada discussão.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadol"es que aprovam a redação final, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Alprovada. O Projeto vai à sanção.
Estâ inscrito !)ara usar da pa,lavra o nobre Sr. Senador Nelson Carneiro.
concedo a palavJ:a a S. Ex.a..
O SR. NELSON CARNEmO - Sr. Pl'esidente:
Em data die hoje, encaminhei ao Sr. Presidente da Comissão de Serviço
Público CivU, o nobre Senador Benjamim Farah, requerimento nos segumtes
termos:
Senhor Presidente da
Comis.são de Serviço Público Civil
No curso, principalmente, do ano passado, o Congresso Nacional lliprovou
extensa legislação disciplinando a nova classificação de cargos dos funcionârlos públicos fedeTais e autáTquicos.
A aplicação ef,etiva desses diplomas legais ficou, entretanto, ccmdicionada a uma série de exigências e J:"equisLtos a serem previamente pr~een
chidos, devendo processar-se por setores da Administração federal, sob
a supervi,.;ão g:eral do iDepartamento Administrativo do Pessoal Civil
(DASP).
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:marginalizou, em grande parte, os aposentados, dleixando de contemplálos adequadamente.
As queiXas são iter3Jt!vas e generalizadas, o que nos leva a admitir
a conveniência e mesmo necess~dadie de aperfeiçoamento do sistema de
classificação em causa, de forma a torná-lo mais equã.ntme e eficaz.
ViSto posto, Senhor Presidente, e tendo em vista caber a este órgão
rtécnl.co "o estudo de todas as matérias referentes aos órgãos do serviço
público civil da União e s·eus servidores", permitimo-nos solicitar de
V. EX.a seja convidado a compa;recer a esta Comissão o ilustre DiretorGeral do DABP, a fim de .proporcionar aos seus membros esclarecimentos
sobre a efetiva aplicação da legislação referente à classificação de cargos,
as prioridades estabelecidas e o período estimado para a sua ultimação.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
o SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos) - Se nenhum outro nobre Sr. Senador
quiser fazer uso da palavra, vou encerrar a sessão. (Pausa.)
Antes, 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

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade e
jurid!cidade, nos termos do art. 297 do Regimento Int.erno), do Projeto de Lei
do Senado n.o 16, de 1973 - complementar, de. autoria do Sr. Senador Franco
Montoro, que determina o reajustamento da aposentadoria e pensão dos trabalhadores rurais, sempre que, no fim do exercíci<J, for ;·ertficada a existência cl.e
superavit na execução orçamentária do FUNRURAL, tendo
PARECERES, sob n. 0 s 106, de 1973 e 47, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, 1.0 pronunciamento: pela inconstit.ucionalidade
e injuridicidade; e
2.o pronunciamento: n<J sentido cl.e que a emenda apresentada sana apenas o vício de injurid!cidade.
2

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 25, d·e 1974 Complementar n(.o 38-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do sr. Presid·ente
da República, que dispõe sobre a aplicação dos recursos gerados pelo Programa
de Integração Social (PIS) e pelo Programa cl.e Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PASEP), e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n.os 173 a 17·5, de 1974, das Comissões:
- de constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Economia, favorável; e
- de Finanças, favorável.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 30 minutos.)

98.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 19 de junho de 1974
(Extraordinária)
PRESID:llNCIA DO SR. PAULO TORRES
As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita- José Lind.oso- José Esteves- Cattete Pinheiro
- Jarbas Passarinho- Renato Franco - Alexandre Costa- Clodomir
Milet- José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella Helvídio Nunes - Virgíllo Távora - Waldemar Alcântara - Wilson
Gonçalves - Dinar·te Mariz - Luís de Barros - Domício Gondim Milton Cabral - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maciel
- Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos
- Carlos Lindenberg - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos
Torres- Benjamim Farah- Danton Jobim- Nelson Carneiro- GustavoO Capanema -José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto
- Franco Montoro - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Leoni
Mendonça - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italívio Coelho Saldanha Derzi - Accioly Filho - Otávio Cesário - Antônio Carlos
- Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guida Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista dle presença acusa o comparecimento de 56 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0-Secretário.
É

lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENTO
N.0 107, DE 1974
Nos termos do art. 314, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia diStribuição de avulsos para o PrOjeto de Resolução n.0 26, de 1974,
que suspende a proibição constante nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de 1970
e 52, d.e 1972, para permitir que a Prefeitura do Município de São Paulo (SP),
eleve o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo,
junto ao Banco Nacional de Habitação, destinado a financiar a linha prioritária
Norte-Sul do Metropolitano daquela cidade, a fim de que figure na Ordem do
Dia da Sessão seguinte.
Sala d.as Sessões, 19 de junho de 1974. - Carvalho Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Aprovado o requerimento, o projeto
a que ele se refere figurará na Ordem do ma da próxima Sessão.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do
Projeto de Lei do Senado n.o 16, de 1973 - Complementar, de autoria
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exercício, for verificada a existência de superavit na execução orçamentária do FUNRURAL, tendo
PARECERES, sob n.0 • 106, de 1973 e 47, de 1974, da comissão:
- de Constituição e Justiça, 1.0 pronunciamento: pela inconstituciona.lidade e inj uridicidade;
2.0 pronunciamento: no sentido à.e que a emenda apresentada sana
apenas o vício de injuridicidade.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.o-secretârio.
l!l lido aprovado o seguinte

REQUERIMENTO
N,0 108, DE 1974
Nos termos do art. 353 combina.do com a alínea c do art. 311 do Regimento
Intern<J, requeiro adiamento da votação do Projeto de Lei do Senado n. 0 16, de
1973 - Complementar a fim de ser feita na Sessão de 26 de junho corrente.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da sessão de 26 de junho corrente,
Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 25, da
1974- complementar (n.o 38-B/74, na casa de origem), de iniciativa
do Sr. Pre->idente da República, que diSpõe sobre a aplicação dos recur·
sos gerados pelo Programa de In:egração Social (PIS), e pelo Programa
de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEPl, e dá outras
providências, tendo
PARECERES, sob n. 08 173 a 175, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade;
- de Economia, favorável; e
- de Finanças, favorável.
Nos termos do art. 329, do Regimento Interno, por se tratar de projeto de lei
complementar, exigindo quorum especial para a sua aprovação, a votação deverá processar-se nominalmente.
o Sr. 1.0 -Secretârio procederá à chamada nominal.
(Procede-se à chamada).
Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Mile; - José
Sarney - Petrônio Portella - Helvidio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luis de Barros
- Domício Gondim - Milton Cabral - João Cleofas - Paulo Guerra Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Lourival BaptL,ta - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Vasconcelos Torres- Benjamim Farah- Gustavo Capanema- José AugustoMagalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montare - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça - Fernando Corrêa Saldanha Derzi - Accioly Filho - Otávio Cesário - Antônio Carlos Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guida Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Votaram sim, 45 Srs. Senadores.
o projeto foi aprovado.
A matéria vai à sanção.
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o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N, 0 25, DE 1974
COMPLEMENTAR
(N.• 38-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PnESmENTll: DA REPÚBLICA)

Dispõe sobre a aplicação dos recursos gerados pelo Programa de Integração Social (PIS), e pelo Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PASEP), e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 A partir de 1.0 de julho de 1974, os recursos gerados pelo Programa
de Integração Social (PIS) e pelo Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PASEP), de que tratam as Leis Complementares n.os 7, de
setembro de 1970, e 8, de 3 de dezembro de 1970, respectivamente, passarão a
ser aplicados de forma unificada, destinando-se, preferencialmente, a programas
especiais de investimentos, elaborados e revistos periodicamente segundo as diretrizes e prazos de vigência dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND).
Parágrafo único. Compete ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDE) elaborar os programas especiais e processar a aplicação dos recursos de que trata este artigo em investimentos e financiamentos, consoante as
diretrizes de aplicação aprovadas pelo Presidente da República.
Art. 2.0 O Conselho Monetário Nacional estabelecerá as condições de repasse dos recursos ao BNDE, para efeito do disposto no artigo anterior, bem como
as bases de remuneração dos serviços de arrecadação, de controle das contribuições e de distribuição de resultados, que permanecem a cargo das entidades
a que foram atribuídos pela legislação especifica de cada um dos programas
referidos.
Art. 3.0 A presente Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o art. 6.0 da Lei Complementar n.0 8, de 3 de dezembro de
1970, e demais disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Lembro aos Srs. Senadores que o
Congresso Nacional está convocado para uma Sessão a realizar-se hoje, às 19
horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação do Decreto Legislativo n.o 39, de 1974-CN.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente Sessão.
Designo para a próxima a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 108, de 1973
(n.0 1.430-B/1973, na ·Casa de origem), que dá denominação de Rodovia Presidente Médlcl à BR-210 (;perlmetral Norte), tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.o 189, de 1974, da Comissão:
- de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.
2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 50, de 1974
(n.0 1.971-C/74, na Casa de origem), que 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, tendo
PARECER, sob n. 0 251, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, favorável nos termos do substitutivo que oferece.
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Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 51, de 1974
(n.o 1.972-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da Re.pública,
que altera a redação do art. 310 da Lei n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e dá
outras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.O 254, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça.
4

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 26, de 1974 (apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer n.O 264, de 1974),
que suspende a proibição constante nas Resoluções n.os 58, de 1968; 79, de 1970
e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura do Município de São Paulo (SP),
eleve o montante de sua divida consolidada, mediante contrato de empréstimo
junto ao Banco Nacional de Habitação, destinado a financiar a linha prioritária
Norte-Sul do Metropolitano daquela cidade, •tendo
PARECER, sob n. 0 265, de 1974, da Comissão:
..:... de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurid!cidade.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 50 minutos.)

99.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 20 de junho de 1974
PRESIDiNCIA DO SR. PAULO TORRES
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
José Guiomard - Geraldo Mesquita - José Lindoso - José Esteves
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet - José Samey - Fausto Castelo-Branco Petrônio Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros - Domício Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - João CleofaJ - Paulo
Gerra- Wilson Campos- Arnon de Mello- Luiz Cavalcante- Augusto
Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Amaral Peixoto Paulo Torres -Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim- Nelson Carneiro- Gustavo Capanema- José Augusto- Magalhães Pinto - Franco Montara - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - ttalivio Coelho - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Matto.s Leão - Otávio
Cesârio - Antônio Carlos - Lenoir Vargas - 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

OFíCIOS
DO SR. 1. -SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Submetendo à apreciação do Senado, a seguinte matéria:
0

EMENDA DA CAMARA DOS DEPUTADOS AO PROJETO
DE LEI DO SENADO N.0 20, DE 1973
(n.o 1.493-B/73, na Câmara)
Revoga os arts. 3.o e 4.0 do Decreto-Lei n.0 389, de 26 de dezembro
de 1968, que dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade e periculosidade e dá outras providências.
Dê-se a seguinte redação ao art. 1.0:
"Art. 1.0 É revogado o art. 3.0 do Decreto-Lei n. 0 389, de 26 de dezembro de
1968, que "dispõe sobre a verificação judicial de insalubridade e periculosidade, e
dá outras providências.''
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)
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- N.0 239, de 19 do corrente, comunicando a aprovação da emenda do Senado
de n. 0 2 e a rejeição áa de n.O 1, ao Projeto de Lei da Câmara n.0 35, de.
1974 (n. 0 1. 784-C/74, na casa de origem), que adapta ao Código de Processo
Civil as leis que menciona, e dá outras providências.
(Projeto enviado à sanção em 19-6-74).

PARECERES
PARECER

N.0 257, de 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n.0 10174, que dispõe sobre modificação do art. 130, do Código
de Menores.
Relator: Sr. Accioly Filho
1. O Código de Menores, legislação de 1927, dispõe, entre outras matérias,
sobre a entrada de menor em locais de diversões públicas ou casas de jogo.
A respeito, distingue o Código entre os menores de 18 anos e os menores de
21 anos - a estes vedou o ingresso em ca.fés-concertos, "mus!c hall" "cabarets",
"bars" no turnos e congêneres, bem como em casas de jogo; aos primeiros,
proibiu a entrada em casas de "dancing" ou de bailes públicos.
2. Para atualizar a nomenclatura do Código de Menores, que usou a corrente
no seu tempo, bem como para atender à realidade nacional com a sua sociedade permissiva alterando velhos costumes e derrubando preconceitos, a Câmara.
dos Deputados aprovou projeto de lei, que vem agora à revisão do Senado.
3. O projeto abandona as expressões estranhas ao vernáculo e suprime as
distinções entre a superada escala de casas de diversões. Traduz aquela variedade de vocábulos alienígenas pela expressão vernaculizada "buate", a que
se teriam reduzido os diversificados locais de diversões oferecidas à sociedade
brasileira. É verdade que as leis dispensam sua retificação, quanto às palavras
e referências que usa às instituições de seu tempo. A hermenêutica é dado interpretar a lei à época de sua aplicação. As leis têm o próprio atributo de seu
instrumento, que é a palavra. Vão-se ajustando à modificação do mundo a que
se destinam, e nada mais necessitam senão de interpretação. .
Por aí, seria desnecessário o Projeto. Não o é, todavia, quando reduz para
18 anos a idade nec·essária para o ingresso em buates, atendendo a que, em torno
desse limite etário, fica a grande massa de frequentadores desses locais. Não
adianta permitir a sedução dos menores para locais dessa natureza, por meio
de ampla publicidade em •torno do sexo, erigido este à condição de idéia-força
na sociedade de consumo, e, ao mesmo tempo, vedar-lhes o ingresso em locais
que não tem inconveniente maior que aqueles ·a que está habituado a ver na
televisão e nas revistas com livre acesso nos lares. Basta, para reduzir os males
da sociedade permissiva, a vedação de se servir bebida álcoollca a menor de
18 anos (art. 63, da Lei das Contravenções), e seria esse o mal que adviria do
ingresso em tais locais de diversões.
4. A propósito de "casas de jogo", a que se refere o Código de Menores, não
deve hoj-e a expressão ser entendida como "jogo de azar", pois este se acha
proibido pelo art. 50, da Lei das Contravenções Penais, restaurado pelo Decreto
Lei n. 0 9.2·15, de 30 de abril de 1946, que vedou a práitica ou exploração de
jogos de azar em todo o território nacional. Casas de jogo devem, assim, ser
entendidas como aquelas em que se praticam outros jogos que não os de azar,
pois não se entenderia uma lei que vedasse a entrada de menores em local
onde se praticasse infração penal.
Isso corresponderia a admitir a existência de tais locais e a permissão para
frequência para maiores de 18 anos.
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Sala das Comissões, 19 de junho de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Accioly Filho, Relator - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - Heitor Dias
- Helvídio Nunes - José Augusto - José Sarney,
PARECER
N. 0 276, de 1974
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 59,
de 1974 (1. 886-B, de 1974, na origem), que "autoriza a doação, pelo
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), da área
de terreno que menciona, situada no Município de Orós, no Estado
do Ceará".
Relator: Sr. Virgllio Távora
O presente Projeto de Lei, de iniciativa do Senhor Presidente da República,
autoriza a doação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCSl, da área de terreno que menciona, situada no Município de Orós,
Estado do Ceará.
. A Mensagem Presidencial que encaminhou a matéria ao Congresso Nacional
se faz acompanhar de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
Interior, que, ao justificar a proposição, salienta o seguinte:
"As terras que serão objeto da doação estão localizadas, dentro da delimitação atual do Acampamento da Autarquia, mas sem nenhuma possib1lidade de utilização proveitosa no momento.
Apesar disso, a área mencionada é de grande interesse para o desenvolvimento da municipalidade, pois que está lnclulda no plano de urbanização da cidade, compreendendo o conjunto localldado nas proximidades
do Hospital Municipal Luzia Teodora da Costa e a construção de uma
moderna praça cujo projeto se encontra em fase final de acabamento.
o DNOCS já se manifestou de acordo com a doação do imóvel, tendo
adotado todas as providências cabíveis e que devem anteceder ao ato
alienatório."
Em sua tramitação na Câmara dos Deputados, a matéria obteve pareceres
da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade e juridicidade, e
das Comissões do Polígono das Secas e de Finanças pela aprovação.
O projeto visa a dar a cobertura legal necessária a doação do mencionado
bem autárquico, uma vez que a lei de autarquização do Departamento Nacional
de Obras Contra as secas não concedeu poder para a alienação de seus bens
imóveis, tornando-se, portanto, necessário que a lei autorize a d·oação.
O imóvel a ser doado é um terreno com área de 1. 725 m2 (hum mil,
setecentos e vinte e cinco metros quadrados) e o projeto está acompanhado da
planta especificando sua localização.
Trata-se de área a ser Ul'banizada pela Pirefeitura Municipal de Orós,
conforme seu Plano de Urbanização, localizada próximo ao Hospital Municipal
Luzia Teodora da Costa e ao Acampamento do DNOCS naquele Município.
Os órgãos técnicos da Autarquia já opinaram favoravelmente a doação do
imóvel e já adotaram as necessárias providências de ordem administrativa.
No que toca a competência da Comissão de Finanças, nada vemos que se
possa opor ao projeto de lei sob exame.
somos, assim pela sua aprovação.
sala das Comissões, 19 de junho de 1974. - João Cleofas, Presidente Virgllio TávOII'a, Relator - Lenoir Vargas - Saldanha Derzi - Fausto CasteloBranco - Lourival Baptista - Cattete Pinheiro - Wilson Gonçalves - Benedito
Ferreira.
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N,0 277, de 1974
Da Comissão de Serviço Público Civil
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 58, de 1974 (n.0 1.916-B, de
1974, na origem), que "fixa os valores de vencimentos dos eargos dos
Grupos-Atividades de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviço 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 Sétima Região, e dá
outras providências".

Relator: Sr. Benjamim Farah
A proposição originou-se da Mensagem Presidencial n.o 162, de 24 de abril
do corrente ano, que se fundamentou na Exposição de Motivos do Senhor
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7."' Região.
A sua ementa especifica os objetivos do projeto quais sejam os de fixar
os valores de vencimentos dos cargos enunciados.
Na Câmara dos Deputados a proposição não encontrou embaraços nos órgãos
técnicos que a examinaram.
O Senado já examinou, e vem examinando numerosos projetas de lei de
objetivos equivalentes, não se encontrando, no presente, vícios que invalidem a
continuidade da sua tramitação.
Em proposições equivalentes, especialmente as vinculadas à implantação
do novo Plano de Classificação de cargos da Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, na área dos Tribunais Regionais do Tra;balho, têm ocorrido pequenas
diston!as que mereceram o nosso reparo, dada a cautela em manter-se o equilíbrio de tais projetas dentro dos mesmos parâmetros da paridade e sem risco de
ferir-se a Constituição.
Por tais motivações, e com o propósito de aprimoramento do Projeto de
Lei da Câmara n.o 58, de 1974, opinamos por sua aprovação, com as seguintes
EMENDA N.0 1 - CSPC

Dê-se ao artigo 5. 0 e seus parágrafos, a seguinte redaçãd:
"Art. s.o - Os servidores aposentados que satisfaçam as condições estabelecidas para a transposição de cargos no Ato de estruturação no
Grupo respectivo farão jus à revisão de proventos com base no valor
do vencimento fixado para o nível inicial da correspondente Categoria
Funcional, no novo Plano de Retribuição do Grupo.
§ 1.0 - Para efeito do disposto neste artigo será considerado o cargo
efetivo ocupado pelo funcionário à data da aposentadoria, incidindo a
revisão somente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento
básico e ficando suprimidas todas as vantagens, gratificações, parcelas
e quaisquer outras retribuições que não se coadunem com o novo Plano
de Classificação de Cargos.
§ 2.0 - O cargo que servirá de base será o da classe inicial da Categoria
Funcional para a qual tiver sido transposto o cargo das mesmas denominação e atribuições daquele em que foi aposentado.
§ 3.0 - A revisão dependerá da existência de recursos orçamentários
suficientes e somente poderá efetivar-se após ultimada a transposição
de todos os servidores na atividade, de todos os Grupos em que ocorrer
a inclusão mediante transposição.
§ 4. 0 - Os novos valores dos proventos serão devidos a partir da publicação do ato de revlsful."
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No artigo 6. 0 , parágrafo único, onde se lê:
"e Assistência Intermediária"
Leia-se:
"e Assistência Intermediárias"
Sala das Comissões, 18 de junho de 1974. - Tarso Dutra, P~esidente, em
Exercício, - Benjamim Farah, Relator - Heitor Dias - Magalhaes Pinto
PARECER
N.0 278, de 1974
Da Comissão de Finanças
Relator: .Sr. Lenoir Vargas
O Projeto de Lei em exame dá continuidade à implantação do plano de
classificação de cargos do Poder Judiciário, nos termos das diretrizes estlllbelecldas na Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Desta feita, são fixados os valores dos vencimentos dos cargos dos GruposAtividades de Apoio Judiciário, Ser:viços Auxiliares, Serviço de Transporte Oficial
e Portaria, Artesanato, Outras Atividades de Nível Superior e Outras Atividades
de Nível Médio do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal do Trabalho
da Sétima Região.
Referida proposição obedece à legislação pertinente e à sistemática da política de reorganização da estrutura de pessoal civil da União.
A Comissão de Serviço Público Civil desta Casa ofereceu duas emendas. A
primeira alterando o artigo 5.o e seus parágrafos. Estes dispositivos .tratam da
revisão de proventos dos servidores aposentados, estabelecendo-se, com a nova
redação, critérios melhor definidos para a aludida revisão. A segunda é de
caráter redacional, em nada modificando a essência do dispositivo original.
No âmbito da competência deste órgão técnico, cabe o exame das repercussões financeiras decorrentes da transformação do projeto, em Lei. Está claro
que ocorrerá aumento de despesa. No entanto, os objetivos fundamentais da
política de pessoal do governo, em termos da profissionalização e aperfeiçoamento do funcionalismo público, justificam plenalmente a mode·rnlzação do
sistema de retribuição financeira, vencendo-se desta forma mais uma etapa
no processo de reorganização da Administração Pública Brasileira.
Por outro lado, o equilíbrio financeiro será mantido por melo da limitação
estabelecida no art. 9. 0 do projeto, que condiciona sua execução à disponibllldade
de recursos orçamentários .próprios.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara
n. 0 58, de 1974, com as emendas apresentadas pela douta Comissão de Serviço
Público Civil.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1974. - João Cleofas, Presidente, Lenoir Vargas, Relator - Fausto Castelo-Branco - Sa.Idanha Derzi - Lourival
Baptista - Virgílio Távora - Cattete Pinheiro - Wilson Gonçalves - Benedito
Ferreira.
PARECER
N.0 279, de 1974
Da Comissão de Serviço Público Civil
Relator Sr. Benjamim Farah
o proje•to sobre o qual somos chamados a opinar, decorre de solicitação do
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3.n Região e tem por objetivo
fixar os valores dos níveis de vencimento do Grupo-Dlreção e Assessoramento
Superiores do Quadro Permanente da Secretaria daquela Corte Trabalhista.
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Tribunal acentuou que o referido projeto foi elaborado com a colaboração do
Departamento Administrativo do Pessoal Civil e guardou perfe~ta consonância
com a Lei que criou o referido Grupo de funcionários na Sec:vetar!a do Tribunal
Superior do Trabalho.
A proposição é, em suas linhas gerais, Idêntica a diversas outras que têm
sido examinadas e aprovadas pelo congresso Nacional, a partir de julho do
ano passado. Cabe, assim, apenas bl.'ave análise de seus aspectos mais importante!S.
O art. 1,0 fixa os vencimentos que deverão corresponder aos cargos integrantes do Grupo-D!reção e Assessoramento Superiores, que oscilarão entre:
TRT. s.a-D.AIS-4-Cr$ 7.880,00 e
TRT.3."-DAS-l-Cr$ 6.390,00
o art. 2.0 e seu parágrafo único determinam que, ressalvados apenas o
salário-família e gratificação adicional por tempo de serviço, todas as demais
vantagens, diárias etc. serão ll!bsorvldas pelos vencimentos fixados no art. 1.0
Cogita o projeto da criação, no quadro daquela Corte, de diversos cargos,
sendo nove de Assessor, um Secretário Geral da presidência, vinte e um de
D!retor de Secretaria de Junta de Conciliação e Julgamento, dois de dlretor de
Serviço, um dlretor do Serviço de Distribuição de Feitos - Belo Horizonte - e
outro em Juiz de Fora, os quais, excetuados os de Assessor, serão providos à
medida que vagarem diversos cargos Isolados referidos no art. 6.0 "in fine".
As despesas resultantes da lei serão atendidas ex vi do art. 8.0 , por recursos
orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região.
Resulta, do exposto, que a proposição decorre de Imperativos de ordem constitucional (arts. 98 e 108, § 1.0 ) e l-egal (Lei Complementar n.O 10, de 1971 e
Lei n.O 5.645, de 1970) e visa a dinamizar os serviços administrativos daquela
Corte Trabalhista.
Notamos, no entanto, pequenas deficiências no projeto, que procuramos
sanar através de emendas apresentadas ao final deste parecer.
A primeira delas diz respeito à redação do parágrafo único do art. 2.0 ,
onde achamos aconselhável incluir as expressões "porventura percebidas" com
a finalidade de unl!ornüzar o texto da lei com os outros referentes aos outros
Tribunais Regionais do Trabalho.
A segunda visa a estabelecer a redação original do §·2.0 do art. a.o que nos
parece mais precisa por evitar de interpretações subj.etlvas, que devem ser
evitadas em textos legais.
Manifestamo-nos, assim favoravelmente ao projeto com as seguintes
emendas:
EMENDA N. 0 1 - CSPC
Dê-se ao parágrafo único do art. 2.0 a seguinte redação:
"Parágrafo único - A partir da vigência dos atos individuais que incluirem os ocupantes dos cargos, reclassificados ou transformados, nos
cargos que integram o Grupo de que trata a presente lei, cessará, para
os mesmos ocupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste
artigo, por yentura percebidas, bem como de quaisquer outras que, a
qualquer título, venham percebendo, resalvados apenas o salário-família
e a gratificação adicional por tempo de serviço."
EMENDA N. 0 2 -CSPC
Dê-se ao § 2. 0 do art. 6. 0 a seguinte redação:
§ 2.0 - Aos atuais cargos Isolados de provimento efetivo correspondem
os níveis de vencimentos fixados para os cargos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, respectivamente:
Secretaria da P1·esidênc!a do TRT s.o. DAS 4

- 396Chefe de Seção (Pessoal e Processual TRT 3."' DAS 2
Chefe de Secretaria, Chefe de Secretaria-Brasília, Chefe de SecretariaInterior TRT 3."' DAS 2
Distribuidor - Capital e Interior TRT 3.a. DAS 1
Depositário para Junta de Conciliação e Julgamento '!1RT 3.a. DAS 1
Sala das Comissões, 18 de junho de 1974. - Tarso nutra, Presidente em
Exercício - Benjamim Farah, Relator - Heitor Dias - Magalhães Pinto.
PARECER
N.0 280, de 1974
Da. Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 53,

de 1974.
De inicirutlva do Senhor Presidente da República, é submetido à deliberação
desta COmissão o presente 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 3."' Região.
2. Acompanha a mensagem presidencial exposição de motivos do Presidente
daquele Tribunal, encaminhada pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, onde se expõe, em resumo, que o anteprojeto de lei foi aprovado pela
referida Corte Judiciária após os estudos de uma equipe técnica de alto nível,
em estreita colabOração com o Depal'tamento Administrativo do Pessoal Civil
(DASP), guardando perfeita consonância com a legislação pertinente ao assunto.
3. O art. 1.0 do projeto de lei estabelece a escala dos vencimentos mens~is,
correspondente aos níveis de classificação de cargos de provimento em comissao,
integrantes do Grupo acima mencionado do Quadro do Tribunal Regional do
Trabalho da 3.a. Região, estruturado nos termos da Lei n.0 5.645, de 10 de
dezembro de 1970.
As diárias e respectivas absorções, bem assim as grrutificações de nível
universitário e de representação, re.ferentes aos cargos de que trata o presente
projeto, serão absorvidas pelos novos vencimentos fixados, consoante seu art. 2. 0
O parágrafo único do referido ·artigo prevê que a partir da vigência dos atos
individuais que incluírem os ocupantes dos cargos reclassificados ou transformados nos cargos que integram o Grupo-Direção e Assessoramento Superiores,
cessará, para estes, o pagamento das vantagens acima especificadas, abrangendo
outras a qualquer título recebidas, ficando ressalvados o salário-familia e a
gratificação adicional por tempo de serviço.
São criados 6 (seis) cargos de Assessor de Juiz do Tribunal e 3 (três)
cargos de Assessor (§ 1.0 do art. 3.0 ), cujo provimento é condicionado à existência de recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da
3.a. Região (§ 4.0 do art. 3.o).
Além desses, são criados outros cargos (art. 6. 0 ) que, entretanto, terão as
despesas decorrentes de seu provimento atendidas pelos recursos orçamentários
próprios do Tribunal, bem como por outros recursos a esse fim destinados, na
forma da legislação própria, conforme dispõe o art. 8.0
·
4. A douta comissão de Serviço Público Civil do Senado houve por bem aprovar
duas emendas que vêm ao encontro dos objetivos da proposição oriunda do
Poder Exeeutivo.
5. No âmbito da competência desta COmissão, seriam esses os aspectos a
ressaltar no Projeto de la! em exame, nada havendo que mereça reparo do
ponto de vista financeiro, observadas que foram as exigências e formalidades
da legislação pertinente à ma,téria.
6. Ante o exposto somos pela aprovação do presente Projeto de lei, com as
Emendas de n.oa 1 e 2 da comissão de Serviço Público Civil.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1974. - João Cleofas, Presidente Tarso Dutra, Relator - Cattete Pinheiro - Virgílio Távora - Lenoir Vargas
- Benedito Ferreira - Lourival Baptista - Amaral Peixoto - Carvalho Pinto.
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N. 0 281, DE 1974
Da Comissão de Serviço Público Civil
Sobre Projeto de Lei da Câmara n,0 49, de 1974 (n.0 1. 915-B, de 19'74,
na origem), que "fixa os valores dos níveis de vencimentos do GrupoDireção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, e dá outras
providências".
Relator: Sr. Heitor Dias
O Senhor P<re.std11mte da República, f,und:ametntatdo na Exposiçã.o de Mo<tl.voo
1noorpo11aiCla ao Oficw d·o' sr. Pil.'\eside:nt;e do '11l'ibunal Sup,er!lo1r do 'liDrubalho, enca.mtnl:oou ao Cong11esro Nadocnal, aws ,•~=os d1o .rurt. 51 da OOilSitl:tuição, a. Mlea:magem n.0 161, de 24 de abril do COIIT·ente amo. para o fim de f·ixlrur os val!ol!les. dos
nivels de vencimento do Grupo-Direção e Assessoram·ento Superiores do Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 7.a. Região.
Sooretlllri.a. dJo Tr1booal Regional do Trabalho da 7. a. Região.

Na Câma.ra dJos !Deputados, onde .a maJtéxta foi .imdcla1mente e~a.mdnOOa, a
proposição recebeu emenda da Comi~são de S•e·rviço Púb1lco, :afd!lial :aproV1ada pel:o
PlenáJr:!o, delia rewllta.nOJo o· projeto, em 11eda·ção fil!lal, que rem à :revisoo do

Senlado.

Já temos 'apl1ec1ado, ~nesta OomissãJo·, numeil.'\osos proj,etos de objetivos equiV1al!e:ntes a~os que Ol1a e~aminamos, rtiodos visando, •em última ·acnáldise, o eqlllll.clol1J!lill1llliDto de bené·ficas meformul:açõ·es. dl,'".adas pela Led n. 0 5.645, de 10 dle deoomtr.c
àle 1970, a.bl1angendo o f,unc1o·naJ.Ismo· dos Três Poderes da RJepúblioa.

o projeto, entretanto, iP•l10·curou ino'Vações - awavés da 'emenda aprovada
pela. Câma.ll'.a -que, :não o•bstante selll5 me}hores p·ropós!ltos, .provooM"I:am .a contl1adiçoo entre (propOISições já tDa.nsfoll'IIladas em leis 'e out11as a B~e<rem amda
apreoiadas pelo Legisl!lltivo.
A 'emenda da CâmaJl1a, pat110cinada peC:a sua. ·douta Oe>llJiissão de Sea-viço
Público, deixa à Adminis.t11ação 'a identificação a posteriori ·do •C!lirgo que servirá
de pal13id.igma prura a indicação dias venc•imentos a sel'em a'lnbuidos aos ocupaJntes dos mencionadoo ca,rgo.s cletivo, o que l!lâo nos prurece ·conveni!CillJte. Por outro
lado, tal movação <LesJoca pa:ra o âmbilto ·aclm!nistraltivo· 'a competência de e\Sitabeliecer os Vllmcimentos de tais Cllll'gos, o que eonsti:tui mllltéria privativa dJo Congresso Nacional, media.Illte il!llicillltiva do Presidente da República .
Quer e!l'lJtão nos pall.1ec•ea- que devia ser r.estabel~,c!da 1a [1eda.ção do § 1.o do
all't. 6.0 da pl10posição original, nos termos Slllgerldos pelo Poder be.cuti'Vo, pois
assim noo re ferLrilllm os am. 43, item V, .e 57, tt.em II, da COThStlituição, :nem
se dledxar1a de obSie.rv,a.r o iprlndpio da pa.r!.cLade preconizada pela Lei Ma.!oa':.
É d:e reooalitail'-se, ad.nda. sobr>e ·taa aspe•cto do proje1lo·, que foi e®tabelecida.,
expressa, .e nOJn!n,aJ.mente, ru~uela OOQ111e.spondêncla. •entr.e CM1gos de provãmento
em comissão e os de :provimento ef,e.tivo l1la áJr.ea de> próprio '11robun3il Supertoado TrabaJhlo (3Jl1t. 6.0 e §§ da Lei n. 0 6.003, de 19 d1e ·tlez.embro de 1973).
Pâ·as l.'azões expo,s,t;as, opi:n31mos peLa .ap,r.oV1a.ção· -do proje•o com a s•e.gminte
em:end'a •acima justiftcada:

EMENDA N, 0 1-CSPC
Dê-se .aJO § 1.0 do ar.t. 6. 0 .a, seguinte ~r>edlação:
"§ 1.0 - Aos ca.rgos efetivos, .a que se refel1e este Bil.'\tigo, OOl100Spandem
os nivedls de v.encdmentos fixados .pM1a os ·call.1gOS em co·mlssão de Di1J.1e,tor
de Síecmetrurta. de Junta. de Conciliação e Julgamento, código '11RT.
7.o.-DAS-101.2."
Sala das Comissões, 18 de junho de 1974. Benjamim Farah, Presidente.
- Heitor Dias, Re1a.toa-. - Tarso Dutra - Magalhães Pinto.
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Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 49,
de 1974.
Relator: Sr. Lourival Baptista
O projeto de lei, ora em exame nesta Comissão, tem por objetivo a fixação
dos vaLo~es doo nív,ei.s <ire vrencdmento do Grupo-D!~ção e As.se&sommen.to Superiores - dio Quadro p,e,rma.Jnel!lJ1le da Se,Cil'letM'JJa do TribUJna.l !RJegiOIIlra.l do 'IIDabaJho
da Sétima ~egliãio, aJém de crirur, no mesmo QurrudlJO 8 (o!rto·) ·ca~gos dle AsseSISOl'
de Juiz do TRT e 3 (três) de Assessoa'.
Se~do

o § 3.0 dro ,a.l't, 3.0 'do. ;ref,ertLdo prorlerto, o pro.v1menllo dos C!lll'gos crirados
flc!lll'á oornd1cdonado à reJms,tênc!a die l'lllCUJrsos orçamentários próprtoo dJo TRT d:a
Sétima Região.
Os novos vencimentos fixados neste diploma legal absorverão, em cad·a caso,
as gll"rutifWações de 11epresentação ,e nível univ:e,rsi.táxio, 'l'eflemenrtes a.os cllll',gos que
integrram o gll'Uf!lO em questão. Esses wmclmentos, hieiL'aJrqudzrudos em 4 níveis, vão
de Or$ 6.390,00 (DAB-1) a Or$ 7.880,00 (DAS-4), die conformidade ~com os pr!lll'adigmaJS fixados pelo Pod,er E:x:ecutivo.
Os ni'VIei.s atribuidos .aos As.ses:so11es, ra sabe·r, 8 DAS-I! e 3 DAS-1, .se nos af!gwram inadequrados, pr01r eJroessiVIOS, vlsto qwe aos sem'etários Jmfdl:cos dos Ministros ·do Supll'enlO 'Dr!btmaJ: Flede,l1al foi ratribuído O· nív·el DAS-2 e •aJOS AISSiessoll'es
dlo STF em l!lJúmero eLe 20, f.oii ,atrlbuido o nível DAS-1. Como se vê, o ;projeto em
estudlo 'e.quipar,a o Assessor de J.udz do TRT, qure é .um tribUIIla.l ll'egli(mal, ao
Seooetá.ll'!o J,UJrídioo de Minis.tro da Surp!rema Oor11~e do Pais, e ~coloca-o acima doo
A.s.sre~sores do STF.

MaJS, tra;ta-se de p!l'obiema reLaJC!onado e·om o mérito ·da pl'O!po5!ção, ooj.a
apreciaçãJo oabe à Comissão de Sernço Públloo.
Na SUpiL'a-refrerirda Oorm:issão foi raproVIada a segudnte Emenda n.o 1,
do al!1t. 6.0 , dio projeto rem ·exame:

IWO § 1,0

"Dê-se ao § 1.0 do art. 6.0 ,a seguil!lJte redação:
§ 1.o - aos cargos efetivos a que se refere este artigo, correspondem
os níVlel:s dre vrel!lJcimentos filQados .pat~a os crurgos em Com!®são de iD!lJre!Joll' de
Secretaria de Junta de Conciliação e Julgamento, código ............. .
TRT.7.a-DAS-101.2."
Essa em1eooa rtem poli' objetivo ,a,.tr1buir ·aos .a:twruis ocupantes dkJS cargos efet!vos die D!re,tor die Sre•CI'Ier1lada e Chefre de SeCa'etllll'la, que só sel1ão re:x:tintos após
a respectiva vacância, niveis de vencimentos correspondentes aos fixados para o
ca;rgo em comdssão dre· Dd[1etorr ·de Sec11etruria de Jun•.a. rde Ooncll!açãlo e Julrgamento, iSto ré, iD'AS-101.2.
'Dal medida me11ecre a,coJ:h!da por defln!r melho!l' a situação desses Cllll'gos,
adotamdo nive1s re:x:p~essamente fixados, ·C0111l'igindo assim la iiildrefdn!çã;o reLa ll'ledaçãio •anJtell'!o.r, que pioderJ.a d.!lll' maxg~em a .dúvidas e drns.to~ções.
!Do ponJto dre vista draJS implicações f!natnceiras, cump11e-nos acentwa~r que,
segundo o d:!spoôlto i!JJO rru11t. 8. 0 , "as de.spre~as dle·co'r'l1en1les da aplicação desta Irei
serão atenditdraJS prei<ls ll1e·c·msos orçamentários pa'ÓP'rios do 'I1ribunal~ iaegilonra.l do
T11ruba.lho da 7.o. Rerglão, bem como .pm OI!Ltros 11ecm.s·o1S a esste fim diesll!na.dos,
na forrma da »egisLação .pe11t.!:nenrlle", com o qwe ficam a.tendlldas as exigências
1egru!s '11eLacdonrudas com ars d:espesaJS púbUcas, f!JClrundo a impLement!IIÇão das medidas previstas condicionada à existência de recursos orçamentârios suficientes.
Pw ootro J,ado, segundo pre~·Cil'e·rem os •M:ts. 4.0 e 5. 0 , os :novos v~encdmootos serão
apld.cados a p.aJIL'till' da vigêncira dos rutos de in:clUJSão dos caxgos no 1110vo grruax>,
senrcLo o exercí-cio destes mcomprutível com a rp,e['lcepção ·de g;ra.tificaçãio po1r sernços
exwaorl1dinrálrlos ·e de 11ep!1esen1lação de ga,blnete.
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aprovado por esta Comissão, com a Emenda n. 0 1 CSPC.
Sa.1a das Comissões, em 19 de junho d·e 1974. - João Cleofas, Pl1es1clJoote Lourival Baptista, RelJart:Jo,r - Saldanha Derzi - Fausto Castelo-Branco - Lenoir
Vargas - Virgílio Távora - Cattete Pinheiro - Wilson Gonçalves - Benedito
Ferreira.
PARECER N.o 283, DE 1974
Da Comissão de Serviço Público Civil
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 47, de 1974 (n.o 1.873-B, de
1974, na origem) que "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 Atlvidades de Nível Médio, Direção e Assistência Intermediárias do Quadro Permanente do Tribunal Regional do Trabalho
da Terceira Região, e dá. outras providências".
Relator: Sr, Benjamim Farah
O projeto fixa os valores de vencimentos dos cargos do Quadro Permanente
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região.
Trata-se de lei destinada a contemplar os servidores públicos da 3,a Região,
em obediência ao Plano de Classificação de Cargos, em conformidade com o disposto na Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Com efeito, não se trata de novidade, pois estão sendo apenas executadas
as novas dlretrlzes amparadas pelo dispositivo legal mencionado.
Tendo em vista, porém, a abrangência do projeto, reputamos da maior Importância a inserção de emenda destinada a amparar os servidores aposentados.
Com a emenda, buscamos a adoção de providências visando a alterar os textos
dos projetas, de modo a ser mantido, quanto ao aspecto que se examina, a uniformidade de tra·:amento em todos os Tribunais do Trabalho.
Face ao exposto, e tendo em vista a competência regimental desta Comissão, somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n. 0 47, de 1974, com a
seguinte:
EMENDA N. 0 1 - CSPC
Dê-se ao art. 5.o e seus parágrafos a seguinte redação:
"Art. 5. 0 Os servidores aposentados que satisfaçam as condições estabelecidas para a transposição de cargos no Ato de estruturação do Grupo respectivo farão jus à revisão de proventos com base no valor do
vencimento fixado para o nível inicial da correspondente Categoria Funcional, no novo Plano de Retribuição do Grupo.
§ 1.0 Para o efeito do disposto neste artigo, será considerado o cargo
efetlvo ocupado pelo funcionário à data da aposentadoria, incidindo a
revisão somente sobre a parte do provento correspondente ao ve:nclmento
básico e ficando suprimidas todas as vantagens, gratificações, parcelas e
quaisquer outras retribuições que não se coadunem com o novo Plano de
Classificação de Cargos.
§ 2.0 O cargo que servirá de base será o da classe Inicial da Categoria
Funcional para a qual tiver sido transposto o cargo das mesmas denominação e atribuições daquele em que foi aposentado.
§ 3,0 A revisão dependerá da existência de recursos orçamentários
suficientes e somente poderá efetlvar-se após ultimada a transposição de
todos os servidores na atividade, de todos o.s Grupos em que ocorrer a inclusão mediante transposição.
§ 4.0 Os novos valores dos proventos serão devidos a partir da publicação do a :o de revisão."
Sala das Comissões, 18 de junho de 1974. - Tarso Dutra, Presidente em exercício. - Benjamim Farah, Relator. - Heitor Dias. -Magalhães Pinto.
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Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto
de Lei da Câmara n.o 47, 1974
Relator. Sr. Saldanha Derzi · ..
A medida, em exame tem por escopo a fixação dos valores de vencimentos
dos cargos pertencentes aos grupos funcionais, estruturados na Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região.
O projeto que dá prosseguimento ao Plano de Reclassificação implantado
pela Administração Federal, na área do Poder Judiciário, encontra esteio na
Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970 e na Lei Complementar n.0 10, de 6 de
maio de 1971.
Além das disposições relativas à absorção das vantagens diversas autorizadas
pela legislação anterior, excetuada a gratificação adicional por tempo de serviço, a qual, todavia, está limitada aos percentuais estabelecidos no art. 10 da Lei
n.O 4.345, de 26 de junho de 1964, a providência, a par do modelo legal meneionado, assegura a diferença, como vantagem pessoal nominalmente identificável, aos atuais servidores que, em decorrência da implantação dos novos niveis,
venham a perceber retribuição inferior à que vinham auferindo a:té então.
O projeto estabelece, ainda, a composição do Quadro de Pessoal da Secretaria, nele incluindo os servidores lotados nas Juntas de Conciliação e Julgamento situadas na mesma Região, admitindo, ainda, a concorrência de funcionários requisitados, desde que expressa a concordância do órgão de origem.
Por outro lado, seguindo a trilha da Lei n. 0 5.645, de 1970, fica autorizada
a transformação, em vargos, dos empregos existentes regidos pela legislação
do Trabalho e vedada a contratação sob qualquer forma, de serviços com pessoas físicas ou jurídicas, para o desempenho de atividades inerente aos Grupos
ora criados.
Ante os termos da Emenda n. 0 01 - CSPC, a situação dos servidores aposentados mereceu regular previsão, consoante o disposto no Decreto-Lei n.0 1.325,
de 26 de abril do corrente ano, que revogou a norma contida no Decreto-Lei
n.o 1.256, de 26 de janeiro de 1973.
Cabe ressaltar, por derradeiro, que as d·espesas com a execução da medida
serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do órgão, atendidas as
exigências do art. 8. 0 , m, da Lei n. 0 5.645, de 1970 e a regra geral contida no
art. 12 do mesmo diploma.
Ante o exposto, inexistindo óbice ao projeto quanto aos seus aspectos financeiros, opinamos pela sua aprovação, com a Emenda n.o 01 - CSPC.
Salas das Comissões, em 19 de junho de 1974. - João Cleofas, Presidente Saldanha Derzi, Relator - Lourival Baptista - Fausto Castelo-Branco - Lenoir'
Vargas - Virgilio Távora - Cattete Pinheiro - Wilson Gonçalves - Benedito
Ferreira.
PARECER N.0 285, DE 1974
Da Comissão de Serviço Público Civil
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 46, 'de 1974 (n.0 1.868-B/74na origem) que "fixa os valores dos níveis de vencimentos do GrupoDireção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da ,Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e dá outras
providências".
Relator: Sr. Benjamim Farah
O projeto em exame submetido à deliberação do congresso Nacional com
a Mensagem n. 0 126, do Senhor Presidente da República, nos termos do art. 51
da Constituição, visa a fixar os valores dos niveis de V'encimentos do GrupoDireção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da secretaria do
Tribunal Regional do Traball1o da Primeira Região e dá outras providências.
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Neste, como demais casos, foram acauteladas as recomendações legliis .Pertinentes à matéria, inclusive no que tange às determina~ões contida.o nos arts. 98
e 108, § 1,0, da constituição e Lei Complementar n.0
de 6 de maio de 1971.
É de notar-se, porém, que a matéria apresenta algumas pequenas falhas que
precisam ser reparadas.
A.:sim, no intuito de melhor situar o problema, somos pela aprovação do
proje.o com as seguintes emendas:
EMENDA N; 0 l - CSPC
Inclua-se no parágrafo único do art. 2. 0 , entre as expressões "artigo, ...
e ... bem como ... " a seguinte: "por ventura percebidas".
EMENDA N.0 2- CSPC
:nê-se ao § 1.0 , do art. 6. 0 , a seguinte redação:
"§ 1.0 Aos cargos isolados de provimento efetivo a que se refere este
artigo correspondem 03 níveis de vencimento..s fixados para os cargos
em comissão de Secr·~tário do Tribunal Pleno, Código TRT-l.a DAS-102.3,
de Diretor do Serviço de Distribuição de Mandados Judiciais na Guanabara, Código TRT-l.R - DAS-101. 2, de Dire .or do Serviço de Distribuição dos Feitos na Guanabara, Código TRT-l.a - DAS-101.1, de Direter do Depósito Judicia:! na Guanabara, Código TRT-ta DAS-101.1 e
de Diretor de Secretaria de Junta de Conciliação e Julgamento, ·Código
TRT-l.o.- DAS-101.2."
Sala das Comissões, em 18 de junho de 1974. - Tarso Dutra, Prelidente, em
·exercício. - Benjamim Farah, Relator - Heitor Dias - Magalhães Pinto.
PARECER N.0 286, DE 1974
Da Comissão de Finanças, .sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 46,
de 1974.
·
Relator: Sr. Amaral Peixoto
O Projeto de Lei da Câmara n.0 46, de 1974, ora em exame, de iniciativa do
Poder Executivo, "fixa os valores dos n've:s de vencimentos do Grupo-Direção e
Asse~soramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Primeira Região, e dá outras providências".
A proposição tem por finalidade implantar o novo Plano de ·Classificação de
Cargos, previsto na Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, na área .da competência do Poder Judiciário.
Trata-se, especificamente, de fixar os valores dos níveis d·a vencimentos e disciplinar a clas.Jif!cação dos cargos de provimento em comissão, integrantes do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Tribunal Regional do Trabalho
da Primeira Região.
No âmbito da competência deste órgão técnico, cabe o exame das implicações financeiras, resul:antes da aplicação das normas em estudo.
Desta forma, torna-se relevante a análise do impacto que poderia camat
ao orçamento respectivo, o aumento da despesa pública em razão das inovações
proj etadas.
Entretanto, a Exposição de Motivos apensa ao processado não faz qualquer referência ao adicional de valor decorrente da classificação pretendida,
impossibilitando uma análise financeira de maior profundidade.
Ao projeto foram apresentados pela Douta Comissão de Serviço Públ!co duas
emendas, obj etivando corrigir-lhe algumas deficiências, re.stringindo gas .os, ao
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·
··
art. 6. 0
Nos seus arts. 3.0 e 8.0, o projeto condiciona a efetivação das despesas à existência de recursos orçamentários próprios.
Entendendo que tal condição representa um instrum~nto válido de adequação
financeira no curso da execução orçamentária, concluímos nosso parecer opinando pela aprovação do projeto, com as emendas apresentadas pela Comissão de
Serviço Público Civil.
Sala das Comissões, em 19 de junho de 1974. - João Cleofas, Presidente Amaral Peixoto, Relator- Virgílio Távora- Tarso Dutra- Cattete Pinheiro Lenoir Vargas- Benedito Ferreira- Lourival Baptista- Carvalho Pinto.
PARECER
N.0 287, DE 1974
. Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 44, de 1974 (n.0 1.870-B/74- na origem), 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".
Relator: Sr. Benjamim Farah
O projeto em exame de iniciativa do Senhor Presidente da República, dá
seguimento à implantação da Reforma Administrativa, no caso, relatiYamente
ao Grupo-Direção e Assessoramento Superiores co Quadro P.ermanente da Secretaria, do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região.
Estabelece a proposição que os cargos integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores são à.e provimento em comissão; que as diárias de que
trata a Lei n.o 4.019, de 20 de de~embro de 1961, bem como as demais vantagens,
ficam absorvidas, em cada caso, pe1os novos vencimentos fixados, ressalvados,
apenas, o salário-família e a gratificação por tempo de serviço, esta calculada
na forma do art. 10 da Lei n.o 4.345, de 26 de junho de 1964.
Determina, igualmente, que aos cargos isolados de provimento efetivo correspondam os mesmOJs níveis de vencimentos adotac:os para os cargos DAS de
tguais atribuições ou encargos.
Como vemos, em linhas gerais, o projeto repete tantos out.ros já aprovados
no Congresso Nacional e, como aqueles, teve acauteladas as recomendações legais
pertinentes à matéria, inclusive no que concerne à determinação constitucional
dos arts. 98 e 108, § 1.0 e Lei Complementar n.0 10, de 6 de rnaio de 1971.
Vale ressaltar, porém, que a proposição se ressente de pequenas falhas que
precisam ser reparadas, razão por que, no intuito de m·elhor situar os objetivos
colimados, somos pela aprovação do proj~lo com as seguintes Emendas:
EMENDA N. 0 1 - CSPC
Inclua-se no parágrafo único do art. 2. 0 , entre a sexpressões "artigo, .... e
.... bem como, .................. " a seguinte "porventura percebidas".
EMENDA N.0 2 - CSPC
Dê-se ao § 1.0 do art. 6. 0 , a seguinte redação:
"§ 1.0 - Aos cargos efetivos a que se refere este artigo, correspondem
os níYe!s de vencimentos fixados para os cargos em comissão de Diretor
de Secretaria de Junta de Conc!llação e Julgamento, código TRT. 2.n
- DAS - 101. 2, e de Diretor do Serviço d·e Distribuiçã·o dos Feitos, na
sede, código TRT - 2.o. DAS - 101.1."
Sala das Comissões, 18 de junho de 1974. - Tarso Dutra, Presidente em
exercício; Benjamim Farah, Relator; Heitor Dias - Magalhães Pinto.
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N. 0 288, DE 1974
Da Comissão de Finanças sobre o Projeto de Lei da Câmara, n,o 44,
de 1974.
Relator: Sr. Lenoir Vargas
Com Mensagem do Senhor Presidente da República, é submetido a deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição Federal, projeto de lei que fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e
.A.ssessoramento Sup·eriores do Quadro Permanente da Secretaria d.o Tribunal
Regional do Trabalho da Segunda Região, e dá outras providências.
A lnlcloat.iva do Chefe da Nação tem o respaldo do Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho, de acordo com o disposto no art. 115. item II d.a Carta
Magna. Trata-se de matéria financeira cujo poder de iniciativa cabe exclusivamente ao Senhor Presidente da República, ante o que dispõe o art. 57, item II,
:ia Constituição.
Na Câmara dos Deputados, a proposição obteve a aprovação do Plenário,
após tramitar pelas COmissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público e de
Finanças. Na Comissão de Serviço Público daquela Casa do Congresso, o Relator
apresentou Emenda dando nova redação ao § 1,0 do art. ·6.0 do proje:o, que
foi aprovada.
Justificando a Mensagem Presidencial, diz o Presidente do Tribunal em
sua Exposição de Motivos:
"Na elaboração do anteprojeto foram adotadas as dlretrizes estabelecid.as pela Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, bem como atendidas
as exigências determinadas pela ConsUtuiçã.o (arts. 98 e 108, § 1.0 ), e
pela Lei Complementar n. 0 10, de e, de maio de 1971. Seu texto fOi previamente examinado pelo Departamento Administrativo do Pessoal Civil
(DASP) cuj•as observações iniciais (xerox em anexo) foram definitivamente superadas, em reunião ali efetuada no dia 8 d·e março passado.
As despesas decorrentes da conversão em lei, do presente anteprojeto,
serão atendJdas pelos recursos a esse fim destinados, sendo absorvidas
pelos novos valores de vencimentos todas as V'antagens e retribuições
percebidas, a qualquer título, pelos ocupantes dos cargos a serem transformados ou reclassificados, ressalvados apenas o salário-família e a
gratiflcaçã.o adicional por tempo de serviço."
O projeto obedece às diretrizes fixadas para a classificação de cargos do
Serviço Civil da União, e passou pelo exame prévio do Departamento Administrativo do Pessoal Civil.
Ved.a-se a contratação de serviços com pessoas físicas ou jurídicas, a qualquer título e sob qualquer forma, e também a utllfzação de colaboradores eventuais retribuídos mediante recibo. Tais vedações, constantes d·o art. 8. 0 do projeto,
referem-se ao desempenho de a:tivid·ades Inerentes aos cargos integrantes do
Grupo-D!reção e Assessoramento Superiores do Tribunal Regional do Trabalho
da Segunda Região.
Na Egrégia Comissão de Serviço Público Civil do Senad.o, foram aprovadas
a~ seguintes emendas:
EMENDA N.0 1

Inclua-se no parágrafo único do art. 2. 0 , entre as expressões "artigo ...
(e) ... bem como, ... " a seguinte: "porventura percebidas".
EMENDA N.o 2

Dê-se ao § 1.0 do art. 6. 0 , a seguinte redação:
"§ 1.0 Aos cargos efetivos a que se refere este artigo, correspondem os
níveis de vencimentos fixados para os cargos em comissão de Diretor
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código TRT-2,0.-DAS-101.1."
As despesas decorrentes serão atendidas por recurws orçamentários alocados
ao Tribunal, bem assim por outros que vierem a ser C:estinados àquela Corte
de Justiça, na forma da legislação.
No que tange a competência regimental da Comissão de Finanças, não
·vemos óbices à aprovação do Projeto de Lei da Câmara n. 0 44, de 1974 com as
emendas n.os 1 e 2 da Comissão de Serviço Público Civil, que visam o' aperfeiçoamento do projeto.
.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1974. - João Cleofas, Presidente; Lenoir
'Vargas, .Relator; Fausto Castelo-Branco - Saldanha Derzi - LOurival Baptista
-Virgílio Távora - Cattete Pinheiro - Wilson Gonçalves - Benedito Ferreira.
PARECER
N. 291, DE 1974
Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 41, de 1974 (n.0 1. 869-B, d'e 1974, na origem) que "fixa lOS -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 p.:ovidências".
Relator: Sr. Benjamim Farah
O projeto fixa os valor.es de vencimentos dos· diversos cargos do Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região.
O :projeto fixa os valores de vencimentos dos diversos cargos do Quadro
de 10 de dezembro de 1970, em consonância com as no·rmas fixadas pela Lei
Co~plementar n.o 10, de 6 de maio de_1971, tudo. em o9ediência aos princípios
.que norteiam o Plano de Reclassificaçao do Servidor Publico.
Na Câmara dos Deputados o projeto foi aprovado nas Comissões Técnicas
· · ·e ·no Plenário.
Nesta casa, o ilustre Senador Antônio Carlos apresentou emenda ao art. 5. 0
do proj-eto, salientando a existência de normas esp·ecíficas, amparando os aposentados .no Plano de Classificação d·e Cargos.
0

Entendemos, wdavia, diante da amplitude e da ·abrangência da proposição,
de oferecer três emendas visando ao aprimoramento do projeto.
Na Emenda n.O 1, cuidamos de dar redação mais adequada ao art. 3.o do
projeto.
Na Emenda n.o 2, procuramos dar aos servidores aposentados, desde que
·satisfaçam as c<:mdições estabelecidas, direito à revisão eLe proventos com base
no valor do vencimento fixado para o nível inicial da Categoria Funcional cor·respondente, que atende à Emenda sugerida pelo Senador Antônio Carlos e a
amplia.
Na Emenda n.o 3, fizemos uma ligeira correção de número: passamos para
o plural a palavra "intermediária".
Ante o exposto, no âmbito da competência desta Comissão, o Projeto de Lei
da Câimara n.o 41/74 merece inteira acolhida, razão pela qual, opinamos pela
sua aprovação, com as seguintes
EMENDA N. 0 1 - CSPC
No .art. 3.o, onde se lê: "foram incluídos" leia-se: "forem incluidos".
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Dê-se ao art. 5.0 e seus parágrafos, a seguinte. redação:
"Art. 5. 0 Os servidores aposentados que satisfaçam as condições esta-belecidas para a trensp-osição de cargos no Ato da estruturação do·
Grupo respecUvo farão jus à revisão de pro;-entos com base no valor
do vencimento fixado para o nível inicial da correspondente categoria
Funcional, no novo Plano d-e Retribuiçã-o do Grupo.
§ 1.0 Para efeito do disposto neste artigo, será considerado o cargo
efetivo ocup·ado pelo funcionário à data da aposentad-oria, incidindGI a
revisão somente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento básic-o e ficando suprimidas todas as vantagens, gratificações,.
parcelas e quaisquer outras retJ:!buições que nã-o se coadunem com. o.
novo Plano de Classificação cl.e Cargos.
§ 2.0 O cargo que servirá de base será o da classe inicial da categoria.
Funcional para a qual tiver sido transposto o cargo das mesmas denominação e atribuições daquele em que foi aposentado.
§ 3. 0 A revisão dependerá da existência de recurs-os orçamentários. suficientes e somente poderá efetivar-se após ultimada a transposiçã-o de
todos os servidores na ativldade, de todos os Grupo3 em que ocorret -·
a inclusão mediante transposição.
EMENDA N.0 3 - CSPC
No -a.rt. 7. 0 , onde se lê:
"e Assistência Intermediária"
Leia-se:
"e Assistência Intermediárias".
Sala das Comissões, 18 de junho de 1974. - Tarso Dutra, Presidente em
exercício; Benjamim Farah, Relator; Heitor Dias - Magalhães Pinto.
PARECER
N. 292, DE 1974
0

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 41,

de 1974.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
O projeto em tela objeUva o estabelecimento dos valores dos vencimentos
dos cargos dos Grupos funcionais, em. seus diversos escalões- hierárquicos, eStruturados no âmbito do Quadro Permanente da Secret::uia do Tribunal Regional
do Trabalho da Prlm-ei·ra Região.
A providência, com amparo na. Lei n. 0 5.645, d-e 10 de dezembro de 1970,
consiste em dar prosseguimento a mais uma etapa do programa elaborado para
a classificação de cargos do pessoal civil, atendendo-se, no caso, a órgão colegiado pertencente à Justiça do Trabalho.
o· projeto, em síntese, atém-se aos princípios básicos que norteiam o Plano
de Reclassificação, implantado pela Administração Fled-eral.
Assim, fica estabelecida a absorção, pelos novos vencimentos, das vantagens
l'lelativas a gratificação, exceto a do adicional por tempo d-e serviço, calculado
na forma do art. 10 da Lei n.o 4.345, de 26 de junho de 1964.
Por outro lado, consoante disposição expressa no art. 4. 0 , é assegurada a
diferença, como vantagem pessoal e identificável nominalment-e, aos servidores
que, em decorrência do novo sistema, tenham passado a perceber retribuição
inferior à que vinham auferindo anteriormente,
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remporário da secretaria do Tribunal, ficando vedada, em conseqüência, a contratação de serviços com pessoas físicas ou juridicas, para o desempenho de
athidades inerentes aos Grupos então criados.
Das emendas apresentadas na douta Comissão de Serviço Público Civil cabe
ressaltar, a priori, o sentido de aprimoramento e correção gramatical dos textos
llterados pelas Emendas n.0 • 1 e 3.
Relativamente à modificação prop<Jsta pela Emenda n.O 2 ao art. 5.o e seus
parágrafos, há que se reconhecer a sua perfeita adequação, tendo em vista a revogação do art. 10 do Decreto-lei n. 0 1.256, de 2ô de janeiro de 1973 pelo Decretolei n. 0 1.325, de 26 de abril do ano em curso.
Dessa forma, a referida Emenda veio tornar harmônicos os critérios l-egais
pertinentes à situação dos !nativos frente ao novo Plano de Classificação de
Cargos.
As d,e.spesas com a execução da medida serão at.endidas pelos recursos orçalllentários próprios do órgão, obedecidos o requisito expresso no art. 8. 0 , inciso III
da Lei n. 0 5. 64!5, de 1970 e a regr•a geral contida no art. 12 do mesmo diploma
legal.
Nada havendo que se po.;sa opor ao projeto. quanto aos seus aspectos financeiros, somos pela sua aprovação, com as emendas n. 0 • 1, 2 e 3 - CSPC.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1974. -João Cleofas, Presidente; Wilson
Gonçalves, Relator; Lourival Baptista - Saldanha Derzi - Fausto CasteloBranco - Lenoir Vargas - Virgilio Távora - Cattete Pinheiro - Benedito Ferreira,
PARECER
N. 0 293, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 120, de 1973, que dispõe sobre a não incidência das contribuições previdenciárias e para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço
sobre as gratificações percebidas pelos empregados como participação nos
lucros da empresa.
Relator: Sr. Gustavo Capanema
O eminente Senador Antônio Carlos submeteu à apreciaçã-o do Congresso
o projeto de lei que tomou o n. 0 120, de 1973, e tem os seguintes objetivos:
a) estabelecer a definição legal de gra:t~-ficação não ajustada, que o art. 1.0
da prop<Jsição diz ser aquela que é paga pela empresa aos seus empregados, na
base de cálculo feito sobre o lucro apurado, e é excluída da remuneração, nos
termos do art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho;
b) determinar que a gratificação definida no art. 1.0 não S·e incorpora ao
salário, não Incidindo sobre ela as c·ontribuições pre,idenc!árias e para o Fundo
de Garantia de Tempo de Serviço (art. 2. 0 );
c) firmar o princípio da extensão obrigatória da gratificação não ajustada
a tod<Js os empregados da empresa, na proporção de seus salários, tempo de
serviço e merecimento (art. 3.0 ) ;
d) finalmente, prescrever que a despesa com o pagamento das gratificações
não ajustadas terá o limite mínimo d,e 2% do lucro apurado pela empresa (art. 3.0 ).
o autor justifica longamente a proposição, a cujo favor aduz os seguintes
argumentos:
1. Apesar de nã<J ter sido ainda regulado em lei o direito dos empregados à
participação no lucro das empresas, nos termos do art. 165, inciso V, da Constituição, numerosas empresas costumam distribuir parcela de seus ganhos aos
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nos lucros, nã·~ sendo previamente aju.st.ad.as, nem contratadas. constituem libera. lldade patronal, excluindo-se, por isso mesmo, da remuneração, conforme estatui
o art. 457, § 1.0 , da Consolidação das Leis do TrabalhQ.
2. Não obstante a clareza do dispositivo da C.onroQ!ld·ação das Leis do Trabalho,
controvérsias têm surgido em torno do assunro, variando o entendimento sobre
a incidência ou não das contribuições previdenciárias e para o Fundo de Garantia de Temp~ de Serviço sobre as gratificações não ajustadas.
3. Essa divergência de opiniões, na interpretação da lei, tem redundado em
numerosas autuaçõ·e.s efetuadas pela fiscalização d.Q Instituto Nacional de Previdência Social, fato esse que vem desestimulando as ·empresas a prosseguirem
no louvável procedimento de distribuição de lucros a seus trabalhadores. Multas
vezes, tais disputas têm chegado até a Justiça do Trabalho, onde também há
divergências, as quais ocorrem também entre aquela autarquia e o próprio Mlnlstérlo do Trabalho e Previdência Social.
4. Finalmente, a justificação invoca o testemunho de JOSÉ SERSON que publicou longo estudo a respeito d,o assunto, concluindo pela necessidade de ser
estabelecida norm-a legal para dirimir de Yez a questão. E conclui dizendo que
a não incidência das contribuições referidas sobre as gratificações não ajustadas
constituirá poderoso ·estímulo para que as empresas concedam aos seus empregados a participação nos lucros.
A proposição foi distribuída também às Comissões de Legislação Social e de
Finanças, às quais caberá a apreciação do seu mérito e de suas repercussões
financeiras. A Comissão de Constituição e Justiça só compete falar da sua constltucionalidad·e e juridicidade.
No que diz respeito à constitucionalidade é fora de dúvida, por um lado, que
a matéria do projeto é da competência do Congresso Nacional (Constituição,
art. 43, princípio, combinad,o com o art. 8. 0 , item XVU, alíneas b e c); e, por
outro lado, que não se trata de projeto cuja iniciativa só pertenc·e ao Presidente da República (Constituição, arts. 57 e 65). Acresce ainda que o assunto
do projeto não é daquel·es que somente podem ser regulad·os por lei complementar, como se deduz do disposto no art. 165, Item V, da Constituição. Trata-se
de projeto de lei ordinária comum, cuja iniciativa é da competência concorrente d.e qualquer membro da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal.
(Constituição, art. 56).
Ainda com relação à constitucionalidade do projeto, é indispensável salientar
que, quando a CoOnstituição, art. 165, item V, declara que um dos direitos dos
trabalhadores consiste na "integração na vida e no desenvolvimenro da empresa,
com participação nos lucros e, excepcionalmente, na gestão, segundo for estabelecido em lei". quando assim dispõe, não est.á evidentemente exigindo que
uma só lei, grande, sistemática e iniciadora, venha, afinal, regular a matéria,
já tão velha nas nossas Constituições, da participação dos trabalhadores nos
lucros das empresas. Há mais de um quarro de século que o nosso direito constitucional positivo estabeleceu essa garantia fundamental. E até agora essa
lei providencial ainda não se pôde fazer, por dificuld·ad.es técnicas e outras, que
não pud·eram ser solucionadas nem pelo Governo nem pelo Congresso.
Venham, pois, leis menores e desambiciosas, leis que apenas roquem num
ou noutro pontQ da matéria e, assim, entrem a abrir caminho para a esperada
legislação completa.
É desta natureza o proj·eto do ilustre Senador AntôniQ Carlos, cujos termos,
já de si mesmos, dignos de aplauso e aprovação, poderiam dar ensejo à Comissão
dE Legislação Social para avanÇ(Is maiores.
Para terminar, forçow é rec"Jnhecer que o projeto não padece de nenhuma
eiva de injurid!cidade. Ele se hamQniza perfeitamente com o sestatutos básicos
vigentes, r·elativos à legislaçãQ do trabalho e da previdência social,

.
<

l

.•..•
L

!...

Iii..

t

-408De· modo• especial, é de notar que o art. 457, § 1.0, da Consolidaçã? das Leis
do Trabalho, ao definir o salário, diz que ele é integrado pela import~ncia fixa
estipulada e pelas comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diarias· para
viagens e abonos pagos pelo empregador. Deste texto se induz claramente que
a gratificação não ajustada não integra o salário.
Portanto, a. não incidência das contribuições previdenciárias e para o Fundo
de Garantia de Tempo de Serviço sobre as gratificações não ajustadas não vem
quebrar os princípios fundamentais quer da Consolidação das Leis do Trabalho,
quer da Lei Orgânica da Previcl.ência Social, circunstância donde é lícito concluir
pela juridicidade do projeto.
Sala das Comissões, 14 de novembro de 1973. - Daniel Krieger, Presidente;
Gustavo Capancma, Relator; Nelson Carneiro - José Lindoso - Ca1·1os Lindenberg - Helvídio Nunes - Mattos Leão - Italívio Coelho - Heitor Dias - José
Augusto.
PARIEOER
N.0 294, de 1974
Da Comissão d'e Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado
Relator: Sr. Aeeioly Filho
1. Antecipando-se à 11egulamentação do princípio constitucional da participação
dos empregados nos lucros das empresas, há empreg3idores que, a título de
gratificação, a·tribuem, anualmente, uma percentagem dos lucros aos seus assalariados.
2. Esse salutar procedimento tem ·encontrado, no entanto, algumas dificuldades
quando em confronto com as exigências da P·revidênci:a Social e do Fundo de
Garantia de Tempo de Serviço.
Há órgãos da Previdência Social e do próprio Ministério do Trabalho que
entendem que a gratificação ânua, correspondente a percentagem dos lucros
da empresa., fica Lncoil1porada ao salário, dele fazendo parte integrante para os
efeitos de incidência das contribuições p11evid•enciárias e do Fundo de Garantia
de Tempo de Serviço.
3. A matéria é controvertida na Mlea administrativa, de tal modo que as
empresas, que adotam o bom hábito da concessão de gratificação, ficam suje~tas
às penalidades decorrentes da omissão do pagamento daquelas contribuições à
Previdência e ao Fundo.
4. Para dirimi-r as dúvidas e toma.r pacífico e unifo·rme o entendim·ento a
respeito da maté.ria, o nobre Senador Antonio Carlos !llpresentou projeto de lei
definindo qiUJe a gratificação não ajustada, excluída da 11emuneração é aquela
que, calcu!ada: sobre o lucro a,p!M'ado pela empresa, é paga a s·eus empregados.
Essa gratificação, segundo o Projeto, não se incorpora ao salá·rio, não incidindo
sobre o respectivo valor as contribuições previdenciá,rias e para o Fundo clJe
Garantia de Tempo de Serviço. O projeto reclama, para a gra,tifieação sea- excluída do salã.r!o, que seja deferida a todos os 1empregados da empresa. proporcionalmente a seus salários, tempo de S•erviço e mere·clmento e a despesa ttotal
deverá corresponder a, pelo menos, dois por cento do lucro apurado pela empresa.
5. Trata-se, .pois, a rigor de lei destinada a operar uma interpretação autêntica
de textos legais anteriores, fazendo-o com as cautelas necessá,rias e aclarando
definitivamente a m!lltéria.
l!: evid~'te que a legislação do trabalho não quis, ao defini·r a,quilo que o
salário compreende, nele !nclu~r as gratificações con'esponden·tes a participação
nos lucros. Contundir o conceito de salário com o de participação nos lucros é
um clJesserviço à j.ustiça social, porque a partidpação se descaracte·riza oo ser
inserida na definição de salário.
6. l!:, assim, conveniente e oportuno o projeto, e pela sua aprovação é o pa.IDeeer.
Sala das Comissões, 6 de junho de 1974. - Franco Montoro, Presidente Accioly Filho - Rela.tor - Octávio Cesário - Renato Franco - Guido Mondin.
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N.0 295, de 1974

Da CGmissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei do ,senado n.0 120,
de 1973.
Relator: Sr. Lourival Baptista
Propõe o ilustre Senador Antonio Carlos proj·eto de lei dispondo sobre a não
incidência das conilril>uições p['levidenciárias e para o Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço sobre as g.ratificaçõ,es percebidas pelos empl.'legados como·
participação nos lucros da empresa.

A proposição visa a definir a gratificação não ajustada, como sendo· aquela
que é .paga pela emp11esa aos seus empregados, calculada sobre o lucro apurado
pe~a empresa, excluída. da remune.ração nos termos do a,rt. 457 ela Consolidação
das Leis do Trabalho bem como isentá-la da incidência das contribuições previdenc!ária e pal"a o Fundo de Garantia d·o Tempo d·e Serviço.
Além disso, a Iniciativa, em seu art. 3.0 , estende a gratificação não aju.stada a
todos os empregados da empresa, na proporção de seus salários, tempo de. serviço e merecimento, prescrevendo qUJe a desp·esa com o pagamento destas gratificações terá o limite mínimo de 2% do lucro apurado pela empresa.
Justificando na proposição, diz o Senador Antônio Carlos:
"Inúmeras empresas tem o salutar proCiedl:mento de, apurados. os seus
lucros, distribuírem parte deles a seus empr·egad.os. Tomam esta inicia..- .
tiva, independentemente de obrigatoriedade legal, já que não se encontra
regulamentado o item V do art. 165 da Con.stituicão e, também, independem de dispositivos explicitamente constantes dÓs contratos de trabalho.
As gratificações são frutos d·e uma decisão un!latero.l dos empr.esários e,
por não estarem ajustadas nem por lei nem nos contratos, excluem-se
da remuneração do empregado, tal como definida no art. 457 da
solidação das Leis do Trabalho.
Contudo, apesa:r da clareza do dispositivo citado, existem oontrovérsias
qua.nto ao cômputo de tais gra.tificações, para efeito das contribuições, e
para o F1undo de Garantia do Tempo de Serviço. A rigor, a dúvida não
deveria persistir à Resolução n. 0 225/70 do Dleparta.mento de ~vidência
Social e à de n.0 114/71, do mesmo órgão, que reitera o entendimento.
de que "a participação nos lucros, ... , não está &Uj·eita à contribuição
prevldenciár!a., ex vi da Resolução n.O CD-225/70."
'IA não aceLtação pacífica do entendimento manifesto nas Resoluções
mencionadas tem levado à ocorrência de dois fenômenos: a tlscal!zação
do lNPS autua as ·empresas que distribuem lucros, com evid·ent,es deses•tímulos a esse procedimento, sob todos .os aspectos elogiável, gerando
inúmeras demandas no âmbito da jus.tiça trabalhista; e, várias empresas
como a PETROBRAS, FURN.AS e EMAQ -. Engenha,ria 'il' Máquinas. S:A.,
têm solicitado, com êxito, ao Ministério do Trabalho e Previdência
Social, a isenção a que S·e- r·ef·erem as Resoluções mencionadas. outras,
entretanto, em inexplicável contradição no •entendimento da matéria,
tm encontrado óbices, tanto nas petições que endereçam àquele M!ni.stério, como na própria justiça do tra.balho, onde vem ocorrendo conflito
,entre as decisões da •P·rimeLva e segunda instâncias, ·entre o entendimento
do ]NPS e as decisões do Ministério do Trabalho e Previdência Social!"
Flnaliza.ndo, salienta a justificativa que acompanha o projeto:
"O não pagamento das contribuições previdenciárias e para o Fundo de
Ga.rantia do Tempo de Serviço, incidentes sobre a pa·tce~a de Lucros d1stril>uidos por vontad1e ,própri'a da empresa, representa poderoso est!m,ulo
a que este .procedimento alcance mais adeprt:os, sem que lhe seja necessário ba:te,r à .porta do Ministério, para conseguLr a !Benção: A manutenção das contribuições, por outro lado, rep1.1esenta obstáculo, como
de fa.to V<!m ocorrendo, a que as empresas permaneçam concedendo· as.
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re aos embaraços deconentes das ações na justiça trabalhista."
A douta Comissão de Constituição e Justiç,a, acolhendo .par-ece·r do ilustre
Senador Gustavo Capanema, opinou pela constitucionalidade e jurldlcidade do
projeto.
Concluindo pela aprovação da proposição, por conveniente e opor.tuna, depois
de examinar o seu mérito, a Comissão d·e Legislação SocLal aceitou parecer do
eminente Senador Accioly Filho.
A distribuição de lucros aos empregados é medida que vem ao encontro da
justiça social.
Reahnente, as exigências feitas pela Pr·evidên·cia Social e pelo Fundo de
Ga.rantia do Tempo de Serviço têm servido para desrestimula.r a participação
dos empregados no lucro da empresa.
O projeto, em boa hora, di·rime as dúvidas e uniformiza o entendimento a
respeito da não incidência das contribuições p11evidenclárias e para o FGTS,
sobre a gra;tiflcação não ajustada.
Sob o aspecto financeiro, competênc~a da Comissão de Finanças, nada temos
a opor a.o Projeto de Lei do Senado n. 0 120, d.e 1973, e, assim, opinamos pela
sua 'a.provação.
'Sala das Comissões, 19 de junho de 1974. - João Cleofas, ~residente Lourival Baptista, Relator - Saldanha Derzi - Fausto Castelo-Branco - Lenoir
Vargas - Virgílio Távora - Cattete Pinheiro - Wilson Carvalho - Benedito
Ferreira.
PARECER
N.0 296, de 1974
Da. Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 49/74, que modifica o inciso IX, do art. 12, do Código de Processo Civil.
Relator: Sr. Accioly Filho
1. O Código de Processo Civil, ao tratar da ca.pacidad·e processual, dispõe que
o condominio será representado, em juízo, ativa ou pa:ssivamentre, pelo sindico
ou pelo administrador (art. 12, n.o IXl.
O eminente Senador Nelson Carneiro insurge-se contra a expressão "administra.dor", entendendo-a desapropriada ao instituto do condomínio, que só tem
como representante o síndico, nos rtiermos da Lei n. 0 4.591, d·e 1964. Administrador, p!Wa o ilustre autor do Projeto, é quem exerc.e função adminlstra.tiva
no condomínio, delegado pelo síndico, invocando, a propósito, lição de Calo
Mário.
2. Daí, o Projreto do nobre Senador Nelson Cameiro, que suprime do ar.t. 12,
n.0 IX, a expressão "administrador".
3. Sem razão, no entanto, a Broposição e a Justificação que o acompanha.
O Código de Processo Civil, no dispositivo, que se pretende a~terar, disciplina
não só o condomínio dos edifícios, cha.mado "propri•edade horizontal", disciplinado pela Le in. 0 4.591, como também o condomínio clássico regulado pelo Código
Civil (al'ts. 623 a 641). A lei especLal de propriedade horizontal fala em sindico
Ido ·oondominio (a;rt. 22), mas o Código Civil refeve-se a a.dministradot
(art. 635, § 2. 0 ).
São, assim, figuras distintas - o síndico do condomínio de ·edifícios ou de
conjunto de edifícios, regulado prela lei especial, e o administrador da. pro·:Priedade em comum regida .pelo Código Civil.
li:, pois, necessário que a lei processual se refira não só ao síndico, mas também ao administrador, como representante do condomínio, .para abranger todas
as categorias desse instituto.

- 4114. Sou, por isso, pela rejeição do proje-to que, embora constttucional, é inconveniente qualllto ao mé,rfto.
Sala das Comissões, 19 de junho de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Accioly Filho, Relator - Helvídio Nunes - José Samey - Heitor Dias - Jooé
Augusto - Wilson Gonçalves - Nelson Carneiro.
PAR.ECm

N.0 297, de 1974

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre a Emenda n. 0 1, de
Plenário, ao Projeto de Lei do Senado n.0 8, de 1974, que ..altera a ·Legislação da Previdência Social e dá outras providências".
Relator: Sr. Heitor Dias
AIJ estudar o pro~eto em exame, tivemos ocasião de elaborar o· Parecer n.O 46,
concluindo pela lncons.tLtucionalidade da proposta, por conflitar com a Constituição, precisam1ente no ar:t. 57, V, q;u,e declara da competência exclusiva do
Presidente da República a inidati!Va das leis que disponham sobre servidores
públicos da União, seu regime j·urídico, provimento de cargos públicos, estabilidade, eilc.
Pretendendo impor ·à Administ11ação Pública P.ederal a obrigação de reservar
determinado percentual d.e vagas a ser.em destinadas a servidores reabilitados
ou readptados profissionalmen.te, é indLscutível que o projeto invadiu o "espaço
dle competência" reservado ao President.e da República pela Carta Fundamental.
Tentando sanar esse vício, o ilustre Senador Nelson Carneir.o, autor do
projeto, apresentou emenda, que, a seu juízo, viria compatibilizar sua proposta
com a. Lei Maior.
Para tanto, com evidente brilho dialétlco, pretende d!s•tinguir dois momentos estanques: a) aq:uer.e em que alguém se candidata ao se,rviço público, e
b) aquele em que, admitido, conve11be-se ·em servidor; em seguida, diz que se a
lei dispuser, apenas, sobre condições de ingresso do servidor, não· estará dispondo
sobre este, porque se.rvidor ·e·le ainda não o é, embora esteja em vias d·e ingressar
no Serviço Público.
Ora, saJta à evidência que estamos diante de uma inteligência forçada, pois,
não há como fracionar a expr.essão regime jurídico dos servidores públicos, para
nela distinguir, .entre aqueles que ainda não são servidores, dos que estão sendo
ou deixaram de ser.
Quando a Constituição fala em lei que disponha sobre os servidores, seu
regime jurídico, forma de provimento de cargos etc. suas palavras devem ser
interpretadas logicamente, e segundo o entendimento comum, afastando-se quaisquer out11as construções, por mais 'engenhosas que sejam.
Essa é a licão dos Mestres do Direito Público,. no Brasil como no exterior,
dos quais se colhem, à unanimidade, as regras de bom aviso, que devem pautar
o comportamento do intérp11ete constitucional (Carlos Maximiliano, Temistocles
Oava!canti, :p. ex.).
Em razão disso, somos também pela rejeição da emenda proposta, eiv·ada que
se encontra do vício da inconstitucionalidade.
Sala das Comissões, 19 de }unho de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Heitor Dias, Rela•tor - Nelson Carneiro, vencido - Wilson Gonçalves - José
Samey - Accioly Filho -· José Augusto.
VOTO EM SEPARADO
Do Senador Nelson Carneiro
Uma interpretaçã.o rigorosa do art. 57, V, da Emenda Constitucional n. 0 1,
excessivamente rigorosa, fez o ilustre· Relato,r, Senador Heitor Dias, concluir
pela Inconstitucionalidade do art. 1.0 , § 1. 0 , do (projeto. Aored~to que a melhor
hermenêutica, a ser a.dotada. cr;>elo Legislrutivo, deve ser mais elástica, subol1dinada ao princípio -geral e :permanente da igualdade de todos pera·nte a lei. Dita
emenda dl~õe de· todo um título· :para regular a s~tuação dos funclonó.l'ios
públicos (arts. 97 a 111). Em harmonia ·com esses dispositivos é que d·eve ser
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pelo constituinte· :pouco afeito ao trato das leis, para evlita.r a. repetição da
expressão funcionários civis. Os contrat!llilos não são considerados funcloná:r!os
públicos e estão sujeitos à· Consolidação das Leis do Tr~balho. Não há. assim
como distingui-los de outros tr!llba.lhado•res, também, como eles, submetidos
àquele Código. O f•ato de tais tra;balhado.res desc•on1tarem agora pa;ra o IPASE
e não o INPS, não os faz funcionários públicos, mas wtende, a.penas, a uma
exigência atuarlal para salvar as finanças da primeira das citadas instituições.
A intel'J)retação ·aqui eJq>Osta é, assim, a que deve se tornar vitoriosa. O projet'J
é, data venia, constitucional.
Sala das Sessões, 19 de junho de 1974. - Nelson Carnei'ro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O ExipedLe111te !Ido vai à publicação.
Sobre a mesa, comun!Jcação que será lida pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
11: Uda a seguinte
COMUNICAÇAO
Brasília, 20 de junho. de 19174
Ofício n. 0 91/74
Senhor Presidente:
. Comunico a Vossa Excelência, nos te.rmos regimentais, que designei, a rpa.rtir
desta. data, o ·nobre Senador Nelson Carneiro para meu substitUJto na Comissão:
Mista do Projeto de Lei Complementar n. 0 1, de 1974.
Ao ensejo renovo a Vossa Excelência meus protestos d·e eievada estima e
distinta consideração. - Amaral Peixoto, Líder da Minoria.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Será feita a sub~tltulção solicitada.
Sobre a mesa, proj·eto de lei do nobre Senador Franco Montoro, que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
11: lido o segulnite
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 67, de 1974
Assegura a contagem do tempo de serviço público. e do prestado às
sociedades de eeonomia mista, para efeito de aposentadoria.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Passa a vigorar com a seguinte redação o art. 6. 0 da. Lei n. 0 3.841,
de· 15 de dezembro de 1960:
"Art. 6.0 Esta lei entrará em vigor lndeiJ)endentemente de· regula.men.tação."
Art. 2.0 Esta lei ·entrará em vlgoT na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
É o seguinte o texto da Lei n. 0 3.841, d·e 15 de dezembro de 1960:
Art. 1.0 A União, as Autarquia.s, as Sociedades ode economia.. mista. e
e as fundações instituídas qlelo Poder PúbUco contar.ão,. reciprocamente,
pa;ra os efeitos de aposentadoria, o tempo ·de serviço anter!OT" prestado
.a qualquer dessas entidades, :pelos respecti'V'os funcionários ou empregrudos.
§ 1.0 Será .também computado, rpara os mesmos efelitos deste dispositivo, o temrpo de serviço prestado a qualquer dessas entid!lldes, anteriormente ao .ato da admissão no cargo ou emprego, por seus f.uncloná:rlos
ou servidores, seja qual for ,a sua catego.ria.. profissional, a natureza
do trwbalho executado e a respectiva relação jurídica ou de dependênl!ia.
§ 2.0 A contrugem de tempo será f.e!ta. de .ac•ordo com os Informes ou
1.1egistros existentes em poder da entidade ou do funcionário, exigida,
porém, no caso da. reciprocidade· pl.'evlsta. neste artigo, prova. hábil do
órgão ou da. pessoa. jurídica a que· o henefLcláJrlo haja. servido.
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Na contagem prevista no artigo antertm e para -os mesmos
efeitos, será 1ncluíd•o o tempo- de serviço !Prestado aos Estados ·e Munlcipios.
Art. 3.0 Não havendo o beneficiário contrlbuí:do !Para a instituição de
previdência social a que pertencia durante o tempo contado !Para os
efeitos desta lei, pagaxá, em 30 p11estações mensais, descontadas em
fo~ha. a lmpol1tância eqruivalente a 10% (dez pol." cento) do montante
dos salários ou vencimenros .percebidos naquele pea.iodo, salvo se, no
cargo ou serviço atual, já houver recolhido ao· Instituto respectivo o
mínimo de 120 (cento e vi:ntel contribuições mensais.
Art. 4. 0 As vantagens previstas no art. 180 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da Un!fu> (Lei n. 0 1. 711, de 28 de outubro de 1952)
são elOtensiv.as à lliPOSentadoria dos funcionários ou serv~do[1es das sociedades de >economia mista e fundações instituídas pelo Poder Público.
Art. 5.0 Aos atua.is servidores ou funcionários beneficiados por esta
lei, é assegurado o, direito de 11equerer a contagem do tempo a incOJ."porar, dentro do prazo de dois anos da data de sua publicação.
Parágrafo único Paxa os casos futuros vigorará igual !Prazo ·de dois
anos da data de sua publicação.
Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Na parte que diz respeito aos funcionários públicos civis da .União e suas
aUJtaxquias, a Lei n.0 3. 841, de 1960 vem sendo cumprida, consoante orientação
firmada pelo Departamento Administrativo do Pessoal Civil (IDASPl. Paradoxalmente, entretanto, relBJt!vamente ao INPS tal nãio ocorre.
O INPS ale.ga, sistematicamente, aos inteJ:essados que .a Lei n.O 3.841, de
1960, não tendo sido ·regulamentada, não .pode se1r aplicada.

Diante disso, só através de recurso ao Judiciário, como se -verifica pela jurisprudência do Tribunal Federal de Recursos {Diário da Justiça de 18-8-71,
AC n.o 24.983 ·e Diário da Justiça de 4-12-72, AC n. 0 80 .183-MG.), conseguem os segurados ver 11eeonheci:dos os direiltos que a Lei n.O 3. 841, de 1960 lhes assegura.
A alegada necessidade de regulamentação dessa lei, para sua ·;postetl01r lliPllcação, não se justifica. '!'rata-se claramente de norma auto-aplicável.
Por essa razão e com O· objetivo de ·e·vitar [protelações e outras dificuldades
aos empregados, ~propomos que se estabeleça em lei, eJQPressamente, a .seguinte
disposição: "Esta lei entra •em vigor independentemente de regulamentação:"
Atender-se-á, assim, a uma exigência de rigorosa 'justiça, ·garantindo-se
aos interessados a contagem· de tempo de serviço público e daquele prestado às
sociedades de economia mista, paxa efeito de aposentadoria.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1974. -Franco Montoro.
(As ·Comissões de Constituição e ·Justiça, Serviço Público Civil e
de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - ·O projeto lldo· será publ!c·ado e
remetido às Comissões competentes.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cattete, Pinheiro. (Pausa.)
S. Ex." não ,está presente.
Concedo a .palavra ao nobre, Senador Ben}amim Farah. <Pausa.)
S. Ex. a não está 1p111esente.
Concedo a palavra ao noblre Senador Franco Montara. <Pausa.)
S. Ex." não ,está !Jl'l1esente.
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-414Concedo a Pal·avra ao nobre Sena·~or Lourival Ba;ptista. (Pausa.)
S. Ex.a não está ;p11esente;·.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro. (Pausa.)
S. Ex. 11 não está pr.esente.
Concedo a palavra .ao nobre Senador V•asconcelos Torres. (Pausa.)
S. Ex."' não está presel11te.
Sobre a mesa, 'l'equerimento, que será lido pelo Sr. l.o-SeCire,tário.
11: lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 109, de 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alinea b, do Regimento, pare
o Projeto de· Lei da Câmara n. 0 ·57, de 1974, que fixa os valores dos nhneis de
vencimentos do Grupo-iDireção •e Assessoramento Superiores, ~~os Quadros Permanentes das SecretaJrias dos 'IIribunais Regionais Eleitorais, •e dá outras providências.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O requerimento lido será votado
após a Ordem do Dia, na forma do art. 378 do Regimento Interno.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno ún~co, do Projeto de Lei da Câmara n.O 50,
de 1974 (n.0 1. 971-C/74, na Casa ,de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da RepúbUca, que alrtera a data da entrada em vlgo·r .do
Código P.enal (DeClreto-lei n.0 1.004, de 21 de outubro de 1969, com
altel'ações posteriores) e dos arts. 3.0 , 4.0 e s.o da Lei n.o 6.016, de 31 de
dezembro de 1973, tendo
PARECER, sob n.0 251, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, favorável, nos termos do substitutivo que
oferece.
Em discussão o projeto e o substttutivo.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer •uso da palavra, vou encerraT
a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votaçãio o substitutivo, que tem rpreferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o substitutivo, fica ;prejudicado o projeto.
A matéria irá à Comissãio de ·Redação, a fim de ser redigido o vencLdo,
para o turno. suplementar.
11: a seguinte a matéria a;provada
EMENDA N.0 1-CCJ
(Substttutivo)
Ao Projeto de Lei da Câmara n.0 50, de 1974
Art. 1.0 O Código. \Penal instituído pelo· DeClreto-lei n.O 1. 004, de 21 de
outubro ~e 1969, •com as alterações posteriores, bem como os arts. 3.0 , 4.0 e 5.0
da Lei n. 0 6.016, de 31 de dezembro de 1973, entrarão em vigor juntamente
com o novo Código de Processo Pena;l.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
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Discussão, em turno único, do Projeto de· Lei da Câma·ra n.O 51, de
1974 (n.0 1. 972-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor ~e
sidente da República, que ·al,tera a ·redação do art. 310 da Lei n.O 6. 015,
de 31 de dezembro de 1973, e dá outras pl'oVLdências, tendo
PARECER FAVORAV·EL, so•b n.0 2'54, de 1974, da ComLssão:
- de Constituição e Justiça.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou ence11rar a discussão.
(Pausa.)
Está encer~ada.
Em votação.
Os Srs. Senador·es que aprovam o projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Está aprovado.
O pmje·to irá à sanção.
É o seguinJte o projeto lliProva.do:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 51, de 1974
(n.• 1.972-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Altera a redação .do art. 310 da Lei n.0 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 a seguinte red·ação:
"Art. 310 ·Esta Lei entrará em vigor em todo o· território nacional no
dia 1.0 de julho de 1:975, vevog<adas as disposições em contrãirio. Nesse
dia lavrarão os oficiais ·termo de encerramento nos livros e dele remeterão cópia .ao Juiz a que estiverem subordinados, podendo ser aproveitados os liv-ros antigos, •BJté o seu •esgotamento, mediante autorização
judicial e ada,ptação aos novos modelos, sem prejuízo do CUIII[lrimento
integral das disposições desta Lei, iniciando-se nova numeração."
Art. 2.o ·Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados
o Decreto-lei n.o 1.000, de 21 de· outubro de 1969, e ·as disposições em contrário.
Quando do início da vigência d!a Lei n. 0 6. 015, de 31 de dezembro de 1973,
ficarão vevogados a Lei n.0 4.827, de 7 de mall'ço de 1924, e os Deoretos n.os 4.8157,
de 9 de novembrQ d•e· 1939; 5.318, de 2 de fevereiro de 1940; e 5.553, de 6 de
maio de 1940.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 3:
Discussão, em turno único, do iProje.to de Res!Jlução n.0 26, de 1974
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Pall'ecer
n.o 264, de 1974), que suspende a proibição constante nas Resoluções
n.os 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de· 1!}72, para permitir que a Pl.1efeitura
do Município de São Paulo <SP) eleve o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de empréstimo junto ao Banco Nacional da
Habitação, destinado •a financiar a linha prioritária Norte-Sul do Metropolitano daquela cidade, tendo
PAREC!ElR, sob n. 0 265, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
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É lido e a.provado o segu!Il!te:
REQUERIMENTO
N.o 110, de 1974
Nos termos do art. 311, alínea c, do Regimento Interno, requeiro a.d~amento
da discussão do !Projeto de Resolução n.0 26, de 1974, a fim de ser feita na
Sessã:o de 20 de· agosto de 1974.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De a~oo~do com a deliberação do
Plenário, a matéria fl:gu~ará na Ordem do ma da sessão de 20 de a,gm;tc; .próximo.
Esgota.da ·a maltérLa da Ordem do Dia, vai-se passar à votação do Requerimento n.0 109, lido no EJxipediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câma:ra
n.0 57, de 1974.
Em votação o· ~equerimento.
Os Srs. Senadores que o ruprovam queiram permanecer sellltados. (-Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência da deliberação do Plenário, passa-se à aprec~ação da matéria.
Discussão, em primeiro turno, do Proj•eto de Lei da Câmara n.0 57, de
1974 Cn. 0 1.858-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do- Sr. Presidente
da República, ·que fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-D~eção e AsseSSOil'amento SUJperiores, dos Quadros Permanentes das
Secretarias dos 'l\rl:bunais Regionais Eleitorais, e dá outras providências
(.dependendo de pareceres das comissões de Serviço Públ1co C!v!l e de
Finanças).
Sobre a mesa, os pareceres das comissões de Serviço PúbUco Civil e de
Finanças que serã.o lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos os seguintes:
PARECER
N.o 298, de 1974
Da Comissão de Serviço Público Civil, sobre o .Projeto de Lei da
Câmara n.0 57, de 1974 (n.0 1.858-B, de 1974, na origem), que "fixa os
valores dos .níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores, dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras providências".
Relator: Sr. Benjamim Fa.ra.h
O _projeto ora submetido à nossa ap·recia.ção dec0111re de solic~taçáo do 'I'ribunal ·superior E~eitoral e tem por objeto estender ao Grucr>o-'Direção e Assessoramento Superiores dos Tribunais Regionais Eleitorais os níveis de vencimento estabe~ecl:dos pe-la Lei n. 0 5.645, de 11} de dezembro de 1970, p~a idêlntlcas
categorias do Poder EXecutivo.
Na Exposição de Motivos que acompanha a matéria, o Senhor ~esidente
da.quela Egrégia Corte •acentua a necessidade -constitucional e legal da extensão
·daqueles crlitérios aos funcionários dos Tribunais Regionais Eleitorais.
o Senado ·tem ·rup-rovado diversas proposições -de teor quase idêntico a que
estamos examinando, por este motivo faremos referência apenas •filOS seus aspectos mais impo:rtantes.
Os níveis -de vencimentos 1lxados .pa.ra o Grupo-D!oreção ·e Assessoramento
Superiores pelo a11t. 1.0 , osc!lará entre Cr$ 6. 39(},00 e Gr$ 7. 880,01},
Todas as vantagens percebidas pelos titulares dos .cavgos abrangidos pelo
projeto serão a.bsorv1dos pelos vencimentos ll1ef·eridos, excetuados o salário-fa-
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úruco).
Os servidores irncluídos neste Grupo deverão prestar um mínimo de quarenta horas semanais em regime integral e exclusiva dedicação no desempenho
de suas funções (art. s.o),
Esclarece o a;rt. lO que as despesas decorrentes da .a.pllcação desta Lei serão
atendidas por ll'ecw:sos orçamentários próprios dos Tribunais Regionais Eleitorais.
A proposição cria, consoante tabelas anexadas, diversos cargos de Assessor
e altera .a nomenclatura de outros cargos de Direção, :para melhor ajustá-los ao
espírito da Lei n. 0 5.645, de 1970. Excusamo-nos de enumerar todas as alterações
pois seria fastl.dioso f.azê-lo com relação aos 22 Tribunais Eleitorais, cuja sttuação
oscila proporolonalmente ao volume de s&VIço, como todos sabemos.
Ao projeto foi apresentada em plenário emenda de autoria do eminente
Senador Franco Montoro, objetivando renumerar o § 4.0 do art. 7.0 que passax:la
a § 6.0 , inc1uindo dois parágrafos •Cujo teor é o seguinte:
"§ 4. 0 Os Dlretores de Divisão ou de Sell'Viço, cujos caJrgos de provimento efetlvo delx:arem de ser reclassificados nos de Dlretor de Secretaria ou de Subsecretaria, respectivamente, perceberão os vencimentos
correspondentes fixados nesta lei para estes cargos, assegurando-selhes, ·ainda, conforme o caso, o permanente exercício das funções de
Diretor de Secretaria ou de Subsecretiu'ia.
§ 5.0 As Subsecreta.rias ou Secretarias de que cuida o parágrafo anterior serão, respectiv-amente, emintas ou transformadas em Subsecretarias quando se verificar ·a vacância definitiva dos cargos efet!vos dos
seus Diretores."
Ao justificá-la, ressalta o ilustre representante :paulista que sugestão idêntica não logrou acolhida. na douta Comissão de Constituição e J,ust!ça da Câmara, sob a alegação ·de :tr!litar-se de assunto de economia interna do próprio
Tribunal, ao qual cabe apreciar e avaliar os seus cargos e órgãos, consoante,
aliás, critério estabelecido na Lei n.o 5.645.
Aduz, Sua ·Excelência, que a despeito de reconhe•cer a procedência da alegação "somos de opinião que a m!litérla deve ser reexaminada, visto como não
se pretende com a emenda ora apresentada, intell'feorir na competência do Tribunal ·relatlv·amente à avaliação dos seus cargos e órgãos, no presente projeto,
que se respeita e acolhe, mas, apenas, resguardar, em caráter excepcional, a
situação dos atuais Diretores de Divisão e de Serviço não inclu~dos na nova
classificação em exata col"respondêncl·a com os cargos de Dliretoll' de Secretaria
e Subsecretaria".
E entendemos, em que pesem os altos prOiJlÓSitos do digno autor da emenda,
que devem prev•alecer os argumentos ·expendldo•s pela Egrégia Comissão de
Justiça da •outra Casa, mencionados, aliás, na p11óprla justificação citada. É
que, consoante acentuam os tratadistas de Direito Administrativo, deve ser
deixado à Pública Administração um mínimo die discrição, sem o qual, tolhida,
não podell'ia bem exercea- suas relev·antes funções.
Por esta razão, opi-namos contra as alterações propostas pelo eminente Senad:or Franco Montoro, apr.esentamos, todavia, duas emendas visando a uniformizar o projeto em relação aos outros já aprovados e, também, a permitir que
os Tribunais possam opin3ll' na hipótese dos funcionários agregados na foma
do art. 60, da Lei n.0 3 . 780, de 12 de j.ulho de 1960.
Nosso parecer é, ·assim, contrário à emenda oferecida pelo Senador Franco
Montoro, mas favorável ao projeto com as seguintes:
CSPC
Inclua-se no parágrafo único do art. 2. ·entre as expressões, "artigo
e ........ bem como, ........ " a seguinte: "porventura percebidas".
EMENDA N.0 1 -

0,
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Dê-se ao paxá.grafo único do art. 4.0 a seguinte redação:
"Parágrafo único. Os funcionários a.gregados na forma do art. 60, da Lei
n. 0 3. 780, de 12 de julho de 1960, poderão concorrer à inclusão na cate.goria
Funcional de atribuições correlatas com as do cax.go em comissão ou de função
gratificada em razão de que tiver ocoNLdo a agregação".
Sala das Comissões, 18 de junho de 1974. - Tarso Outra, Presidente em
exercício - Benjamim Fa.rah, Re,lator - Heitor Dias - Magalhães Pinto.
PARECER

N.0 299, d'e 1974

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara número n. 0 57, de 1974.
Relator: Sr. Virgílio Távora
O projeto ora submetido ao nosso exame originou-se do Poder Executivo e
visa a estender aos funcionários de Secretaria dos Tribunais Regionais Eleitorais do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, os níveis de vencimentos estabelecidos pela Lei n.o 5. 645, de 10 de dezembro de 1970.
Na mensagem com que encaminhou a proposição à Presidência da República
o Senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral ressalta que o mesmo foi
elaborado em harmonia com a sistemática constitucional e legal que rege a
matéria.
Ressalta do eXiPosto, tratar-se de mais um projeto dos inúmeros submetidos à nossa apreciação em decorrência de princípios de ordem constitucional
(art. 98 e 108, § 1.0 da Constituição) e da Lei Complementar n. 0 10, de 6 de
maio de 1971, estendendo, aos laboriosos funcionários daquela Justiça especializada, os níveis de vencimentos já concedidos aos outros Tribunais Federais
a partir do ano próximo passado.
A matéria, por ser idêntica a muitas outras que já tramitaram nesta Comissão, dispensa uma análise mais demorada de seus articulados.
Do ponto de vista que interessa a esta Comissão, vemos que as despesas
defluentes da lei correrão à conta de recursos orçamentários próprios daquelas Cortes.
Verificamos da leitura do a.rt. 7.0 , combinado com as tabelas anexa.das ao
projeto, que o mesmo procede a uma total reformulação dos quadros funcionais
daqueles tribunais, obedecido, sempre, o plano federal e a sistemática legal
a que nos referimos.
Ao projeto foram apresentadas 3 <três) emendas: 1 (uma) do Eminente
Senador Franco Montara e duas da Douta Comissão de Serviço Público Civil.
Nosso parecer é contrário à emenda do valoroso representante paulista,
com respaldo nos fundamentos expendidos no judicioso parecer do ilustre deputado Francelina Pereira, relator da matéria na Comissão de Justiça da Câmara
dos Deputados, o qual, ao apreciar proposta de igual teor, enfatizou tratar-se
de: "assunto de economia interna do próprio Tribunal a quem compete avaliar
os seus cargos e seus órgãos, nos termos das diretrizes estabelecidas pela Lei
n. 0 5.645/70".
Quanto às emendas da ilustrada Comissão de Serviço Público Civil, no nosso
entendimento, merece acolhido..
Concluímos, assim, favoravelmente ao projeto com as emendas da comissão
de Serviço Público e contrariamente à emenda do Senador Franco Montoro,
pelas razões aduzidas anteriormente.
Sala das Comissões, 19 de junro de 1974. - João Cleofas, Presidente Virgílio Távora, Relator - Lenoir Vargas - Saldanha Derzi - Lourival Baptista - Fausto Castelo-Branco - Cattete Pinheiro - Wilson Gonçaive.s - Benedito Ferreira.
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Públ!co Civil conclui pela aprovação do projeto com a.s emendas que apresenta de n.os 1 e 2-CSPC; o parecer da Comissão de Finanças é favorâvel ao
projeto e às emenda.s oferecidas pela Comissão de Serviço Públ!co Clv!l.
Completada a instrução da matéria, vai-se passar à sua apreciação.
Em discussão o projeto e as emenda.s. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro-a encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo da.s emendas.
Tratando-se de matéria cuja aprovação depende de quorum especial, a
mesma serâ feita pelo processo nominal, de acordo com o que preceitua o art,
329 do Regimento Interno.
O Sr. 1.0 -Secretârio procederâ à chamada.
Respondem à chamada e votam "Sim" os Sl'IS. Senadores:
José Guiomard - Geraldo Mesquita - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarba.s Passarinho - Renato Franco - Clodomir Mllet José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Helvidio Nunes - Virgílio
Tâvora - WllsDn Gonçalve.s - Dlnarte Mariz - Luís de Barros Milton Cabral - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Wilson Campos Augusto Franco - Lourlval Baptista - Antônio Fernandes - Heitor
Dias - Carlos Llndenberg - Vasconcelos TDrres - Benjamim Farah
-Danton Joblm - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães
Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montara - Benedito Ferreira Leon! Mendonça - Oslres Teixeira - Fernando Corrêa - Italivlo Coelho - Saldanha Derzl - Accloly Filho - Mattos Leão - Otâvlo Cesârio - Lenolr Vargas - Guida Mondln - Tarso Dutra
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Responderam à chamada e votaram "Sim" 43 Srs. Senadores, não havendo votos contrârios.

o

projeto foi aprovado.

Passa-se à votação da.s emendas.
Sol!clto ao Sr. 1.0 -Secretâr!o que proceda à chamada.
Responderam à chamada e votam "Sim" os Srs. Senadores:
José Guiomard - Geraldo Mesquita - José Llndoso - Cattete
Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Clodomlr Mllet José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Helvidio Nunes - V!rgíl!o
Tâvora - Wilson Gonçalves - Dlnarte Mariz - Luís de Barros Milton Cabral - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Wilson Campos Augusto Franco - Lourlval Baptista - Antônio Fernandes - Heitor
Dias - Carlos Llndenberg - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah
- Danton Joblm - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães
Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montoro - Benedito Ferreira Leon! Mendonça - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italívlo Coelho - Saldanha Derzl - Accloly Filho - Mattos Leão - Otâv!o Cesârlo - Lenolr Vargas - Guida Mondln - Tarso Dutra
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) das 43 Srs. Senadores.

Votaram favoravelmente às emen-

As emendas foram aprovadas.

A matéria vai à Comissão de Redação, a fim de redigir o vencido para o
segundo turno regimental. (Pausa.)

- 420Sobre a mesa, a redação do vencido, que será Ilda pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
PARECER
N.0 300, de 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação do vencido, para.
o segundo turno regimental, do Projeto de Lei da Câmara n.o 57, d'e
1974 (n.o 1. 858-B/74, na Casa. de origem).
Relator: Sr. Danton Jobim
A Comissão apresenta a redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 57, de 1974 (n.o 1.858/74 na Casa
de origem), que fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores, dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regimentais EJ.eitorais, e dá outras providências.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1974. - CarieiS Lindenberg, Presidente
- Danton Jobim, Relator - Wilson Gonçalves.

ANEXO AO PARECER
N.0 300, de 1974
Redação d'o vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto
de Lei da Câmara n.0 57, de 1974 (n. 1.858-B/74, na Casa de origem), que
fixa os valores dos níveiiS de vencimentos do Grupo-Direção e Assessora.mento Superiores, dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Eleitorais, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o Aos níveis de classificação dos cargos de provimento em comissão,
integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, dos Quadros Permanentes das Secretaris dos Tribunais Regionais El·eitorais, estruturados nos
termos da Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem os seguintes
valores de vencimentos:
Níveis
T:RE-DAS-4
TRE-DAS-3
TRE-DAS-2
TRE-DAS-1

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

•••••••••••

o

••••••••••

•••••••• o •••• o •

o ••• '. o •••••••••••••

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

Vencimelltos
Mensais
Cr$
7.880,00
7.480,00
6.930,00
6.390,00

Art. 2.0 As diárias de que trata a Lei n. 0 4.019, de 20 de dezembro de 1961
e respectivas absorções e as gratificações d·e representação e nível universitário, referentes ao.s cargos que integram o Grupo a que se refere esto. lei, são
absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
Parágrafo único. A partir da vigência dos atas individuais que incluírem
os ocupantes dos cargos reclassificados ou transformados, nos cargo.s que integram o Grupo de que trata a presente lei, cessará, para os mesmos ocupantes,
o pagamento das vantagens especificadas neste artigo, porventura percebidas,
bem como de outras que, a qualquer titulo, venham percebendo, ressalvados
apenas o salário-família e a gratificação adicional por tempo de serviço.
Art. 3.0 Os vencimentos fixados no art. 1.0 vigorarão a partir da vigência dos atas d·e Inclusão de cargos no novo Grupo.
Art. 4. 0 Os valores estabelecidos no art. 1,o não se aplicam aos funcionarios que, por força do art. 60 da Lei n. 0 3. 780, de 12 de julho de 1960, estejam

..

""
- 421ou venham a ser agregados com enquadramento em símbolos de cargos a ser·em
reclassificados em decorrência da implantação do Grupo-Direção e Assessoramente Superiores, nem aos que tenham se ap.osentado com as vantagens do.s
referidos cargos e de funções gratificadas a serem transformados em cargos
em comissão.
Parágrafo único. Os funcionários agregados na forma do art. 60 da Lei
n.o 3. 780, de 12 de julho de 1960, poderão concorrer à inclusão na categoria
Funcional de atribuições correlata> com as do cargo em comissão ou de função
gratificada em razão de que tiver ocorrido a agregação.
Art. 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 O provimento dos cargos integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, Código TRE-DAS-100, far-se-á por Atos dos Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, devendo recair em pessoas que satisfaçam os requisitos legais e regulamentares e possuam a qualificação específica
da área relativa à direção e ao assessoramento e experiência exigida para o
respectivo exercício, de acordo com o que dispuserem os Regulamentos dos
Tribunais.
Art. 7.0 Ficam transformados. reclassificados e criados, nos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais !Regionais Eleitorais, os cargos especificados nas Tabelas anexas.
§ 1.0 O provimento dos cargos criados pela presente lei fica condicionado
à existência de recursos orçamentários próprios.

2.0 O provimento dos demais cargos em comissão, constantes das tabelas
anexas, ressalvados os que estejam ocupados por titulares ·em comissão, fica
condicionado à vacância dos correspondentes cargos efetivos, transformados ou
reclassificados.
§

§ 3.0

Os atuais ocupantes dos cargos efetivos a que se refere o parágrafo
anterior perceberão os vencimentos fixados nesta lei para os correspondentes
cargos em comissão. ficando por eles absorvidas as diárias de que trata a Lei
n.0 4. 019, de 20 de dezembro de 1961, e a gratificação de representação.
§ 4.0

A gratificação adicional por tempo de serviço dos ocupantes de cargos
efetivos mencionados neste artigo será calculada na forma do disposto no
art. lO da Lei n. 0 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 8. 0 O regime de trabalho dos ocupantes dos cargos de que trata esta
lei será de, no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais, c·om integral e exclusiva
dedicação ao desempenho das funções que lhes são inerentes.
Art. 9.0 É vedada a contratação de serviços, a qualquer título e sob qualquer forma, com pessoas físicas ou jurídicas, bem como a utilização de colaboradores eventuais retribuídos mediante recibo, para o desempenho de atividades inerentes aos cargos integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento
Superiores.
Art. 10. As de.spesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios dos Tribunais Regionais Eleitorais, bem
como por outros recursos a e.sse fim de.stlnados, na forma da legislação pertinente.
Art. 11. O Tribunal Superior Eleitoral baixará as Instruções necessárias,
a serem observadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais, para o cumprimento
da presente lei.

'i':

...

Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

r'""'~~

TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS
GRli"'PO-DffiEÇAO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES
CóDIGO: TRE-DAS-100
Anexo I N. 0 de
Cargos
1
3
16
1

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
SITUAÇAO ANTERIOR
Denominação

Símbolo

Dlretor-Geral
Diretor de Divisão
Diretor de Serviço

PJ
PJ-O
PJ-1

Auditor Fiscal

PJ-1

SITUAÇAO NOVA

N.0 de
Cargos
1
3
6
5
1

-21

Código

Denominação
'IlRE-DAS-101.4
TRE-DAS-1'01.3
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102 .1

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretario.
Assessor
Auditor

-16
I

Anexo II N.0 de
Cargos

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
SITUAÇAO ANTERIOR
Símbolo
Denominação

1
2

Diretor-Geral
Diretor de Divisão

PJ
PJ-O

10

Diretor de Serviço

PJ-1

n:·retor de Planejamento
Subsecretário· do Tribunal
Auditor Fiscal

PJ-1
PJ-1
PJ-O

1
1
1

-16

SITUAÇAO NOVA

N.0 de
Cargos

-

Código
Denominação

2
1
6
5

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Assessor

TRE-DAS-101.4
TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1

1

Auditor

TRE-DAS-102.1

16

..

Anexo

m -

N.0 de
Cargos
1
2
6

1

Trib,unal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul
SITUAÇÃO ANTERIOR
Símbolo
Denominação
PJ-O
PJ-1
PJ-3
PJ-1

Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de Seção
Auditor Fiscal

N.0 de
Cargos
1
2
6

1
3

-

1
2
6

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

13

10

N.O de
Cargos

Código

Denominação

-

-

Anexo IV -

SITUAÇÃO NOVA

-

--

--

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
SITUAÇÃO ANTERIOR
Símbolo
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de Seção

PJ-O
PJ-1
PJ-3

N.0 de
Cargos
1
2
6
1
3

SITUAÇÃO NOVA
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

I

Código

TRE-DAS-101. 3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102 .1

13

9
-

r-•-"!i

r

• I

-

-

Anexo V N. 0 de
Cargos
1
2
6
1

Tribunal Regional Eleitoral d'a Bahia
SITUAÇÃO ANTERIOR
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de Seção
Auditor Fiscal

Símbolo

PJ-O
PJ-I
PJ-3
PJ-1

N.0 de
Cargos
1
2
6
1
3

SITUAÇAO NOVA

Diretor-Geral
Dir-etor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

10
-

N.0 de
Cargos
1
3

5

9

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102 .1

-13

~

Anexo VI -

Código

Denominação

--

Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara
SITUAÇÃO ANTERIOR
Símbolo
Denominação
Diretor-Geral
Dlretor de Divisão
Dfretor de Serviço

N.o de
Cargos

PJ
PJ-O
PJ-1

1
2
6
1
3

13

SITUAÇÃO NOVA

Código

Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Dir-etor de S'Ibsecretaria
Auditor
Assessor

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

Anexo VII N.0 de
Cargos
1
2
6

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
SITUAÇAO ANTERIOR
Símbolo
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de Seção

N.0 de
Cargos
1
2
6
3
1

PJ-O
PJ-1
PJ-3

-

Anexo Vill N.0 de
Cargos
1

2
4
1

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Dlretor de Subsecretaria
Assessor
Auditor

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

13

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
SITUAÇAO ANTERIOR
Símbolo
Denomínação
Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de Seção
Auditor Fiscal

N.0 de
Cargos

PJ-O

1

PJ-1
PJ-3
PJ-1

2
6
1
3

-

8

!"'

Código

Denomínação

9

·~

SITUAÇAO NOVA

r·' •

13

SITUAÇAO NOVA

Código

Denominação
Diretor-Geral
Dlretor de secretaria
Diretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102 .1
TRE-DAS-102.1

Anexo IX N.0 de
Cargos
1
2
6

Tribunal Regional Eleitoral do Ceal'i
SITUAÇÃO ANTERIOR

N.0 de
Cargos

Símbolo
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de 8eção

PJ-O
PJ-1
PJ-3

1
2
6
1
3

-

1
2
4
1

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Di'retor de Subsecretaria.
Auditor
Assessor

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102 .1
TRE-DAS-102.1

13
-

N.0 de
Cargos

Código

Denominação

-

9

Anexo X -

SITUAÇAO NOVA

- -

-

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina
SITUAÇAO ANTERIOR
Denominação

PJ-O
P.J-1
PJ-3
PJ-1

Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de Seção
Auditor Fiscal
-

-

I

Símbolo

I

N.0 de
Cargos
1
2
6
1
3

SITUAÇAO NOVA
Código

Denominação
Diretor-Geral
Diretor de secretaria
Diretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

I

'IIRE-DAS-101. 3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

13

8
-

--

~--~

-

-

~

I

Anexo XI N.o de
Cargos
1
2

Tribunal Regiorial Eleitoral de Goiás
SITUAÇAO ANTERIOR

•
S1mbolo

Denominação

Diretor de Secretaria
Chefe de SeçiÍ.o
.

N.o de

SITUAÇAO NOVA

Cargos

Denominação

PJ-1
PJ-4

1

2
1
2

-

Código
.

TitE-DAS-101.2

fuEi~ri:AS:toi. i
TRE~DAS-102.1
TR.E-DAS-102.1

6
.

xn -

-

.

.

Tribunal Regional Eleitoral . da Paraíba
SITUAÇAO ANTERIOR

N.0 de
Cargos
1
2

. _;c__

-

3

Anexo

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Auditor
AsSessor

I .

Símbolo
Denominação
Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

-

N.0 de
Cargos

PJ-1
PJ-4

1
2
1
2

SITUAÇAO NOVA

Código

. Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Auditor
Assessor

TRE-DAS-101.2
TRE-i>AS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

-

3

6
.

~~~~'"T

..

..

,j

Anexo Xlll N.0 de
Cargos
1
2

Trib.unal Regional Eleitoral do Pará
SITUAÇAO ANTERIOR
Símbolo
Denominação
Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

N.0 de
Cargos

PJ-1
PJ-4

-

1
2
1
2

SITUAÇAO NOVA
Denominação
Diretor-Geral
Dlretor de Secretaria
Auditor
Assessor

Códl~o

TRE-DAS-101. 2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

6

3

Anexo XIV N.0 de
Cargos
1
2

3

Tribnnal Regional Eleitoral do MaraDhão
SITUAÇAO ANTERIOR

Símbolo

Denominação
Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

PJ-1
PJ-4

N.0 de
Cargos
1
2
l
2

6

SITUAÇAO NOVA
Denominação
Diretor-Geral
Dlretor de Secretaria
Auditor
Assessor

Códl~o

TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102. 1
TRE-DAS-102 .1

~

Trlbllll&l BecfonaJ Eleitoral do

Anexo XV N.0 de
Cargos

I

1
2

SITUAÇAO ANTERIOR
Denominação

Dlretor de Secretaria
Chefe de Seção

I

I

Piam
Símbolo

N.0 de
Cargos

PJ-1
PJ-4

1

2
1

2

SITUAÇAO NOVA
Códlp
Denominação
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

Di'retor-Gilral
Diretor de Secretaria
Auditor
Assessor

-

3

8
-

Ane:m XVI N.0 de
Cargos
1
2

Tribunal Rertonai Eleitoral do Rio Grande do Norte
SITUAÇAO ANTERIOR
Denominação
Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

Símbalo

N.0 de
Cargos

PJ-1
PJ-4

1
2
1
2

SITUAÇAO NOVA
Denominação
Dlretor-Gilral
Dlretor de Secretaria
Auditor
Assessor

I

Código

TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102 .1

6

---:11" ~

.. ~

~

8

·!!li

Trftlnnal Begional Eleitoral de Mato Grosso

Anexo XVll -

SITUAÇÃO ANTERIOR

N.0 de
Cargos

N.0 de
Cargos

Símb&lo

Denominação

1
2

Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

PJ-1
PJ-4

1
2
1
2

SITUAÇÃO NOVA

Código

Denominação
Diretor-Geral
D!retor de Secretaria
Auditor
Assessor

~-DJUS-101.2

TRE-DAS-101.1
~-DAS-102.1

TRE-DAS-102.1

-

-

6

3
--

Anexo XVIll -

Tribunal Regíonal Eleitoral do Espírito Santo
SITUAÇÃO ANTERIOR

N.0 de
Cargos

Símb&lo

Denomínação
Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

1
2

I

N.0 de
Cargos
1
2
1
2

PJ-1
PJ-4

-

-

6

3
-

--

SITUAÇÃO NOVA
Código
Denominação
Diretor-Geral
.Diretor de Secretaria
Auditor
Assessor

TRE-DJUS-101.2
TRE-DAS-10Í.1
TRE-DPUS-102 .1
~-DAS-102.1

Anexo XIX -

Tribunal Reponal Eleitoral de Alacoas
SITUAÇAO ANTERIOR

N.0 de
Cargos

Símbolo

Denominação

1

Diretor de secretaria

PJ"-1

1

Anexo XX -

·---

Códico

TRE-DAS-101.1

Dlretor

-------

Tribunal Reponal Eleitoral d,e Serppe
Símbolo

Denominação
Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

1
2

N.0 de
Cargos

PJ-1
PJ-4

1

SITUAÇAO NOVA
Denom.inação
Diretor

Códico

TRE-DAS-101.1

-

-

1

3
-

~-.

-- --

SITUAÇAO ANTERIOR

N.0 de
Cargos

&Uiij~

Denominação

1
------

..'7.11!!;'.

1

SITUAÇAO NOVA

-

-

~~

N,0 de
Cargos

~

"'

r

.

,.

Anexo XXI -

Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
SITUAÇÃO ANTERIOR

N.0 de
Cargos
1

Denominação
Diretor de Secretaria

Símbulo

N.0 de
Cargos

PJ-1

-

1

SITUAÇA.O NOVA
Código

Denominação
Diretor

TRE-DAS-101.1

1

1

Anexo XXll N.0 de
Cargos
1
1
3

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
SITUAÇÃO ANTERIOR

Símbolo

Denominação
Diretor de Secretaria
Diretor de Serviço
Chefe de Seção ·-

- N.0 de
Cargos

PJ
PJ-1
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-433O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O parecer lido vai à publicação,
s-endo a ma.téria incluida em Ordem do Dia, .para o segundo regimental, após o
inte·rsticio regimental de 48 horas, de acordo com o que estabelece o § 3.o
do an. 108 da Constituição.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fausto Castelo-Branco.
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, não
sendo propriamente um discurso, desejava eu, nesta oportunidade, fazer ligeira
comunicação à Casa, contrariando até a vontade do homenageado.
Tra.ta-se, como toda a imprensa noticiou, do falecimento do célebre escritor
César de Melo, conhecido por Malba Tahan. Como amigo pessoal e tendo com
ele convivido durante algum tempo na Guanabara, onde vivia e foi sepultado,
achei-me no de\ne•r de trazer a esta Casa alguns dados sobre a vida desse eminente homem público, escritor, matemático, folclorista, professor e também com
afinidades relativas à ciência, Foi ele, sob a direção de Oreste Diniz, no Serviço
Nacional dJe Lepra. do Ministério da Saúde, quem escreveu e publicou vários
folhetos sobre a educação san~tária.

•

Dedicado, de todo coração, ao problema da lepra, no seu testemunho uma
das cláusulas especificas à família foi a de que não esquecesse, na ocasião do seu
.enterro, que foi ontem, lembrar a todos os presentes: que o Mal de Hansen,
causa à qual tanto se dedicou e •amou, não é um espantalho, tal como se
verifica na consciência dos menos esclarecidos e até dos mais esclarecidos, mas
doença curável, que merece muito mais compreensão do que paixão.
Toda a imprensa publicou, dados biográficos do notável escritor, e, seu
filho, ontem, no Cemitério de São F11anc!sco Xavier, não pôde fazer cumprir
todos os pedidos 'e exigências do grande escritor, tal a amizade e o conceito .de
que gozava, na.quela Cidade, e no Brasil inteiro; porém, cumpriu o último dos
sete itens do seu testamento: a leitura do apelo em prol dos leprosos, cuja
segregação o escritor combateu, duJ.'\an·te a maior par.te de sua vida.
O escrJ,tor Júlio César de Melo e Sousa, com o pseudônimo de Malba Tahan
foi sepultado no Cemttério de São Francisco Xavier no carneiro 2.467, dá
quadra 42, deixando, além da esposa, os filhos Ivan Gil, Sérgio Rubens e Sônia
Maria, irmãos, netos e outros parentes, além de centenas de amigos e ex-alunos.
O corpo foi encomendado pelo Padre Antônio Lemos. E como Malba Tahan
disse, na carta que deixou à familia: "antes de baixar à sepultura, não desejo
oradores, como também não o desejo, após o enteri:o". A.sslm, não está aqui um
discurso, apenas uma oração.
Na ocasião do seu sepultamento, falaram o Ministro Alvaro Dias, que também lembrou os anos de luta de Melo e Sousa, dedicados aos leprosos da Colônia
de Curupait1 - justamente, onde o co·nheci - o Professor Paul!no Jaques, da
Academia Oarioca de Letras, o Professo·r Benjamin Albaglia, em nome da Associação Brasileira de Educação e o escritor Antônio Gustavo.
O Sr. Benjamim Farah - V. Ex.o. me permite um aparte?
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO - Pois não, Senador Benjamin Farah.
O Sr. Benjàmim Farah - Também não vou fazer discurso, até porque o
grande mono pede pam não fazê-lo. Da.r.ei um pequeno aparte de solidariedade
à oração de v. Ex.o.. Quero expressar, aqui, a minha cons-ternação por esse desaparecimento, pois conheci de pe.rto o gJ.'\ande escritor e o querido professor.
Malba Tahan nome famoso não só honrou as Letras Pátrias, como também a
cátedra, pois que, em quase toda sua vida, exerceu o magistério, em vários estabelecimentos superiores e de segundo grau. Quero deixar aqui, a expressão
de saudade dos seus companheiros do Colégio Pedro II, não só dos profesores,
mas posso dizer dos alunos, dos funcionários, todos pesarosos com essa perda.
Malba Tahan empolgou a intelectualidade brasileira com sua produtividade literária extraordinária e também deixou traços admiráveis da sua capacidade de
professor, em diversos estabelecimentos, avultando Colégio P'edro li. li: em nome
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-434desse Colégio que quero dar a V. Ex.a. minha solidariedade, porque, lá também
era estimado, querido e admirado.
O SR. FAUSTO CASTELO-BRANCO - Muito obrigado a V. Ex.a.. Agradeço
a soi!OOI'iedade e as palavras sinceras de V. Ex.a., dando um complemento a esta
oração, que não é um discurso.
Mas, ao encerrar ap·e·nas esta comunicação - 'porque não podemos deixar
passar em silêncio o desaparecimento de tão ilustre homem brasileiro sobre o
qual, no expressar de Ruy Barbosa, poderíamos afirmar: "Há uma consciência
liv·re em cada homem. O homem livre é um ideal". Lutou e .trabalhou toda a sua
vida, mas detenhamos-nos no grave sentido desta oração - que ele sempre
renunciou, entre a:s vontades escritas que ele pôde ter na vida. Muito obrigado.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a paiavra ao nobre Senador
Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Vou fazer, também, como o eminente Senador Fausto Castelo-Branco, que
me antecedeu, apenas um breve registro, não um discurso.
Nos meus pronunciamentos, nesta Casa, procuro sempre me louvar nas
publicações oficiais. Quando trato do problema do petróleo, recorro aos relatórios
da PETROBRAS; quando me afoito a faze.r Incursões no campo da:s nnanças,
recorro às publicações oficiais do Ministério da Fazenda e do Banco Central.
Tenho agora, em mãos, o Anexo· Especial II, de 1973, do Boletim do Banco
Central, do qual já me vali, alguma5 vezes, nesta tribuna. Este Boletim tem o
esquema de amortização do prlncipaJ. da dívida. ;externa. Na página 48, vê-se
que, em 1974, as nossas obrigações de amortização, no total, vão de 1 bilhão e
305 milhões de dóla·res. Ora, Sr. Presidente, foi eno.rme surpresa quando, nestes
últimos dias, publicações as mais conspícuas Jornal do Brasil, O Estado de S.
Paulo, O Globo - enfim, os grandes jomals esclarecem que os nossos compromissos com a dívida e~te·rna, neste ano, não são apenas de 1 bilhão e 305 milhões
de dólares, mas alcançam a casa dos 2 bilhões de dólares. A d!f,erença é, portanto,
de quase 700 milhões de dólal'es.
Felizmente, nosso Pais está-se tomando rico, mas setecentos milhões de
dólares não é coisa de pouca monta, mesmo para os mais ricos. Este breve
pronunciamento não tem outro propósito que não o de deplorar que órgãos
oficiais, no caso o Banco Central, nestes tempos da cibernética, dos supercomputadores, ainda cometam enganos desta ordem, de setecentos milhões de dólares.
Então, fica-se duvidando, ou melhor, tem-se a certeza de que .todo o esquema
d·e amortização está furado, pois se logo no início há esta d!f.erença de setecentos
milhões de dólares, é d.e admltf.r-se que nos anos subseqüentes também ocorrerão
diferenç•as substanciais. Este o registro que desejava fazer, Sr. Presidente.
O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex.a um apa·rte?
O SR, LUIZ CAVALCANTE -Pois não, meu ilustre Líder.
O Sr. Virgílio Távora - Apenas para que V. Ex.a. nos forneça a fonte oficial
que dá esse compromisso de dois bilhões de dólares. Quanto à amortização de
nossa divida para o ano de 1974, a fim de que possamos, depois, nos assenhorearmos dos dados .em que esta publicação haja se baseado para afirmar tal montante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Disse eu eminente Líder, no começo, que não vi
esse número de 2 bilhões de dólares em publicação oficia.!, mas sim, em jornais
do Rio e de São Paulo, os mais conceituados, como O Estado de S. Paulo, O Globo,
o Jornal do Brasil, que tenho em mãos, e também, no Jornal de Brasília. Todos
eles (lsseveram que a amortização ascenderá a 2 bilhões. Trata-se de grandes
jornais, bem informados, que s~mpre aplaudem a politica financeira do Governo,
sem reSJtrições. Decerto .eles nao inventaram o numero.
É o esclarecimento que posso presta·r a V. Ex.".
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-·435O Sr. Virgílio Távora. - Nobre Senador, não o interromperemos até que
novos dados nos sejam fornecidos, não só pelo Bol•e.tim a que V. Ex.n se refere que é publicação oficia-l - como pelos demais da entidade citada, o Banco Central. Mas, prometemos a V. Ex.n: veremos a procedência da notícia e procuraremos explicar todos os motivos de uma diferença, que é bem grande, como
V. Ex." deve, também, estar de acordo conosco. Não conhecemos oficialmente
esse dado de 2 bilhões.
. O SR. LUIZ CAVALCANTE - Multo bem, ilustre Líder Vlrgillo Távora,
praza aos céus que a informação que V. Ex." venha obter contraste com o número citado .pelos jornais. Mas tenho, para mim, que V. Ex.a vai ter surpresa
igual .à minha; por ter dado exc·essiva fé ao Boletim do Banco Centrel, de
fevereiro do ano passado. Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejamos
propor uma providência concreta, visando à Consolidação das Leis sobre a Previdência Social.
Em conferência proferida, no Instituto de Direito Soc~al, sobre a "Popularização do Seguro Social", conhecido técnico Rudolf Aladar Métall iniciou a sua
~a1estra com as seguintes palavras:
"O seguro social é uma instituição em benefício do povo. Pode-se,
entretanto, afirm•ar que seja uma instituição popular?"
Todos sabemos que a resposta era e continua sendo, hoje, francamente n.egativ·a.
O eminente técnico internacional, no desenvolvimento de seu estudo, assinalou, com multa propriedade, o Importante papel desempenhado, nesse campo,
pela legislação, asseverando:
"Que leis estão em cantata tão lmedia;to, permanente e ativo, com um
público tão vasto,' espalhado nas diferentes classes sociais e r.egiões do
país e, ao mesmo tempo, tão pouco homogêneo, quanto aos seus interesses e a sua cultura do que a legislação prevldenciarista?
Popularizar o se.guro social é um postulado qu.e deriva de imperiosas
necessidades práticas. Fund·amentar o seguro na consciência popular,
facilitar a compreensão do seu alcance equivale a ga·rantir-lhe o sucesso e· assegurar-lhe o funcionamento.
o seguro social é um m·ecanismo complicado a .envolver múltiplos aspectos administrativos, atuariais, demográficos, econômlcos, financeiros,
jurídicos médicos, políticos, sani.tários. Ninguém pensará em foi:n·ecer
aos segÚrados explicações sobre avaliações biométricas ou intrincadas
interpretações jurídicas. O que todavia é nec.essárlo. é que os trabalhadores os membros de sua fa;mílla e os seus patrõ·es saibam e possam,
sem dlflculdade inteirar-se, caso não saibam, do que ·O seguro social
significa qual é a sua ut111dade, quais são os ])eneficlos que conhece
e quais ~s obrigações que comporta."
Mais adiante, assinalou o ilustre prevldenclarlsta:
"Em matéria de seguro social as exigências a que a legislação deverá
corresponder para tomar-se popular, são da maior importância. A simplificação na l"edação das Leis de seguro social é a .pressuposição para
·toda· a obra· de popularização.
Os segurados deveriam poder ler e compreender, sem maior dificuldade·,
as partes essenciais de uma lei de _s.eguro _socl.al, por ·~xemplo, as relativas às contribuições ou aos benef1c!os. N:ao e adm!ss1vel que assuntos
de interesse imediato para milhões de assa-lariados sejam domínio r·e-
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-436servado de uma dúzia de técnicos especializados, e que as normas bâsicas
do direito. do seguro social fiquem lmpene:tráv.eis à compreensão, não
só do grande público, mas amiúde de juristas não familiarizados .com
esta nova especialização.
o segurado deveria ter uma Idéia sobre os seus dlre~tos e d.everes sem
recorrer a dicionários, que, aliás, não possui, nem a doutos pareceres
que não pode sollcl tar ."
Hoje, mais do que na época 'em que foram pronunc~adas, são de atualldade
Impressionante as observações de Rudolf Alad!lir Métall.
COnsiderações semelhantes constaram da justificação de emenda que formulamos ao recen·te Projeto de Lei n.o 6, de 1973 (CN), que modificou nossa
legislação previdenclárla.
Lembramos naquela oportunidade: "é cel'to que, em agosto de 1960, promulgou-se a Lei Orgânica da Previdência SOcial. Não é menos certo, ent11eta.nto,
que essa legislação, ao Invés de incorporar ao seu texto os diplomas legais que
não revogou, os manteve esparsos como ocorreu, exempllficllitlvamente, com a
legislação dos aeronautas, a dos jornalistas profissionais e a relativa às chamadas cotas de previdência, a SBiber:
a) com relação aos aeronautas: disposições das Leis n.ou 3.501, de 26-11-67
e 4.262, de 12-9-63;
b) com l'elação aos jornalistas pl'ofisslonals: a Lei n.O 3.529, de 13-11-59;
c) com relação às cotas de previdência: disposições da seguinte legislação:
Decreto n.0 22.992, de 26 de julho de 1933;
Decreto n.0 22.872, de 29 de julho de 1933;
Decreto n.0 24.077, de 3 de abril de 1934;
Decreto n.0 24.615, de 9 de julho de 1934;
Decreto-lei n.0 651, de 26 de agosto de 1938;
Decreto-lei n.0 3.832, de 18 de novembro de 1941;
Lei n.0 593, de 29 de junho de 1945;
Lei n.0 2.250, de 20 de junho de 1954;
Lei n.0 3. 241, de 14 de agosto de 1957;
Lei n.o 3. 593, de 27 de julho de 1959.
Depois de promulgada a Lei Orgânica da Previdência SOcial, além de continuarem a vigorar os dispositivos legais constantes dos estatutos mencionados,
baixou-se abundante legislação. l!: elucidativo o que ocorreu, por exemplo, com
as cotas de previdência, objeto da seguinte legislação:
Lei n. 0 4.862, de 29 de novembro de 1965;
Decreto-lei n.0 204, de 27 de fevereiro de 1967;
Decreto-lei n.0 645, de 23 de junho de 1969; e
Decreto-lei n. 0 717, de 30 de junhode 1969.
Reformulada novamente a legislação prevldenclária e a estrutura administrativa da previdência social através dos Decretos-leis n.oa 66 e 72, ambos de
21 de novembro de 196&, baixou-se novo Regulamento Geral da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n. 0 60.501, de 14 de março de 1967.
Mas continuaram a ser promulgadas novas leis e editados numerosos Decretos-leis, entre os quais merecem referência os seguintes:
Lei n.o 5 .253, de 4 de abril de 1967.
Lei n.o 5 .316, de 14 de setembro de 1967.
Lei n.o 5.410, de 9 de abril de 1968.
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-437Lei n,0 5.432, de 7 de maio de 1968.
Lei n.o 5.436, de 16 de maio de 1968.
Lei n.0 5.440-A, de 23 de maio de 1968.
Lei n.0 5.527, de 8 de novembro de 1968.
Lei n.0 5.559, de 11 de dezembro de 1968.
Decreto-lei n. 0 367, de 19 de dezembro de 1968.
Decreto-lei n.0 579, de 14 de maio de 1969.
Decreto-lei n. 0 582, de 15 de maio de 1969.
Decreto-lei n.0 630, de 16 de junho de 1969.
Decreto-lei n.0 64:5, de 28 de junho de 1969.
Decreto-lei n.0 710, de 28 de julho de 1969.
Decreto-lei n.0 717, de 30 de julho de 1969.
Decreto-lei n. 0 795, de 27 de agosto de 1969.
Decreto-lei n.0 809, de 4 de setembro de 1969.
Decreto-lei n.O 821, de 5 de setembro de 1969.
Decreto-lei n.0 854, de 11 de setembro de 1969.
Decreto-lei n. 0 895, de 26 de setembro de 1969.
Decreto-lei n. 0 94:0, de 13 de outubro de 1969.
Decreto-lei n.0 956, de 13 de outubro de 1969,
Decreto-lei n.0 959, de 13 de outubro de 1969.
Decreto-lei n.0 1.041, de 21 de outubro de 1969.
Lei n.0 5.588, de 2 de julho de 1970.
Decreto-lei n.0 1.1•10, de 9 de julho de 1970.
Lei n.0 5.610, de 22 de setembro de 1970.
Decreto-lei n.0 1.146, de 31 de dezembro de 1970.
Decreto-lei n. 0 1.129, de 13 de outubro de 1970.
Decreto-lei n.O 5. 694, de 23 de agosto de 1971.
Decreto-lei n.0 5. 695, de 23 de agosto de 1971.
Lei n.O 5. 698, de 31 de agosto de '1971.
Lei n. 0 5. 708, de 4 de outubro de 1971.
Lei n.o 5. 729, de 8 de novembro de 1971.
Lei n.o 5. 757, de 3 de dezembro de 1971.
Lei n.0 5.831, de 30 de novembro de 1972.
Lei n.o 5.859, de 11 de dezembro de 1972.

I

Com a promulgação da Lei n. 0 5. 890, de 8 de junho de 1973, foram expressamente revogados os Decretos-leis n.os 710, 795 e 959, todos de 1969, bem assim
as Leis n.os 5.610, de 1970 e 5.831, de 30 de novembro de 1972.
Mas continuaram em vigor muitas normas legais, numa verdadeira noresta
legislativa, principalmente porque a Lei n.0 5.890, de 1973, não se limitou a
dar nova redação a disposições da Lei Orgânica e do Decreto-lei n.0 72, de 21
de novembro de 1966, mas editou numerosas normas autônomas sobre contribuição, benefícios, arrecadação, tempo de serviço, recursos de decisões, designação de dependentes, entre tantas outras que se encaixam em aspectos
diferentes ou em normas expressas da legislação prevldenciâria,
Além disso, ainda em 1973 foram promulgadas as Leis n.os 5.859, 5.927,
5.939 e 6.014, dispondo, respectivamente, sobre empregados domésticos, servi-
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- 438.dores contratados pelo regime da CLT, futebolistas
trabalho.

e seguro

de ·acidentes do

Agravou-se, portanto, a situação e de tal· forma ·que o próprio Ministério
do Trabalho e Previdência Social, durante a gestão do ilustre Ministro Júlio
Barata, ao publicar, no Suplemento n.o 132, de 12 de julho de 1973, do Diário
/(!ficial, o texto da Lei orgânica com as alterações posteriores, deu como em
v1gor os parágrafos do art. 21 daquele texto, já revogados expressamente pela
Lei n. 0 5.890, de 8 de junho de 1973 ...
Parece-nos que a consolidação da legislação prevldenciária não ·mais pode
ser retardada.
.
·.
É medida que se impõe em benefício geral: dos que a aplicam, dos que fiscalizam a sua aplicação, dos que a interpretam e, sobretudo, dos seus destinatários: os trabalhadores brasileiros e seus dependentes, que somam hoje mais
de trinta milhões de pessoas.
·
·

O Sr. Jarbas Passarinho - Permite V. Ex.a 'um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o aparte do nobre Senador.
O Sr. Jarbas Passarinho - Creio extremamente oportuno o que V. Ex.a
traz ao conhecimento da Casa, muito especialmente, com relação à possibilidade
de uma nova Consolidação da Legislação Prevldenciária; Realmente, essa floresta legislativa a que V. Ex.a se referiu traz problemas à própria administração
a tal ponto que até um cochilo da assessoria do Ministro Júlio Barata V. Ex.a
traz como exemplo do que ocorreu. E é mais oportuno, exatamente, na medida
em que, chegando ao Ministério da Previdência, recém-criado, o ilustre Professor Lulz Gonzaga do Nascimento Silva que dirigiu o Ministério do Trabalho
e Previdência Social e é responsável, em parte, por esta Legislação que V. Ex.a
citou, com certeza terá intere.sse em que esta consolidação seja feita em benefício
- como V. Ex.a salientou multo acertadamente - não só da administração
como dos trabalhadores brasileiros.
·
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex.a, e o apoio que
tem a dupla significação da autoridade pessoal da sua competência e do fato
de ter V. Ex.a exercido o Ministério do Trabalho e ter conhecido e sofrido as
aperturas decorrentes dessa floresta legislativa em que se transformou a atual
legislação previdenciária,
Lembrou, também, V. Ex.a com muita oportunidade, que, agora, se instala
o novo Ministério; é a oportunidade d·e o Congresso Nacional oferecer essa consolidação, que trará ao Ministério a patrões e empregados, a clareza necessária a
um instituto eminentemente popular, como é a Previdência Social.
Para realizar essa tarefa, Sr. Presidente propomos, nos .termos do § 1.0 do
art. 74 do Regimento do Senado, a instituição de uma Subcomissão especial,
dentro da Comissão de Legislação Social, com o objetivo de consolidar a legislação brasileira de previdência social.
Para esse trabalho já dispomos de um estudo preliminar, que ofereceremos
.
oportunamente à comissão a constituir-se.
Trata-se de um anteprojeto de consolidação da Legislação da Previdência
Social, elaborado co ma assessoria de um grupo de técnicos especializados, tendo
a frente o renomado previdenciarista Afonso César.
com essa consolidação, Sr. Presidente. srs. Senadores, temos a certeza de
que o congresso Nacional prestará à familia trabalhadora brasileira um serviço
da maior significação social e humana.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Não há mais oradores inscritos.

l

-439Antes de encerrar os trabalhos, esta Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se, hoje, à.s 18 horas e 30 minutos, neste plenário, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n.O 54, de 1974 Complementar, de autoria do Sr. Senador Paulo Torres, que altera os arts. 1.0 ;
2.0 e seus parágrafos; 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 Federal, relativamente à remuneração dos Vereadores, tendo
PARECER n.O 253, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, favorável, com as emendas que apresenta,
de n.os 1 ·e 2-CCJ.
2

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
relativo à Mensagem n.0 202, de 1974 (n.o 287/74, na origem), pela qual o Sr.
Presidente da Re.pública submete ao Senado a escolha do nome do Sr.
Renato Bayma Denys, Ministro de Segunda Classe, da carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República de E!
Salvador.
Está encerrada a Sesão.
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 20 minutos.)

L

100.a Sessão da 4.a Sessão. Legislativa da 7.a Legislatura,
em 20 de junho de 1974
PRESIDiNCIA DO SR. PAULO TORRES

(:lli.'traorru•·lá.."ia)
As 18 horas e 30 núnutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
José Guiomard - Geraldo Mesquita - 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 - Luís de Barros Domício Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro - João Cleofas Paulo Guerra - Wilson Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante
- Augusto Franco - Leandro Mac!el - Lourival Baptista - Antônio
Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Amaral
Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah Danton Jobim -Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - José Augusto
- Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montara - Orlando
Zancaner - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça - Osires Teixeira Fernando corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi - Accioly Filho
- Mattos Leão - Otávio Cesário - Antônio Carlos - Lenoir Vargas
- 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
É

Sr. 1. 0 -Secretário procederá à leitura do Expediente.
lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de !Decreto Legislativo n.o 10, de 1974, (n,0 146-B, de 1974-CD), que "aprova o texto
do Instrumento de Emenda à Constituição da Organização Mundial de
Saúde, de 1946, adotado pela Resolução WHA 26.37, •da XXVI Assembléia Mundial de Saúde, em sua BV .Sessão Plenária, realizada a 22 de
maio de 1973, em Genebra".
PARECER N.0 301, DE 1974
Relator: Sr. Fausto Castelo-Branco
A Mensagem n.o 153, de 1974, do Senhor Presidente da República, submete
à con!ideração do Congresso Nacional o texto do Instrumento de Emenda à
Constituição da Organização Mundial de Saúde, de 1946, adotado pela Resolução WHA 26.37, da XXVI Assembléia Mundial d·e Saúde, em sua XV Sessão
Plenária, realizada a 22 de maio de 1973, em Genebra,
2. A emenda suprimiu, na Constituição da Organização Mundial de Saúde, a
palavra "anualmente" no art. 34 e a palavra "anual" no art. 55.

.
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Relações Exteriores, relativa ao assunto, é o estabelecimento de um sistema de
programas e orçamentos bienais, mais conveniente ao pleno funcionamento da
Organização.
3. A Organização Mundial de Saúde, criada em 1948, é uma agência especiallzada da Organização das Nações Unidas, com sede em ·Genebra, Suíça, cujas
finalldades principais estão contidas nas seguintes faixas de ação:
I - Prestação de serviços de informações sobre a ocorrência de epidemias
(varíola, peste, cólera, etc.), bem como a divulgação das causas destas e de outras enfermidades.
li - Assistência aos países, mediante ajuda técnica para erradicação de
endemias e concessão de bolsas de estudo.
III - Incentivo à pesquisa médica, com vistas a uniformizar as investigações sobre o câncer e as cardiopatias, mediante a organização de uma rede
internacional de laboratórios, melhoria de vacinas e treinamento de pesquiaadores.
4. As atividades da Organização Mundial de Saúde são desenvolvidas através:
da Ass·embléia Mundial de Saúde, órgão supremo da Organização, com representantes em todos os Estados-Membros, que se renova anualmente; da Junta Executiva, composta de vinte e quatro representantes eleitos pela Assembléia Mundial, que realiza duas sessões anuais; e o Secretariado, composto de pessoal técnico e administrativo.
5. Nosso País está, de diferentes modos, muito vinculado à existência e à ação
desse organismo internacional. Em primeiro lugar pelo fato mesmo de sua
criaç[o ter .sido uma decorrência de projeto por ele apresentado, juntamente com
a China. Depois, pela circunstância de um ilustre patrício nosso, o Senhor M. G.
Candau, vir ocupando, há longos anos, o cargo de Diretor-Geral da Organização. Finalmente, pelo fato de nosso País apresentar um quadro geral de problemas que coincide, em grande parte, com a faixa de ação prevista para o organismo em referência.
6. As alterações na sua carta, ora submetidas à consideração do Congresso,
foram feitas com a plena observância das normas ap!lcáveis ao assunto, atendendo objetivamente a razões de natureza técnicà, com vistas a estabelecer melhores condições de funcionalidade.
Opinamos, assim, na forma do exposto, pela aprovação do texto do Instrumento de Emenda à Constituição da Organização Mundial de Saúde, nos termos
do Projeto de Decreto Legislativo, aprovado na outra casa do Congresso.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1974. - Wilson Gonçalves, Vice-Presidente, no exercício da Presidência - Fausto Castelo-Branco, Relator - Saldanha
Derzi - Octávio Cesário - Fernando Corrêa - Magalhães Pinto - Accioly Filho
- Lourival Baptista - Guido Mondin.
PARECER N.0 302, DE 1974

Da Comissão de Saúde, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0 10,
de 1974.
Relator: Sr. Fernando Corrêa
O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n. 0 153, de 1974, submete à consideração do congresso Nacional, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Instrumento de Emenda à Constituição da Organização Mundial de Saúde, de 1946,
e que foi adotado pela Resolução WHA 26.37, da XGVI Assembléia Mundial
de Saúde, em sua XV Sessão Plenária, realizada em Genebra, a 22 de maio
de 1973.
A citada Emenda modifica os arts. 34 e 55 da Constituição da OMS, suprimindo-lhes, respectivamente, as palavras "anualmente" e "anual", com o obje-
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-442tivo· de estabelecer um .sLstema bienal de programas e orçamentos, mais consentâneas com as atividades daquela organização internacional e mais conveniente ao· seu funcionamento.
De acordo com a alteração introduzida no art. 34, o Diretor-Geral terá a
incumbência de preparar, não mais anualmente, mas "o quanto antes" os relatórios financeiros e as estimativas orçamentárias da Organização Mundial de
saúde e submetê-los ao seu Conselho, para que seja dado cumprimento à recomendação contida na Resolução EB 51.R 51, do Conselho Executivo, que propõe a adoção de um sistema de programa e orçamento bienal.
Por este motivo foi modificado o art. 55, que passa a ter a seguinte redação: "O Diretor-Geral preparará e submeterá ao Conselho as estimativas orçamentárias da Organização. O Conselho examinará e. submeterá à Assembléia de
Saúde as referidas estimativas que serão acompanhadas das recomendações que
julgar convenientes".
A Emenda atende ao que ficou estatuído na Resolução WHA 25.24 e no Relatório que a respeito apresentou o Diretor-Geral da OMS na XXV Assembléia
Mundial de Saúde.
A vista do expo.sto, esta Comissão opina pela aprovação da Emenda à Constituição da OMS, na forma do Projeto .cte Decreto LegLslativo, apresentado na
Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1974. - Fausto Castelo-Branco, VicePresidente, no exercício da Presidência - Fernando Corrêa, Relator - Lourival
Baptista - Luís de Barros - Waldemar Alcântara - Cattete Pinheiro - Benjamim Rarah.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
(Pausa.)
A Presidência recebeu a Mensagem n.0 209/74 (n. 0 298/74, na origem), pela
qual o Sr. Pre.:idente da República solicita a retirada da Mensag·em n.0 283/74,
relativa à proposta da Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), para elevar o
montante de sua dívida consolidada em Cr$ 680.000.000,00 (seiscentos e oitenta
milhões de cruzeiros).
A matéria, devidamente instruída, se encontra na Secretaria-Geral da Mesa
aguardando inclusão em Ordem do Dia.
Esta Prelsdência, em conseqüência, encaminhará a referida Mensagem ao
exame da Comissão de Economia.
Sobre a mesa, requerimentos .que .serão lidos pelo Sr. to-secretário.
São lido.s e aprovados os seguintes:
REQUERIMENTO
N,o 111, de 1974
Nos termos do art. 314, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n.o 41, de
1974, que fil{a 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, a fim de que figure na Ordem do Dia
da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
REQUERIMENTO
N.0 112, de 1974
Nos termos do art. 314, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n,0 44, de
1974 (n.o 1. 870-B/74, na Casa de origem), que fixa os valores dos níveis de ven-
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da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Segundo Região, e dá outrM
providências, a fim de que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
REQUERIMENTO
N.0 113, de 1974
Nos termos do art. 314, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n.o 46, de
1974 (n;0 1.868-B/74, na Ca.~a de origem), que fixa os valores dos níveis de ven~
cimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro :Permanente
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, e dá outras
tras providências, a fim de que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
REQUERIMENTO
N.o 114, de 1974
Nos termos do art. 314, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para Projeto de Lei da Câmara n.o 49, de
1974, que fixa os valores dos níveis de vencimentos dos Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da Sétima Região, e dá outras providências, a fim de que figure na
Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
REQUERIMENTO
N.o 115, de 1974
Nos termos do art. 314, do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n. 0 53, de
1974, 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 Terceira Região, e dá outras providências, a fim de que figure
na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1974. - ~irgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com a decisão do Plenário,
as matérias a que se referem os requerimentos aprovados figurarão na Ordem
do Dia da próxima Sessão.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n.0 54, de
1974-Complem-entar, de autoria do Sr. Senador Paulo Torres, que altera os arts. 1.o, 2.o e seus parágrafos; e 3.0 e seus incisos da Lei Complementar n,o 2 de 29 de novembro de 1967, que dispõe sobre a execução
do disposto no art. 16, § 2.0 , da Constituição Federal, relativamente à remuneração dos Vereadores, tendo
PARECER sob n.o 253, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, favorável, com as emendas que apresenta,
de n.os 1 e 2-CCJ.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N.o 116, de 1974
Nos termos do art. 311, alínea c do Regimento Interno, requeiro adiamento
da discussão do Projeto de Lei do Senado n.o 54, de 1974-Complementar, que

~

-444altera os arts. 1.0, 2.0 e seus parágrafos; e s.o 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 Federal, relativamente à remuneração dos Vereadores, a fim de ser feita na Sessão de 28 do corrente.
Sala das Sessões, 20 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Em conseqüência, a matéria figurará.
na Ordem do Dia da Ses.>ão de 28 do corrente.
O SR. NELSON CARNEmo- (Pela ordem) -Sr. Presidente, em virtude de
estar interessado em votar a favor da matéria, desejo saber qual o prazo do
adiamento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A votação da matéria foi adiada para
o próximo dia 28.
Item 2:
!Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações
Exteriores relativo à Mensagem n.o 202, de 1974 (n. 0 287/74, na origem),
pela qual o Sr. Presidente da República submete ao Senado a escolha
do nome do Sr. Renato Bayma Denys, Ministro de Segunda Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à \República de iE1 Salvador.
A matéria. constante do segundo item da Ordem do Dia, nos termos da
alínea. h do art. 405 do Regimento Interno, deve ser apreciada em sessão secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de ser reapeitado o preceito regimental
{A Sessão torna-se secreta às 18 horas e 40 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
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 41, de 1974
0
(n. 1.869-B/74, na Casa de origem), que fixa os valores de vencimentos dos
cargos dos Grupos-Ativldades de Apolo Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços
de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, OUtras Atividades de Nivel Superior
e Outras Atlvida.des de Nivel Médio, do Quadro Permanente da Secretaria do
Tribunal Regional do TrBibalho da Primeira Região, e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n,os 291 e 292, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público Clvll, favorável ao projeto com as emendas de n.os 1,
2 e 3-CSPC que apresenta; e
- de Finanças, favorável ao projeto com as emendas apresentadas pela
Comissão de Serviço Público Civil.
2
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n.0 44, de 1974
0
<n. 1.870-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. Segunda Região, e dá outras providências, tendo
PARlECERES, sob n.os 287 e 288, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público Civü, favorável ao projeto com as emendas que apresenta de n.os 1 e 2-CSPC; e
- de Finanças, favorável a.o projeto com as emendas apresentadas pela
Comissão de Serviço Público Civil.
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Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n.o 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 nivels de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Sup€riores, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da Primeira Região, e dá outras providências, tendo
PAMCERES, sob n.oa 285 e 286, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público ClvU, favorável ao projeto com as emendas que apresenta de n.oa 1 e 2-CSPC; e
- de Finanças, favorável ao projeto com as emendas apresentadas pela
Comissão de Serviço Públlco Civil.
4

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 49, de 1974
(n. 0 1.915-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 Assessoramenta Superiores, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da Sétima Região, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n.oa 281 e 282, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público Civil, favorável ao projeto com a Emenda n.0 1-CSPC
que apresenta; e
- de Finanças, favorável ao projeto com a emenda apresentada pela comissão de Serviço Públlco Civil.
5

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n.0 5S, de 1974
(n. 1.872-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da Repúbllca,
que fixa os valores dos nfvels de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramenta Superiores. do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da Terceira Região, e dá outras providências, tendo
PABEOERES, sob n.oa 279 e 280, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público Civil, favorável ao projeto com as Emendas n.0 s 1 e
2-CSPC que apresenta; e
- de Finanças, favorável ao projeto com as emendas apresentadas pela
Comissão de Serviço Públlco Civil.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 50 minutos.)
0

101.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 21 de junho de 1974
PBESIDI,NCIA DO. SR. RUY SANTOS
· As 14 horas e so minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Mllet José Sarney - Fausto castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvid!o
Nunes - Vl.rgillo Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves
- Dinarte Mariz - Luis de Barros - Ruy Carneiro - Paulo Guerra L)l1z . Qavalcante - Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourlval
Bapt!sta - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos
Lindenberg - Amaral Peixoto- Paulo Torres -Benjamim :Farah Danton Joblm - Nelson Carneiro - José Augusto - Magalhães Pinto
· - Franco Montoro - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Osires
Teixeira - Fernando Corrêa. - Accioly Filho - Lenoir Vargas - Daniel
Krleger - Guida Mondin - Tarso nutra.
O SR. PRESIDEN'rE (Ruy Santos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 47 ·Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro aberta·
a Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
:11: lido o seguinte
EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO SR. PRESIDENTE DA RFEP'OBLICA
De agradecimento de remessa de autógrafo de Decreto Legislativo:
N.0 210/74 (n.0 299/74, na origem), de 20 do corrente, referente ao Decreto
Legislativo n.0 . 45,. de .1974, que aprova o texto do Decreto-Lei n.0 .1.325,. de
26 de abrU de 1974.
.
De agradecimento de comunicação referente à escolha de nome indicaàci para
cargo cujo provimento depende de prévia autorização do Senado Federal:
. . N.~.. 211/74 <n.0 300/74, na origem), de 20 do corrente, referente à escolha
do Senhor Fernando César de Bittencourt Berenguer, Ministro de Segunda Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função ·de Embaixador do Brasil
junto à. República de Honduras.
MENSAGEM
DQ SENHOR PRESIDENTE DA REP'OBLICA
Submetendo ao Senado nome fD,dicado para cargo cujo provimento depende
de sua prévia a.q_uiescência:
MENSAGEM
N.0 212, de 1974
(N.• 301/14, no origem)

Excelentisslmos 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 desejo
fazer, do Senhor Fernando Paulo Simas Magalhães, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à República Popular da Bulgária, nos termos do art. 21 do Decreto n.0 71.534,
de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Fernando Paulo Simas Magalhães, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasilla, 20 de junho de 1974. - Ernesto Geisel.
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EMBAIXADOR FERNANOO
PAULO SIMAS MAG.ALHAES
Nascido em São Paulo, Estado de São Paulo, em 4 de .dezembro de 1922.
Diplomado pelo Centro de Estudos. Monetários Latino-Americanos, no Curso
de Estudos Especiais.
·
- Cônsul de Terceira Classe, 1945.
- Vice-Cônsul em Glasgow, 1947 a 1949.
- Encarregado do Consulado em Glasgow, 1947 a 1949.
- Vice-Cônsul em Milão, 1949 a 1952.
- Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por antigü!dade, 1952 a 1953.
- Encarregado do Consulado em Milão, 1951, 1952 e 1953.
~ Membro da Delegação do Brasil às negociações de renovação dos .Acordos
Comerciais entre o Brasil e Portugal, Espanha e Tchecoslováquia, 1954. . · .
- Chefe da Seção de Politica Comercial da Comissão Consultiva de Acordos
Comerciais, 1954.
- .A:ux!llar do Chefe do Departamento Econômico e Consular, 1955.
- Segundo-Secretário da Embaixada no México, 1956 a 1958.
- A disposição da Missão Especial da República Italiana às SOlenidades de
Posse do Presidente da República Federativa do Brasil, 1956.
- Membro da Missão Especial às SOlenidades de Posse do Presidente dos Estados Unidos Mexicanos, 1958.
- Cônsul-Adjunto em Paris, 1959 a 1961.
- Promovido a Primeiro-Secretário, por antlgü!dade, 1961.
- Encarregado do Consulado-Geral em Paris, 1959, 1960 e 1961..
- Primeiro-Secretário da Embaixada· em Caracas, 1963 a 1964.
- Encarregado de Negócios em Caracas, 1962 a 1963.
- Primeiro-Secretário da Embaixada em Port-au-Prince, provisoriamente, 1963.
- Chefe da D!v!são da América Meridional, 1964 a 19~6.
- Membro da Delegação do Brasil nas negociações de renovação do Acordo do
Trigo com a República Argentina, Buenos Aires, 1964. ·
- Membro da Comitiva do Ministro de Estado, em visita à Repúbl!ca Argen- · ..
': ...
tina, 1955.
- Conselheiro, 1964.
- Chefe-Suplente da Seção Brasileira da Comissão Mista Permanente do Convênio Comercial Brasil e Bolívia, Rio de Janeiro, 1965.
- Membro-Suplente da Seção Brasileira da Comissão Especial Brasileiro-Argentina de Coordenação (CEBAC), 1965.
- Membro da Seção Brasneira da Comissão Mista Brasll-Equador. 1965.
- Chefe da Secretaria do Instituto Rio-Branco, 1966.
- M!n!stro-Conselheiro da Embaixada em Assunção, 1966 a 1968.
- Encarregado de Negócios em Assunção, 1967 a 1968.
- Ministro-Conselheiro da Embaixada em Madrid, 1969 e 1970.
- Encarregado de Negócios em Madrid, 1969 a 1970.
- Chefe do Departamento Cultural, 1971 a 1974.
- Membro da Delegação do Brasil à Conferência de Ministros da Educação e
de Ministros Responsáveis pela Aplicação da Ciência e da Tecnologia ao Desenvolvimento na América Latina e no Caribe, Caracas, 1971.
- Membro do Conselho Deliberativo da CAPES, M!n!stério da Educação e
Cultura, 1972.
- Representante da Comissão Brasileira às Comemorações do IV Centenário
de Os Lusíadas, Lisboa, 1972.
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- 448- Secretário-Geral da Conferência Especiallzada sobre a Apllcação da Ciência
e Tecnologia para o Desenvolvimento da América Latina (CACTAL), Brasílla, 1972.
- Chefe da Delegação Brasileira à Reunião da Comissão Cultural Mista BrasilItália, Brasilia, 19'12.
- Membro da. Delegação do Brasll à XWii Conferência-Gerar da. U'NESOO,
Paris, 1972.
- Designado Membro do Conselho Dlretor da Fundação Universidade de Bra.silla, 1972.
·
- Chefe da Delegação do Brasil .à Reunião da Comissão Mista Brasil-Peru,
Lima, 1973.
- Promotido a Ministro de Primeira Classe, 1973.
- Chefe do Departamento Cultural, 19'11 a 1974.
Secretaria. de Estado das Relações Exteriores,
de
de 19'14. Octavio Raibho Neves, Chefe da Divisão do Pessoal.
(A Comissão de Relações Exteriores.)

OFíCIOS
DO SR. 1.o-SEORIETAHIIO DA CAMAIRA DOS DEE>UTADOS
Enviando à revisão do Senado, autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO D!E DECRETO LEGISLA.TIVO
N.0 11, de 1974
(N.• 149-B/74, na Câmara dos Depul:ldos)

Aprova. o texto do Acordo sobre a iJ)efinitiva Fixação da. Barra. do
Arroio JChuí, concluído entre. a República ~e!lerativa do Brasil e a !República. Oriental do lJrugua~, em· Montevideu, por t~ca de notas de
21 de jullio de 19'72.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica. aprovado o texto do Acordo sobre .a Definitiva Fixação da
Barra. do Arrolo Ohuí, concluido entre a República: Fedel'atiya do Brasil e a
República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, por troca de notas de 21 de
julho de 1972.
Art. 2.o Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

MENSAGEM

N.0 234, de 19'74

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Naci·onal
Em. conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da. Constituição Feder.aJ, tenho a: honra de submeter à elevada. consideração de vossas Excelências,
acompanhado de Exposição d.e Motivos do Senhor Ministro de Estado das· Relações Exteriores, o texto do Acordo sobre a Definitiva Fixação da Barra do Arrolo
Ohuí, concluído entre a Repúbllca Federativa do Brasil e a República Oriental
do Uruguai, em Montevidéu, por troca de notas de 21 de julho de 1972.
Brasilla, 15 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTJ!V'OS DAM-I/'DAI/DF/148/210/ (BMll• ('847), DE 6 DE
MAIIO DE 1974, DO M!mSTÉRi[O DAS RELAÇõES EX'I1EJRIORES.
A Sua Excelência o Senhor
Generai-de-IExército IEmesto Geisel
Presidente da IRepúb:lca.
Senhor Pl'esldente.
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, em 21
de julho de 197·2, na cidade de Montevidéu, o Embaixador do Brasl!, Arnaldo

l
- 449V:asconcelos, e· o Cha:nceler uruguaio, Embaixado·r José A. Mota ot·ero .celebraram
acordo por tr<J·ca de notas, cuja cópia me permito anexar, que expressa a concor~ànc!a de ambos os Governos em tomar as providências necessárias à execuçao, dentro do mais breve prazo possível, das obras que assegurem a def!n!t!va
fixação da desembocadura do Arrolo Ohuí.
2. A fixação, por obra de engenharia, do curso final do arrolo Chuí cujo leito
é de !nstab!l!dade reconhecida, além de possibll!tar a mais perfeita: demarcação
de um trecho de fronteira já estabelecido, permite a definição precisa do l!m!te
mar!tlmo entre os d'()ls paises, matéria da mais alta relevância, ta: como !ndica:do
no mapa em anexo.
3. O assunto fora tratado na Declaração Braslle!ro-Urugua:la sobre Llm!te de
Jurisdições Marítimas, emitida no Rio de Janeiro, em 10 de maio de 1969, a esta
igualmente anexa, quando ambos· os ühancelel'es decla:raram "que o Governo
brasileiro e o Governo uruguaio reconhecem como limite lateral das respectivas
jurisdições marítimas a llnha mediana, cujos pontos sejam ·eqü!distantes dos
pontos mais próximos da: linha de base, e que, partindo do ponto em que a
fronteira dos dois países alcança o oceano Atlântico se prolongue em direção
às zonas do mar adjacente", princípio orientador que melhor contempla os interesses fundamentais de ambos paises na matéria:, como foi amp amente divulgado nruquela oportunidade.
4. DaJdas as implicações que o referido ato internacional tem sobre a fixação da
fronteira la:teral marítima entre os dois Estados, elevo o assunto à consideração
de Vossa Excelência, acreditando que o referido acordo por troca de nootas deva
ser submetido ao Congresso Nacional nos termos dos arts. 43, VI, e 44, I, da
Constituição.
5. Cabe-me assinalar. a propósito, que o Conselho de Estado uruguaio, que, no
momento retém as atribuições do Poder Legislativo, no país vizinho, aprovou, em
4 de março passado, o referido aco11do por troca de n<Jtas, havendo o Executivo
três dias depois, promulgad'() lei so·bre o assunto.
6. Pe·rmito-me, assim, elev.ar à alta c<Jnsideração de Vo0ssa Excelência o te·xto
de mensagem ao Congresso Nacional, acompanhado d·e cópias dos aludidos instrumentos, a serem submetidos ao Legislativo, caso Vossa Excelência concorde
com o que precede.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente,
os protestos do meu mais profundo respeito. - Azeredo da Silveira.
A Sua: EXicelência o Senhor Doutor José A. Mora otero,
Ministro das Relações Exteriores da República Oriental do Uruguai.
Montevidéu, 21 de julho de 1972.
Senhor Ministro,
Tendo pr·esentes os tratados e demais instrumentos sobre a matéria, vigente
entre o Brasil e o Uruguai, em especial os Tratados de Limites de 12 de outubro
de 1851 e de 15 de maio de 1852 e Atas decorrentes assinadas pelos Altos Comissários Demarcadores, bem como, em data recente, a Declaração Conjunta
sObre Limite de Jurisdições Marítimas, assinada pelos Chanceleres braslleiro e
uruguaio em 10 de maio de 1969, e a: Dec·aração Conjunta dos Presidentes do
Brasil e do Urugwai, firmada em 11 de maio de 1970, reuniu-se como é do
conhecimento de Vossa Exc·elênc!a, no Rio de Janeiro, em sua XXXVIII Conferência, a Comissão Mista de Limites e Caracterização da Fronteira BrasilUruguai, com o objetlvo de da:r formal cumprimento à menciona.da Declaração
Conjunta sobre Limite de JurLscHções Marítimas e ao Artigo Sexto da também
acima referlda Declaração dos Presidentes do Brasl! e do Uruguai.
2. !Em conseqüência a Comissão Mista de Limites e Caracterização da Fronteira:
Brasll-'Ul'uguai, em 'Ata da referida XXXVIll Conf·erência, realizada no dia 12
de outubro de 1971 fixou a barra do arrolo Chuí, cujo leito é de instabilidade
reconhecida desde 'a primeira Ata de Limites, de 15 de junho de 1853, como

-450segue: "a barra do Arrolo Ohui será fixada no ponto cte,flnido pela interseçáo
da linha que parte do atual farol do Chui, em dire(fáo S·enslvelmente perpendicular à linha geral da costa com o azimute do próprio limite lateral marítimo
(a seguir especificado), com o oceano Atlântico. O limite lateral marítimo
entre os dois países ser~ defl~ido pela linha l<Jxodrômica que, partindo do ponto
acima estabelec!d(), tera <l az1mute de cento e vinte e· oito graus sexagesimais (a
contar da dlreção do n?rte verda:deiro), atingindo o limite exterior do mar territorial de ambos os pa!Ses. O prolongamento dessa !oxodrômica para dentro da
terra passa pelo farol do Chuí. Declaram ainda os .senhores Delegados-Chef.es
que o marco principa:l número um (de referência), erigido pelos De}egados
Demarcadores no. ano d!l mil oito·c·enrtos ~ cinqüenta e três, próximo à margem
esquerda do arrolo Chu1, e em terreno f1rme para melhor proteção dos efeitos
das marés e das v.agas marítimas, será mantld·o em sua posição original e que,
em ocasião oportuna, serão e~ecutadas as obras necessárias que assegurem a normal desembocadura do arrolo Chuí no ponto que foi acima fixado".
3. Em vista do que procede, tenho a honra de manifestar a vossa Excelência a
concordância do Governo brasileiro em tomar, juntamente com o Governo
urugua:.lo, as providências necessárias à e~ecução dentro do mais breve pra~
possível, das obras que assegurem a definitiva fixação da desembO·cadur.a do
arrolo Chuí no ponto por ambas as Partes estabelecido.
4. A presenrte nota e a de Vossa Excelência, da m.esma data: e idêntico teor,
constituem .acordo entre nossoõS dois Governos sobre a matéria.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos da
minha ma:!s alta consideração. -Arnaldo VasconceUos.
A Su Excelencia el Sefíor Arnaldo Vasconcel!os
Embalador Extraordinario y Pleniptotenciarlo de la República Federativa do
Brasil en la República Oriental del Uruguay.
Montevideo, 2'1 de julio de 19·72.
Sefíor !Embllijador:
Teniendo presente los tratados Y demás instrumentos sobr·e la materia,
vigentes entre Uruguay y Brasil - en especial los Tratados de Limites del 12
de octubre de 1851 y del 1:5 de mayo ãe 1852 y Actas resultantes firmadas por los
altos comisarios demarcadores, asi como, en fecha reciente, la Declaración Conjunta sobre Limites de Jur!sdlcciones Ma:rítimas, firmadas por los Canc!lleres
uruguayo y brasilefío el 10 de mayo de ,,969, y la Dec1aración conjunta de los
Presidentes del Uruguay y Brasil, firmada el 11 de mayo de 1·970 - se reunió,
como es de conoclmento de Vuestra Excelência, en Rio de Janeiro, en su XXXVIII
Conferencia la Comision Mixta de Limites y Caracterlzación de la Frontera
Uruguay-BNIS!l, con e~ objetivo de dar formal cumplimiento a la mencionda
Declaración Conjunta sobre Limites de Jurisdiccion.es Marítimas y al artículo
sexto de la también referida: Declaración de los Presidentes del Uruguay y del
Brasil.
2. En consecuencia, la Comisión Mixta de Limites y. caracterlzación de la
Frontera Uruguay-Srasil, en Acta de la referida XXXVIll Conferencia, reali~ada
el día 12 de octubre de 197'1, fl:jó la: Barra dei Arroyp Chuy, .cuyo Jecho es ãe
inestabllid·ad reconoc!da desde la prlmer Acta de Limites, del 15 de junlo de
1853, como sigue:
'·La Barra del Arroy!O Chuy será fijada en el punto definido por la !ntersección de la Jínea que parte del actual faro d·el Chuy, en dirección sensiblemente
perpendicular a la línea: general de la Costa, con el azlmut del proplo limite
lateral marítimo (a contlnuación espec~ficad·o), con el océano Atlánt!co. EI
limite lateral marítimo entre los dos países estará definido por la línea J.oxodromia que, partlendo del punto encima establecldo, tendrá el a:zimut de clento
veintiocho grados sexagesima1es (a contar desde la dirección crer norte verdadero),
alcanzando ellímite exterior del mar territorial de ambos países. La prolongaclón
de esa loxodromla: hacia adentro d·e t!erra pasa por el faro dei Chuy. Declaran
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referencia), erigido por ler Delegados Demarcadores en el a:ií.o 1853 próximo a la
margen izquierda del Arroyo Chuy, y en terreno firme para meJor' protección cre
los efectes de las mareas y de las elas marítimas, será mantenido en su posición
original; y que, en su ocasión oportuna, serán ejecutadas las obras necesarias
que aseguren la n·ormal desembocadura de! Arroyo Chuy en e! punto que fuê
·
arriba flj ado."
3. En vista de lo .que precede, tenge el honor de manifestar a Vuestra Excelencia
la concordancia de! GQbiemo uruguayo en tomar, juntamente con e! Gob!erno
branllefio, las providencias necesarias para la ejecución de la desembocadura de!
AJ:royo Chuy en e! punto po·r ambas partes establecido.
4. La presente nota y la àe Vuestrá Excelenda, de la misma fe·cha e idêntico
tenor, constltuyen acuerdo entre nuestros dos Go·biemos sobr.e la: materia.
Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia: las expl'lesiones de mi más alta consideración - José A. Mora otero.
DECLAIRAÇAO BRASILEIRO~URUGUAIA SOBRE LIMITES
[)E .RmiSDIÇOES MAiRtl'LMAS
O Ministro das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, Deputado José de Ma:ga"hães Pinto, e o Ministro das RelaÇões Exteriores da Repúb~ica
Oriental do Uruguai, Prof.essor Venancio Flores, reunidos na .cidade do Rio
de Janeiro, aos dez de maio de mil novecentos e sessenta e nov·e.
iAnimados do firme p·ropósito de consolid-ar e ampliar os campos de cooperação entre os dois países, e fiéis à.s tradições de fraternal amiza:de que unem
os recpectiv'OS Povos e GQvernos;
Identificados com as aspirações e icfeais que se registram na Declaração
Conjunta subscrita, em Brasilla, por sua Excelência o Senhor Ma:rechal Arthur
da Costa e Silva Presidente da República Federativa do Brasil, e .por Sua Excelência o Senho; Jorge Pache.co Areco, Presidente da República Oriental do
Uruguai;
·Cientes da: importãnda de que se reveste, para '! d-esenvolvimento do Brasil
e do Uruguai o bem-estar de seus Povos, a proteçao dos recursos naturais e,
especia:mente, dos recursos vivos do mar adjacente às costas dos dois países;
Desejosos de completar as bas·es jurídicas, de•finidas pelo Acovdo de Pesca e
Preservação de Recursos Vivos, em que se. assenta a ·coopera:ção entre os dois
países nes3e significativo se tor das respect1vas economias; e
Considerand-o os precedentes que a doutrina· e a prática internacional,. ·as
Convenções multilaterais e em particular o a:rt. 12 da Convenção de Genebra
sobre o Mar Territorial e a Zona Contígua criaram, tendo em vista a delimitàção
da fronteira lateral entre as jurisdições maritlmas de pa:ises vizinhOs; ·
Declaram:
1. Que o Governo brasileiro e o Gov·erno uruguaio reconhecem como limite
lateral das respectivas jurisdições. ma~ítimas a linha mediana, .cujos pontos
sejam eqüidistantes dos pontos ma1s proximos da linha de base, e que, partindo
do ponto em que a fronteira dos dois países alcança o oceano Atlântico, se
proJ.ongue em direção às zonas do mar adjacente.
2. Que os dois Governos, por intermédio da Comissão Mista de Limites e Caracterização da Fronteira Brasll~Ur.ugua:i, assessorada pelos serviços hicfrográ~icos de ambos os países decidem tomar as providências adequadas a fim de
·que, com a po·ssivel brevidade, o traçado da linha mediana: a qu·e se re·fere o
item anterior possa ser claramente ca·~a·cteriza~·o e cor::hecido~ com vistas à ~ais
perfeita !denti.ficação das respectivas areas de JUrisdiçao ma:ntima e a mais facil
orientação eras embarco.ções e aeronaves que trafegam pela zona limítrofe
Feita no Rio de Janeiro, em 10 de maio de 1969.- José de Magalhães Pinto Venancio Flores.

•
L

I

-452-

•

.

• •

•: .. ~~;
•f.
,. - •

...•• .

....
,.,•

I~

~

••

'•

.

()

I!
'

I

l.

'

i

I

.'I

.. . ...
. ~: :·.:·•.. ··::·
.. ·. ·......
.....··.:.:•.,.·... .·;:
·. ··.....
·.··
·.::·/.::·:
•.:· "·· .. ·:.... ... . ... ! ... ..

"':'::"----·-~ • • o··O... • • •• •"• • "•• • :. •
'""'l·'!j, •''-r. :'\'"'·~···· :· .: ..... .••
'/•.··:..

.. ••• ... ...

.. •

•

• •

o • •

~~ ;· ;:•.-:::
. .·~:·
. ..·:.: ::.: :::· ..
I :~:.....··o.:
· . ~-·.:: ...··~ .·=·::·
.
i :;·.....
~: .. ·.....
.. .';• .·
.i ..... . ... ........
-:.. : :·......·::.. : ..
o

•

I

..

•

•

.
•

..

.···;

.. o

•

•

i

.....'

• •

...

~

''
I

o

•

,,

,.I

r
:

DAR RA

oo
·o

•
ARROIO CliUI

.........
r

•

- 453PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N.0 12, de 1974
(N.• 150-B/74, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Convênio sobre Transportes Marítimos assinado
entre o Brasil e o Chile, em Brasília, a 25 de abril de 1974.
'

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° Fica aprovado o texto do Convênio sobre Transportes Maritimos
'
assinado entre o Brasil e o Oh!le, em Brasília, a 2·5 de abril de 1974.
Art. 2.0 Este decreto legislativo entra:rá em vigor na data de sua publ.Lcação.
MENSAGEM

N. 0 244, de 1974

I

Excelentíssimos Senhor·es membros do Congresso Nacional:
De conformidade com o disposto no art. 44, inciso I, da Constituição Federal,
tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, Convênio sobre Transportes Ma:ritlmos, assinado entre o Brasil e o
Chile, em Brasília, a 2,5 de abril de 1974.
Brasília, 20 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DTC/DHI!DAM-I/ ARC/169/680.1 (B46) (B39) DE 14
IDE Y.AIO DE 1974, DO MmiSTlmiO DAS BIELAÇOES EXTERiiORJES.
A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Ernesto Geisel,
Presidente da IRepúbllca.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de vossa Excelência que foi assinado em Bra:silia, em 215 de abril último, o anexo Convênio sobre Transportes
Marítimos entre o Governo da República Federativa do Brasil e o GOverno da
República do !Chile.
2. o instrumento foi celebrado em consonância coni a politica bras!leira de
atribuir prioridade às bandeiras nacionais nos transportes marítimos. Nessa
sentido, o artigo primeiro do Conv·ênlo estabelece que "o transporte marítimo
das mercadorias obJ•eto do Intercâmbio comercial entre ambos os países será
obrigatoriamente efetuado em navios de bandeira: brasileira e chilena, incluindo
as cargas que recebem favor governamental em qualquer dos dois países".
3. ·Ao mesmo tempo em que assegura às Marinhas Mercantes dos dois países
o direLto de transportar ca:rgas que são objeto do inte~câmbio comercial recíproco,
o Convênio admite a cessão de parte da quota correspondente a um deles a
armadores dos países-membros da ALALC, em compensação a um tratamento
recíproco em outro tráiego do Intercâmbio.

1

4. O instrumento assinado com o Chile consagra o direito dos dois pruses
protegerem suas Marinhas Mercantes através da concessão de facilidades que
lhes permitam competir no mercado internacional de fretes e atingir participação
crescente no transporte de ca:rgas.
5. Destarte o Convênio representa mais um passo na politica de revisão das
normas dos transportes marítimos, com base no princípio de que "o intercâmbio
bilateral de produtos deve ser acompanhado de um Intercâmbio eficaz de serviços", bem como de tarifas de fretes adequadas e estáveis".
6. Tendo em vista a natureza do Instrumento, faz-se necessária a sua ratificação formal, após aprovação pelo Congresso Nacional, conforme o disposto
no art. 44, Inciso I, da Constituição Federa:!.

•

·~

-4547. Nessa.'> condições, submeto à alta consideração de Vossa Excelência projeto
de Mensagem ao Congresso Nacional, pelo qual é encaminhado o texto do citado
Convênio à aprovação do Po!ler Legislativo.
Aproveito a oportunidade pa;ra renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - A. F. Azeredo da. Silveira.
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N,0 67, de 1974
(N.• 1.908·Bf'l4, na Casa de origem)

Altera o disposto na letra a,
Las Leis do Trabalho, aprovada
maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta;:
Art. 1.0 A letra a, do § 5.0 , do art. 654
aprovada pelo Decreto-lei n.o 5.452, de
seguinte redação:
"Art. 654.
'§

do § 5.0 , do art. 654 da Consolidação
pelo Decreto-lei n.0 5.452, de 1.0 de

da consolidação das r"eis do Trabalho,

1.0 de maio de 1943, passa a ter a

so .
•

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

a) pela remoção de outr.o presidente, preva'ecendo a antiguidade
no cargo, caso haja mais de um pedido, desde que a remoção tenha sido
requerida, dentro de quinze dias, contados da; abertura da vaga ao
Presidente do Tribunal Regional, a quem caberá expedir o respectivo
ato."
Art. 2. 0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
(A Comissão de Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 68, de 1974
(N.• 1. 988-B/74, na Casa de origem)

Dá nova red'açã.o ao § 3.0 do art. 654 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
. Art. 1.0 O § 3.o do art. 654 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.0 5. 452, de 1.0 de maio d·e 1943, pa.'lsa a vigorar com a
seguinte rectação:
"Al"t. 654 ......................... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
§ 3.0 Os Juízes Substitutos serão nomeados após aprovação em con-

curso público de provas e títulos realizad·o perante o Tribunal Regional
do Trabalho da Região, válido por dois anos e prorrogável, a critério
do mesmo órgão, por igual período, uma só vez, e organizado de acordo
com as instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho."
Art. 2.0 Ficam prorrogados por dois anos os prazos de validades dos concursos para provimento de cargos dos Juízes Substitutos do Trabalho homologados nos dois anos anteriores à vigência desta lei.
Art. 3.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
(A Comissão de Legislação Social.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O Expediente lido vai à publicação.
Nos termos do art. 16, alínea V do Regimento Interno, concedo a palavra
ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSAIRINHO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma das
mais dolorosas caracterí.sticas da vida de um homem público é a sua extrema

l
-455;

:

vulnerab!lidade à calúnia e à difamação. Quantas vezes eu próprio já me
deixei enredar pela trama diabólica dos boatos, admitindo a desonestidade de
certas figuras do rec·ente passado político brasileiro, para constatar, diante da
realidade iniludível do pobre patrlmônio por eles deixado em herança, que o
indigitado desonesto fora, em vida, na verdade um homem de absoluta probidade e que morria pobre, depois de e~ercer cargos públicos onde, pela
quebra apenas de escrúpulos. poder-s.e-ia ter transformado em um nababo,
No campo destas reflexões, João :Alberto, mais remotamente, e José Maria
Alkmim, mais recentemente, são dois exemplos dos mais vigorosos. Só depois
de mortos foi que .se desmascarou a perfídia de seus inimigos.
. Daqui desta tribuna, não faz muito tempo, denunciei uma central de boatos
Vlsando a atingir Ministr·os de Estado, do Governo passado. A velocidade com
que a infância transita é bem um atestado dos perigos seriíssimos que correm
os homens públicos, expostos assim como pasto ao apetite depravado dos maledicentes de toda ordem.
Volto, profundamente consternado, a tratar do mesmo assunto, apresentado sob ângulo diverso e, nem por isso Sr. Presidente, menos sórdido.
Refiro-me a um noticiário do Correio Braziliense, publicado, na edição de
hoje, com grande destaque, referente a um crime que, por sua torpe e inacreditável crueldade, abalou e.sta Capital, faz alguns meses. Reporto-me ao homicídio de que foi vítima a inocente menina Ana Lídia, praticado com requintes
de tamanha perversidade, que espanta tenha tido por autores criaturas hu":nanas. Todos nós, Srs. Senadores, estamos, ou devemos estar, empenhados, na
:nedida de nos5as fmças, para que es.se crime se alucide. De mim, se já tinha
razões para pensar assim, mais se fortalece esse estado de espírito depois do
:J.Oticiário citado. onde, no depoimento de uma testemunha informante, há
uma vaga r-eferência a um filho meu.
Passo a ler, Sr. Presidente, o que me afeta, na matéria que hoje ganhou
o destaque de primeira página do prestigioso jornal local.
Em primeira página, em todas as colunas, o Correio Braziliense publica:
"Prisão preventiva para toxicómanos "curradores".
E depois de mostrar que está preso ninguém menos do que o irmão de
Ana Lídia, como suspeito do crime contra sua própria irmã, remete, à página
9, a leitura de depoimentos. E entre esses depoimentos, Sr. Presidente, o primeiro, daqueles que são indigitados criminosos, depois, o de uma testemunha
informante, Teima Regis de Paiva - em cuja casa estava residindo Fátima
que foi a pessoa vítima de curradores e provavelmente de toxicómanos em Brasília -, essa testemunha fala longamente sobre seu relacionamento com Fátima, que se encontra, atualmente, em João Pessoa. E, depois, passa a relatar
que veio ela do Nordeste, tendo sido amparada na Casa de Teima Regis de
Paiva, e que procurou ir af.l Curso Objetivo e como lá não se deu bem passou
para o Curso Pré-universitário; como nes.se curso .se enredou com pe.ssoa de
mau caráter e praticante de ilícitos penais permanentes, afinal, essa moça
aparece violentada fisicamente, sexualmente, e, em conversa com a sua locatária, disse que Alvaro Henrique, que é exatamente o irmão de Ana Lídia,
saberia tudo sobre es.se crime mas que é um apavorado e tem medo da própria
gang e, por is.õo, não confessa a verdade.
Até aí, Sr. Presidente, eu que me encontrava acamado, presa de gripe
forte, l-endo aos poucos esse depoimento na cama, tive um sobressalto ao ler
essa passag·em.
Fátima disse, inclusive, na véspera de viajar para Recife, que Alvaro Henrique tinha um verdadeiro pavor de um sujeito que estava na América ou na
Europa e que havia voltado para o Brasil e estava em Brasília, e que esse elemento seria filho de um ex-Ministro do Governo passado, sendo que Fátima
salientou ser filho do ex-Ministro Alfredo Buzaid ou Jarbas Passarinho.
Aí está, Sr. Presidente, essa leviandade inacreditável, em ql.!e se expõe, a
um só tempo e à escolha, o filho do Ministro Buzaid e o meu proprio filho.
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- 456Estava eu acamado, como disse, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mas instantaneamente pus-me de pé, para vir ao Senado, para usar esta tribuna que,
mercê de Deus, me foi dada pelo povo paraense, para dizer que de modo definitivo ~ absoluto, não temo a mais severa, a mais exigente, a' mais inflexivel
apuraçao da verdade.
O Sr. Daniel Krieger - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Com muito prazer, Senador Daniel Krieger.
O Sr. Daniel Krieger - Essa atitude enobrece V. Ex." Ser pai de quem erra
é doloroso, mas ser pai de quem é vítima de Injustiça é mais doloroso ainda.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Sou muito grato a V. Ex.", pelo homem
que é e pelo aparte que me dá. E creia que, multo mais que seu liderado e seu
correligionário V. Ex.a sensibiliza o coração de um pai.
O Sr. Guido Mondin - Permite V. Ex." um aparte, nobre Colega?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Com multo prazer.
O Sr. Guido Mondin - Quero que V. Ex." aceite, de imediato, toda a minha
solidariedade nessa sua natural e humaníssima reação.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Obrigado a V. Ex.", Senador Guida Mondin.
Houve quem me aconselhasse a não dar importância ao fato, tão notório
é o comportamento insuspeito de meus filhos nesta sociedade, que freqüentam
há sete anos sem uma só mácula, sr. Presidente e Srs. Senadol'es, sem uma
única ocorrência que lhes desabone a conduta.
Houve quem me sugerisse não falar sobre a insídia, porque sobre ela falando eu a estaria divulgando ainda mais.
A nenhum dos conselhos aceitei. Se o preço que devo pagar por ter exercido, neste Pais, por sete anos, as Pastas do Trabalho e da Educação, sem ódios,
sem rancores, com a espírito aberto ao diálogo e à compreensão humana, se
esse preço deve ser a minha retaliação pessoal, ou até mesmo - suprema miséria! - a de meus familiares, eu aceito, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Se a vida públ!ca deve ser tecida necessariamente, no Bras!!, de intrigas,
de v!lanias próprias dos espíritos mais mesquinhos e repugnantes, meu dever
é enfrentar a lama, Investir contra o paul e não, ao contrário, fingir que não vejo
a um e não m·e atinge a outra.
Será fácil, desde logo, mostrar que tenho dois filhos homens entre os cinco
que Deus me deu. U'm, médico, de quem me orgulho; há dois anos fora do Brasil,
graças a concursos de provas, como residente da maior organização hospitalar
da América Latina, que é o Hospital de Clínicas de São Paulo.
Outro, de quem não me orgulho menos, jovem de 17 anos de Idade, que
nunca me deu um dissabor. Cursou, aqui em Brasilia, o Ginásio dos Maristas,
o Pré-Universitário e, agora, ultima o 2.0 grau no Curso Objetivo. Jamais esteve envolvido em qualquer ilícito penal, jamais teve um só caso com a polícia,
e jamais dele recebi uma queixa de quem quer que fosse. Nunca esteve na
América do Norte e só agora, como turista, assiste à Copa do Mundo, na Alemanha, acompanhado de um casal de amigos dlletos meus.
Não temo, pois, qualquer devassa. Ao contrário, exijo-a, em nome do respeito que devo à comunidade, mas é absolutamente Imprescindível que essa
mesma comunidade d·efenda e proteja da calúnia, da torpeza que se quer mascarar de mera leviandade, qualquer de seus membros, e não apenas um Senador
da B.epública e um ex-Ministro de Estado.
Odeio os privilégios e não os aceitaria, mas Igualmente odeio a maldade,
que faz de certas criaturas humanas mais que vermes pesonhentos. E nem se
diga, ao comodatlciamente, que elas são, por isso mesmo, desprezíveis. Não.
Não o são. Também eu li o conto Imortal de Machado de Assis, a respeito
do homem honrado, que tendo certeza de sua Inocência pediu um Inquérito
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para apurá-la. Apurou a sua inocência e acabou manchado, ao longo da vida,
por ter respondido a um inquérito.
Não quero me fazer patético, Sr. Presidente, Srs. Senadores, mas não sei
se sobre um de meus filho.s, provavelmente. o menor, que aqui reside, ao longo
de sua vida não se arrastará essa lama infame que hoje, por um jornal desta
Capital, lhe foi lançada.
Não é do meu feitio, porém, Sr. Presidente, adotar a tática do avestruz,
diante do temporal. Ao r<wés, enfrento-o, sejam quais forem os riscos, dos quais
o da maledicência não é o menor.
E quando me referia ao jornal, não estou imputando ao jornal a culpa da
veiculação da calúnia. Pura e .simplesmente, o jornal transcreveu, com o destaque que o caso, de algum m·odo, requer, nesta cidade, aqueles depoimentos que
serviram de base à decretação da prisão preventiva dos dois indigitados criminosos.
Pergunto-me, porém, que pensaria de mim meu filho, ainda menor de
idade, criatura limpa, se seu pai, por mera conveniência de não chamar sobre
si a atenção, por ele desde já não usasse a tribuna de que dispõe, em seu nome,
em testemunho da sua inocência e e matestado de seus bons costumes não enfrentasse, desde já, a torpeza, a vilania e a perfídia que se escondem por trás
da palavra leviana de uma pessoa sem moral?
O Sr. José Sarney- Permite V. Ex.• um aparte, Senador Jarbas Passarinho?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Com muito prazer, ouço o nobre Senador
José Sarney.
O Sr. José Sarney - Senador Jarbas Passarinho, o aparte que V. Ex." tem
de receber e tem recebido precisa ser breve. A indignação de V. Ex.• é de todos
nós. Compreendemos profundamente a paixão com que V. Ex.• deve, neste
momento, estar falando nesta Casa. Mas, a vida pública, na realidade, nos
obriga, e não só nós até mesmo as nossas famílias, a provar o amargo saibro
da amargura, dessa amargura torpe que V. Ex.• prova neste instante mas que
a solidariedade de toda esta casa, e, mais do que isto, o testemunho da exemplar família de V. Ex.•
O SR. JARBAS PASSARINHO - Estou profundamente grato a V. Ex.",
nobre e preclaro Senador José Sarney.
O que me espanta, o que me revolta, o que ,entretanto, não posso admitir, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, é que a tessitura da vida pública brasileira tem
que ser necessariamente feita desse tipo de lama. Nada estou pedindo senão
me oferecendo para imediata e total comprovação dos fatos. Se de algum
privilégio ou prerrllgativa dispõe um Senador, dele desde logll me desvisto e
ofereço à sanha dlls inimigos e à maledicência dos covardes o direito de devassarem a minha vida e a de minha família.
Aqui estou, pois, sem nenhum medo do futuro, sem nenhuma apreensão
quanto aQ presente, em defesa da honra de um menino, mas qu·e é a minha
própria honra. Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. (PalmM prolongadas.
O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedll a palavra ao nobre Senador
Daniel Krieger.
O SR. DANIE·L KRmGER - EXcelentíssimo Sr. Presidente, Senadores, Luiz
Gallotti presidente hoj.e pela úLtima vez, a turma que integra no Supremo
Trtbunal Federal. Trata-se de uma figura excepcional, que, vítima da inexorabllidad.e dll tempo, deixa um tribunal que enobreceu pela condurta mo·ral, iluminou pelo ta1ento e deslumbrou pela cultura. Ele foi, indiscutivelmente, um vulto
excepcional, capaz de ombrear com as maiores figuras da alta Covte americana.
Um homem que sempr.e foi sensível aos esclarecimentos das partes, nunca se
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-458.encastelou na mudez dos processos, antes procurou ouvir e sentir a angústia e
o sof·rimento dos envolvidos, mas, ao final, julgava com sabedoria e serenidade.
Hoje, deixa ele o Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de toda a
Nação, que vê, no íntegro Magistrado, uma das maiO·))es expressões morais e intelectuais da época.
O Senado Federal que, pela Constituição, tem o encargo de apr·eciar o mérito
e a r.eputação dos indicados à mais alta Corte do País, não poderia silenciar
n·este momento.

Há 2·5 anos, sem nenhum de nós pr·esente - porque os mais antigos, nesta
Casa, que são três têm apenas 20 anos de mandato - Luiz Gallotti teve seu
nome aprovado pelo Senado.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero que fique vegistrado nos Anais do
Senado da República que também os a•tuais Senadores se orgulham do voto dado
pelos seus colegas, há mais de 25 anos, .pois Luiz Gallotti merece a reverência
da Nação.
O Sr. Amaral Peixoto -

V. Ex." me permite um aparte?

P'ois não.
O Sr. Amaral Peixoto - Ao levar a V. Ex." a solidariedad·e do meu Partido,
na justa homenagem que presta a esse Juiz .extraordinário, que é Luiz Gallotti,
quero realçar não só a sua sabedoria, o seu conhecimento do Direito, mas o
homem íntegro, o juiz equânime, aquel·e homem de e:x;traordinárias qualidades
morais que é Luiz Gallo.tti. Tive o prazer, há 25 anos, não de aprová-lo no
Tribunal, mais de i·r como Deputado, assistir a sua posse no Supvemo Tribunal
Federal, e, hoje, caso seu nome viesse aqui, para ter a sua co·nduta julgada,
não hesitariamos e unanimemente o Senado iria aprová-lo por unanimidade.
O Sr. Guido Mondin- V. Ex." me perm~te, nobre Senador?
O SR. DANIEL KRIEGER -

O SR. DANIEL KRIEGER -

Pois não!

O Sr. Guido Mondin - Des·ejo que V. Ex.", ao concluir sua oração, nesta
exaltação que faz, direi, ao nosso Luiz Gallotti, o que está fazendo também em
nome da Maioria nesta Casa.
O Sr. Ruy Carneiro -

Permi•te V. Ex." um aparte'?

O SR. DANIEL KRIEGER -

Pois não!

O Sr. Ruy Carneiro - O Líder do nosso Partido eminente Senador Amaral
Peixoto, já expressou o pensamento da bancada a respeito do notável jurista e
da grande figura humana que V. Ex." está exaltando, nesta tarde. Agora, f·aço-o
·eu, em nome da Paraíba e no meu próprio nome, e na qualidade de amigo pessoal
do Ministro Luiz Gallott!. Por uma felicidade excepcional, é o Presidente da
Comissão de Constituição e Jus·tiça da nossa Casa, uma figura como V. Ex.",
com toda a altitude de grande jurisconsulto, que vem fazer um elogio ao eminente Ministro Luiz Gallott!.

A obediência ao Regimento do Supremo Tribunal Federal afasta o grande
Ministro, ainda em pleno vigor físico ·e intelectual, da prestação de seus inestimáveis serviços, à Justiça e ao Brasil, na nossa Suprema Corte.
Quero dar minha sol!dari·edade a essa homenagem justíssima que V. Ex."
presta àquele grande magistrado, ·especialmente quando focalizou uma faceta
notáv·el de Luiz Gallott!, de que S. Ex." julga com serenidade e com justiça; com
bondad·e, mas com o espírito de grande juiz; examina os processos. os f·eitos, com
aquela característica e.special de homem bom, mas, igualmente, de homem profundamente is·ento. O Bras!! inteiro está lamentando a ausência de Lu!z Gallott!
no Supremo Tribunal F·ederal, e o glorioso Estado de Santa Catarina deve sentir-
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- 459 se feliz, diante da justa homenagem que lhe presta, com o apoio do E·enado,
embora lamentando que o seu preclaro filho deixe o Supremo Tribunal Federal.
O SR. DANIEL KRIEGER - Agradeço os apartes que me deram e que me
autorizam a concluir ·em nome do Senado. Foram os Líderes dos dol:s Partidos e o
eminente Senador Ruy Carneiro que vieram consagrar as palavras que, cheio
de emoção, .proferi. Tenho pelo homem que deixa hoje o Supremo Tribunal
Federal o maior respeito, porque, aprendi a admirar os que obedecem à J.ei, os
que sentem as pulsações do coração e os que obedecem às inspirações da consciência.
Estou cer.to de que o Senado inteiro presta esta homenagem. Nela, reside a
maior glorificação que se pode prestar a um magistrado e esta nós a prestamos,
conscientemente, a Luiz Gallott!. (Muite bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy santos) - Esta Presidência faz suas as palavras
que acabam de ser pro·nunciadas, já agora em nome de todo o Senado Federal,
palav.ras justas, d~tas com emoção, a emoção natural de um preito de justiça,
pelo eminente Senador Daniel Krieger, sobre a exemplar figura d·e magistrado e
homem .público, que é o Ministro Lulz Gallotti.
Concedo a palavra· ao nobre Senado·r Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA Sr. Presidente, Srs. Senador.es, segundo
declaração do Engenheiro José Marques Neto, operoso sup·erintendente da Região
de Produção do Nordeste, da PETROBRAS, até meados do próximo mês, o Brasil
passaria a contar com mais 16.800 bar.ris de óleo, produzidos no campo de
Ca!oba. Essa informação, já por si altamente promissora, divulgada em abril, é
agora ret!f!cada para melhor.
Ainda este mês, aquele campo localizado na P1ataforma Continental de
Sergipe, a 12 quilómetros da costa de Aracaju, com ol:to poços de óleo e um
de gás, iniciará sua produção a nív.el Industrial.
Diversas vezes abord.el, de.sta tribuna, o trabalho d·esenvolvido no meu Estado
pela PE'I1ROBRAS, que a cada dia mais frutifica, numa contribuição já importante para a economia brasileira.
O campo de Caioba, ao que se espera, se tornará o maior do Brasil. Sergipe
já produz 42 m!l barris diários, que agora serão aumentados de mais 18.800.
Temos a convicção de que em futuro não distante, o trabalho desenvolvido em
Sergipe pela PiE'l1ROBRAS propiciará ao Bras!l resuLtados bem mais compensadores. As perspectivas são exc·elentes e admitem essa posição otimista. Acertad:amente, porém, a PETROBRAS não avança na antecipação de notícias que
corram o mínimo risco de não se confirmarem, numa conduta que apenas revela
o seu amadurecimento. É de se notar, de outro lado, que consideráveis são as
reservas já descobertas de gás natural, que multo beneficiarão o Bras!l - esperamos que em futuro próximo.
Todo esse trabalho é hoj1e comandado pelo !lustre Almirante Faria Lima,
digno sucessor do eminent·e General Ern·esto Gelsel, na presidência da nossa
maior empresa industrial.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite-me V. Ex.n um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com muLto prazer, .eminente Senador Lulz
Cavalcante.
o Sr. Luiz Cavalcante - Meu eminente Colega, ~ petróleo é, sem dúvida
alguma 0 nosso tema favorito. Ambos amamos o pe.tro1eo, ambos admiramos a
PETROBRAS mas há uma diferença entr·e o S·eU ponto doe vista e o meu: é que
V. Ex.o. vê o 'petróleo brasllelro como todos nós gos•tarí~os de vê-lo, ao passo
que eu o vejo à luz fria dos dados constantes dos 11elatorios anuais. V. Ex.n -
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sensacionalista do primeiro jor.ro de um poço, ao passo que ·eu prefixo aguardar
meses e ver o resultado expvesso no próprio relatório da empresa. Assim é que
V. Ex.", em 12 de abril de 1973, em aparte a discurso do Senado~ José Silirney,
teve estas palavras:
Ainda este mês, Sergipe está produzindo 20 mil barris diários, oriundos
de Guaricema, Sergipe será o primeiro Estado em cuja plataforma marítima estaremos extraindo petróleo.
Foi, na verdade; honra a v. Ex."
A:lém de Guaricema, o campo de Caioba muito em breve estará produzindo ce·rca de 60 mil barris diários. Só aqui já temos um acréscimo
de produção de, no mínimo, 80 mil barris por dia. Mas isto não é tudo:
até o término deste ano ta:mbém os poços de Dourado.s e Camorim
serão desenvolvidos pela PETROBRA'S e entrarão ·em produção. Pol"tanto,
ainda este ano a nossa produção de petróleo alcançará, no mínimo,
os 250 mil bar.ris por dia.
Infelizmente, os augúrios de V. Ex." não se concretiziliram, meu eminente Colega, pa·ra desolação sua e também minha. Pelos dados do
último relatório da PETROBRAS, que tenha em mãos, em vez dos seus
250 mil barris diários, a produção média do Brasil, em 1973, foi de 170
mil barris apenas. Uma diferença, portanto, muLto respeitável. E mais,
o relatório da PETROBRAS, à página 17, diz, quanto à produção de 1973,
que ela foi 1,7% suptõrior à produção de 1972. E quanto ao consumo,
diz o mesmo relatório, à página 6, que excedeu em 1973, em 16% o
consumo do ano precedente. Assim, meu eminente Colega, v.eja que há
uma diferença enorme entre o consumo, que progride a 16% ao ano,
e a produção, que subiu a.penas 1,7%. É por causa dessa dife·rença.
acumulada ano após ano que, se em 1961 a correlação entre a produção
e o consumo era de 50·%, em 1973 foi apenas de 23%. Mas praza aos
Céus que os novos augúrios de V. Ex." se concretizem. São meus sinceros votos.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Agradeço a V. Ex.a o aparte, eminente
Senador Luiz Cavalca.nte.
O que afirmei, naquele aparte a que alude V. Ex." é uma realidade no
tocante a Guaricema. Quanto a Caioba, apenas o1to poços estão em produção.
Lá estão outros que muito em brev·e começa;rão a nos dar o óleo de que tanto
carecemos.
Como V. Ex." sabe, cada poço é constituído, na realidade, de vários poços
e, no momento, apenas oito estão produzindo em Caioba. Quanto aos poços de
Dourados, infelizmente motivos su.pervenientes, estranhos à PETROBRAS, impediram que já nos estiv·essem dando o petróleo que neles existe. Eis por que
não se confirmou, totalmente, a previsão nlllquela oportunidade por mim feita.
Não alca.nçamos os 250 mil barris diários, mas muito breve o atingiremos!
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex." novo aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Pois não.
O Sr. Luiz Cavalcante - Meu eminente Colega, exulto com os sucessos das
perfurações da PETROBRAS na plat~orma continental. Eles não são uma hipótese, mas uma realidade. Mas há outra realidade, infelizmente: é que, enquanto o petróleo brasileiro aparece no mar, vai, pouco ,a pouco, minguando na
terra. Com efeito, segundo os relatórios da PETROBRAS, nos campos baianos,
de 1971 a 1972, a produção caiu 1,2%, e a d·e 1973 foi 1,4% menor que a de 1972.
Quanto ao Estado de v. ·Ex.", Serglip•e, a produção de 1972 foi 5,5% menor
que a de 1971, e a de 1973 foi 2,4% menor que a de 1972. Então, como que se
servindo de vasos comunicantes, o petróJ.eo está saindo da ter.ra e indo para
o mar.
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verdade a exploraçao diminuiu. Mas na plrutaJforma continental aumentou. E
re·afirmo o que disse naquele meu pronunciamento. Se no fim de 1973 não deu
250 m!l barris foi por motivos que aqui aduzi - a costa serg~ana, o mar
revoJ.to, que muitas vezes fez com que, para se colocar o material necessário,
n~ueles poços, o que ~deria ser feito em quinze, vinte dias, levou meses. E
nao foi f·eita a instalaçao daque~as bombas que trariam petróleo. Mas, digo a
V. Ex.", continuo confiante no petróleo sergtpano e na ação da .PETROBR.AS,
dos seus técnicos e dos seus dirigentes.
Nada vejo, nobre Colega, que contradiga meu ot!mismo com relação à atuação da PETROBRAS bem como à melhoria de ·nossa produção. Ainda agora,
noticiou a imprensa a descoberta de ·grande jazida petrolífera na Bacia do São
Francisco, na fronteira dos nossos Estados - Sergipe e Alagoas. É mais uma
esperança. É mais um sinal de que temos, em nosso terr~tório, petróleo mais
abundante do que ora conhecemos.
Vim hoje à tribuna para salientar que, dos [lJil'imeiros oito poços de Caioba,
até o fim deste mês já estaremos tirando 16.800 barris e praza aos Céus que até o fim do ano eu venha à tri•buna dizer a V. Ex." que os outros poços
de Ca!oba, os poços de Dourado e demais já descobertos na costa serg!pana
deram o que falei em discurso no ano passado ·e, daqui a um ou dois anos,
que não tenhamos só 250 m!l barris, mas 300 ou 400 mil barris ·diários.
Sr. Presidenrte, a crise do petróleo continua sendo um dos mais graves e
difíceis problemas com que se defronta o mundo inteiro ·e, inev~tav·elmente, o
Brasil. Estamos diante de uma situação complexa, extremamente .ga-ave e que,
para muitos, tornará injustif1cável que· registre, desta tribuna, regozijo pela
entrada em produção do C3JffiUJO petrolífero de Caioba, com um·a produção inicial
de 16.800 barris-dia. Assim não ereio, pois, a notícia é - qualquer que seja a
nossa situação - alvissareira. Sobretudo por demonstrar, mais uma vez, que a
PETROBRAS não está iner.te, mas prossegue trabalhando intensamente à busca
de óleo para nosso consumo, num gigantesco esforço que está diversificado em
iniciativas de largo fôlego, quer interna como externamente. Mantenho, assim,
Sr. Presidente, a confiança que sempre •tiv,e· na empresa estatal, em seus dirigentes, em seus técnicos e, sobretudo, no Gov.erno, hoj•e sob o comando seguro
e competente do General Ernesto Geisel.
senador pelo Estado eLe Serg~e. não podia deixar de manifestar minha
satisfação pela breve entrada em produção do campo de Caioba, que há de
se tomar o maior de todos que nosso País possui, na confirmação de uma
expectativa fundada em estudos técnicos seguros.
Fatos .como este demonstram que o nosso Pais, sob as inspirações dos ideais
revolucionárlos, vai superando, com seu próprio esforço, a grave crise internacional de iProdução e comercialização do ·chamado "ouro negro". (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Lu!z Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Pvesidente, Srs. Senadores, tive ocasião
de focalizar ontem, nesta tribuna, a discrepância, no esquema de ammização
do principal da dívicia externa brasileira, entre o montante que os jornais dos
derradeiros dias rutribuem à parcela do ano de 1974 e a constante do Boletim
do Banco Central de 1973, anexo II. Minha sul'IJ)resa deveu-se a que, na anterior
administração do !País, ·altos respo-nsáveis pelos assuntos fazendários reiteradamente diziam que o Brasil não mais contrairia empréstimos a curto ·prazo, mas
somente empréstimos a prazos de dez ou mais anos,
Assim qualquer empréstimo posteriormente contraído, não teria reflexo nesta década' no esquema de amortização, senão na próxima.
Em aditamento ao pronunciamento de ontem, quero, hoje, me referir a um
possível engano, desta vez no próprio !Relatório Anual do Banco Central. Na
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- 462 página 236, há um .gráfico relativo aos "Coeficientes de Proteção" e de "Vulnerabllldade", que são índices de llqüldez. co,eflclente de Vulnerabllld-ade como
sabem os 11ustres colegas, é aquele percentual da ll'edução que é forçosÓ fazer
nas Importações para se atender aos compromissos do serviço da divida, na
hipótese de que venha a f·a.Ltar, instantaneamente, os financiamentos e os
empréstimos.
No texto, diz o Relatório do Banco Central que em 1973 o "Coefi'ciente de
Vulnerabllldade" desceu a zero.
Ora, se isto diz o texto, o gráfico não traduz a mesma coisa. Examinando-se
este, vê-se que o "Coeficiente de Vulnerabilidade" relativo ao ano de 1973 é de
aproximadamente 50%. Poste·rlormente, compulsando os dados do "Coeftclente
de Vulnerabllldade" relativos ·a anos anteriores - 72, 71 e 70 -, pude, então,
verificar que a curva foi lançada erradamente. O aspecto está certo, mas a
sua implantação no grMtco é que foi en,ada. Em conseqüência, para corrigir
a curva seria preciso f.azer uma rotação em tomo de um eixo v•ertlcal e fazer
coincidLr a origem com o 1eixo dos Y. Assim .teríamos a coincidência das ordenadas lidas nos gráficos com os números do anexo II do Boletim do Banco
Oentr·al, de 1973.
Se faço este registro, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é porque este Relatório
do Banco Central tem até um capítulo em Inglês, referente à economia brasileira, e todos os gráficos e quadros têm os títulos em pontu.guês e, também,
em inglês e legendas em português e inglês. Po11tanto, é um ll'elatório que se
destina a consumo interno e .também externo. Assim, achei por bem fazer este
reparo, pois um erro dess·a espécie não causará boa impTessão ao estrangeiro,
sobretUdo em publicação editada pelo Banco Central. O erro torna vulnerável
o próprio relatório.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a ;permite um aparte, 3ipenas, para fixarmos
a mesma linguagem ao conversarmos? (Assentimento do orador.) - N.o 1 realmente, ontem dissemos ao· nobre representante de Alagoas que não conhecíamos o dado de dois bilhões de dólares como parte de amol'tlzação e j·uros
a pagar no ano de 1974. Hoje, vamos justamente !l'eafil1In:ar este desconhecimento. Desconhecimento que ousamos afirmar que também se estende às autoridades que, no P4:lder Executivo, têm responsab11ldades sobre o assunto. No
dia 17 de abril, se não estamos enganados, tivemos ocasião de percutir todo
esse problema de divid·a e;,oterna •e trazer a esta Casa, devidamente atuallzados
ou tanto quanto o conhecimento todos os algarismos referentes a nosso endividamento.
O Diário do Congresso, página 0864, Segunda Secção, do dia citado, 17 de
abril de 1974 - o pronunciamento deve• portanto ter sido no dia anterior está ilustrando a nossa afirmativ·a. O quadro constante nesta página do Diário
do Congresso, Ilustre Senador, é, até o dia de hoje, aqUilo que ofLcialmenrt;e
reconhece o Brasil como seus débitos a serem amortizados. Se V. Ex." compulsar
este Diário do Congresso verá que a divida externa àquele tempo, era de doze
bilhões e oitocentos e oitenta e dois milhões de dólares ·a serem amortizados:
em 1974, um bilhão, oitocentos e dezoito milhões de dólares; em 1975, um bilhão,
quinhentos e se,tenta e um milhões de dóla:res. Estes foram dados oferecidos
à Casa, em abril deste ano. A'Creditamos - não 'temos em mãos a publicação
donde V. Ex." tirou a quantia de dois bilhões de dólares - que não retrata
este número rea!Ld·ade dife~ente daquela que as autoridades flnanceir·as têm
registrado como seus débitos. Primeira e>.."J)licação. A se·gunda explicação: neste
momento estamos mandando apanhar a publicação a que se refere o ilustre
Senador por Alll!goas, pa:ra ver na página 236, a que V. Ex." se referia, gráfico
713, "coeficiente de transações com o emerlor". Não é isso?
O SR. LUIZ CAVALCANTE -Perfeito.
o Sr. Virgílio Távora - V. ·Ex." ·afirma é que os ,gráficos estão errados? .
o SR. LUIZ CAVALCANTE -Errada 'está a ·cunra referente ao "coeficiente
de vulnerabilldade" - e é fácil construtar. Lê-se na ;pá.gina 237, logo na pri-
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a oa:denada de 1973, verá que não é zero: é 50%.
~ Sr. Virgílio Távora - Permita-nos apenas escloarecea: a V. Ex." que a dlvergencla encontrada neste quadro O.aqul se refere, justamente, à questão de
d!~-ta. Quando nós fazemos a ·comparação, devemos atentaa: para datas de refereniCia e isso podemos utilizar - e daí já nos .permitimos o interregno a ser
feito na discussão - prura explicar as diferenças que às vezes ·aparecem em
publicações oficiais, inclusive quanto ao montante do PIB. 'Dudo •gira em torno
dos anos d·e referênci-a e o grálfico a. que V. iEx.a se refea:e está sempre comparado
ao ano anterioa:. Há uma dlef·asagem de um ano neste· gráfico e V. Ex.a não vê,
realmente, nenhuma referência expressa a coeficiente de vulnerabiUdade·, conforme se vê no gráfico tal. Não sei s·e a explicação convence. Segue-se a mesma
coisa. Eles sempre elaboram •esses gráficos - as exportações, por exemplo ou
a dívida externa do ano, üomparando com as O.o ano seguinte. Querem apénas
explicaa: que, com a def·a.sa;gem de um .ano, V. ·Ex." verá que se enquadra perf·eltamerute. Não defendemos a sistemática de apresentação gráfica, mesmo porque
não temos o documento à mão. Não· sabemos se o livro de V. Ex." era melhor do
que o nosso. A página 236 não trazia nenhuma legenda. Não sabemos se o
seu traz; o nosso, talvez por defeito gráfico, não apresentava mas já o da pá.gina 238 o fazia, e nós verificávamos sempre ·a comparação da dívida do ano "T"
com a exportação do ano "T + 1", quer dizer, do ano seguinte; as reservas
internacionais do ano anterior, "T-1", com as importações do ano "T". E
nenhuma dessas duas se referia ·aos coeficientes com que estamos lLdando. Falamos, a.penas, no gráf~co da pá;glna 236. Mostramos que há uma coerência
grálfica apresentada pelo Banco Central nesses dois. Era a explicação que gostaríamos de dar no momento, quanto ao gráfico, protestando maiores esclarecimentos de futuro, lembranõ.o a V. Ex. 11 que o .gráfico da página 236 citado,
não figura em nenhuma das orações por nós aqui prof.eridas.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - V. Ex.11, meu ilustre colega, não teve tempo
para se deter no exam:.e do gráfico. Porque se V. Ex.11 compulsar o boletim de
fev·erelro, que tenho em mãos, xerox, verá que os co·eficlentes de vulnerabilidade
estão todos nele expressos. Verá que o coeficiente de 1972 foi de 35%; o de 1971,
39% · o de 1970, 48%; e o de 1969 foi de 63%. Então, se V. Ex.a fizer, como
eu creio que deva ser feito, uma rotação desta .curva em torno de um eixo
vertical, e depois fizer coincidir a origem com o eixo dos Y - origem que
agora está à direita mas que na rotação ficará à esquerda - V. Ex... verificará
que os coeficientes, constantes do Boletim, coincidirão todos com os valores
fornecidos pelas respectivas ordenadas. Repito, o aspecto da curva está certo,
mas sua implantação no gráfico está errada.
Quanto à outra sua argüição, meu nobre colega Virgílio Távora, os jornais
foram quase todos unânime.s em revelar, faz pouco - como o recorte do
O Estado de S. Paulo que ontem li e este recorte de O Globo, que tenho em
mãos - que o Bras! ldeverá despender, este ano: cerca de dois bllJ::ões com
a amortização da dívida externa. A Gazeta Mercantil, outro jornal de Sao Paulo,
diz a mesma coisa.
O Sr. Virgílio Távora - Permita-me interromper V. Ex."
O SR. LUIZ CIAVALC<\NTE - Pois não.
o Sr. Virgílio Távora - É para dividir a questão em duas partes. A interpretação gráfica é que - há de concordar V. Ex." - vai ser objeto de estudo
nosso de acordo com as objeções feitas por V. Ex.a Vamos pegar de uma
prancheta e v·erificar da justeza ou não das mesmas. E dentro do espírito
esportivo - que norteia nossos debates ...
o SR. LUIZ CAVALCANTE - Acreditamos na matemática de V. Ex.o.

o Sr. Virgílio Távora - ... voltaremos a novo pronunc!amento. Se Vossa
Excelência estiver com a razão, razão lhe será dada, o que nao vai de maneira
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- 464alguma impedir que se afirme que aqueles coeficientes de vulnerab!lidade e proteção estão certos. Quando multo, que a sua tradução gráfica pecou. Vamos
examinar Isto e depois diremos a V. Ex.a.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Os coeficientes estão certos· a tradução gráfica
do coeficiente de vulnerabilidade é que está errada.
'
O Sr. Virgílio Távora - lsto se refere à primeira parte do nosso aparte;
lembramos a V. Ex."' que esta representação gráfica não tinha feito parte do
pronunciamento aludido por nós. Quanto à segunda parte, tornamos a afirmar
e reconhecer até que ficamos um pouco abalados, sabendo da seriedade que
V. Ex."' empresta aos seus pronunciamentos, quando, repetidas vezes ouvimos
ontem a cifra de dois bilhões. Procuramos, em primeiro lugar, dar nova leitura
àqueles documentos que tinham embaçado as nossas afirmativas em 1974, este
ano, em abril, que não vai longe e, em segundo, fomos ao próprio Banco Central.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Qual o número, nobre Senador, que V. Ex."'
tem para amortização em 1974?
O Sr. Virgílio Távora - Um bilhão, oitocentos e oitenta e um milhões de
dólares. Mas Isto aqui foi dito no dia 18 de abril.
O SR. LUIZ CAVALCANTE -Mas, meu nobre colega, a minha estupefação
provém somente disso: é que o Banco Central, através do seu boletim já referido, publicou o esquema de amortização da dívida externa, no qual se vê que,
em 1974, a amortização a que o Brasil tinha ele fazer face era de um bilhão,
trezentos e cinco milhões de dólares. Por outro lado, reiteradas declarações
de autoridades fazendárias afirmavam que os empréstimos posteriormente tomados eram todos a prazos superiores a dez anos. Logo, não deveria haver nenhuma
modificação no esquema da dívida nesta década, desde que os derradeiros empréstimos tomados na honrada e profícua administração do Presidente Médici tenham
sido mesmo a longo prazo.
Empréstimos houve, se de dois biLhões ou de um bilhão e oitocentos, isso
faz pouca diferença. E me parece que muitos foram a prazos curtos, com Inicio
de amortização dentro de um ou dois anos; daí o reflexo no esquema de amortlrz:ação já em 1974.
Esta, apenas, a diferença.
O Sr. Virgílio Távora - Permita-nos também um esclarecimento, nobre
Senador. V. Ex."' deve ter memória para recordar do que diziam os jornais. Não
precisa se socorrer dos do ano passado. O prazo de dez anos foi adotado no
segundo semestre de 1973, quando a avalancha de recursos externos ao Brasil,
advindos da segurança que apresentava seu emprego, no País, para o investidor
estrangeiro, fez com que fosse necessária uma barrag.em, um anteparo para que
diminuísse sua adução. Gostaríamos apenas de fazer uma pequena retificação
na afirmativa de V. Ex."' A administração anterior determinou, inicialmente,
a retenção de 25% dos totais dos empréstimos e depois, muito depois, o alargamento do prazo mínimo de empréstimo, que passou a um mínimo de dez anos.
Afirmou, com maior ênfase ainda, a melhoria do perfil de dívida: se puséssemos em confronto o perfil de nossa divida em 1967, por exemplo, com o de
1972 ou de 1973, não poderia haver um termo de comparação - desculpe a
redundância das palavras. Em 1967, por exemplo, 81% -se não nos enganamos
- então, de nossa dívida em moeda, era para ser imediatamente pago no ano
seguinte. Em dezembro de 1973 essa percentagem já passava para 17%, mas
aqueles 1~% hão que ser pagos no ano em questão. Daí 1 bilhão e 881 milhões
de dólares que, aliás, foram aqui apresentados ao Congresso, quando, perante
a Oposição, assumimos o compromisso de mostrar dados - que ela verificaria
se eram aceitáveis ou não para continuarmos as discussões que tinhamos sobre
endividamento externo. Citamos a página do Diário do Congresso - 4864, do dia
17 de abril de 1974. Verá V. Ex.a lá que tais dados constam até de um mapa
!>em minucioso.
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-465O SR. LUIZ CAVALCANTE- O Sr. Presidente faz sinal de que o meu tempo
já está esgotado. Para concluir digo que, a meu ver, a questão está no seguinte:
pouco antes de inaugurada a nova administração do País, a divida externa era
dada como sendo de 11 bilhões e 946 milhões de dólares. O Ministro Mário
Simonsen, logo depois de empossado, apressou-se a decla·rar que a dívida era
de 12 bilhões e 882 milhões de dólares .
.Compulsando o Boletim do Banco Central, em 1973, vemos que a divida
existente em 30 de setembro de 1972 era de 8 bilhões e 788 milhões. E o n~ero
do Sr. Mário Simonsen: 12 bilhões e 872 milhões de cruzeiros. Assim, num curto
período de quinze meses a dívida externa aumentou de quatro bilhões e cento
e seis milhões de dólares.
Este, me parece, é o fulcro da questão: um segredo aos poucos revelado.
Muito grato, Sr. Presidente, e perdoe-me pelo alongamento do tempo. (Muito
bem!)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiomard - Flávio Brítto - José Esteves - Domício Gondim
- Milton Cabral - João Cleofas - Wilson Campos - Arnon de Mello
- Vasconcelos Torres - Gustavo Capanema - Carvalho Pinto - Leoni
Mendonça - Italivio Coelho - Saldanha Derzi - Mattos Leão Otávio Cesário - Antônio Carlos.
O SR. PRESIDENTE (Ru,y Santos) - Sobre a mesa, requerimentos que serão
lidos pelo Sr. 1.0-Secretário.

São lidos e aprovados os seguintes:

REQUERIMENTO
N.0 117, DE 1974

Nos termos do art. 314 do Regimento Interno, requeiro· dispensa de interstício e prévia distribuição eLe avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n.o 43,
de 1974, que 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 Atlvidades de Nível
Médio do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da ségunda Região, e dá outras providências, a fim de que figure na Ordem
do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1974. - Virgílio Távora.

REQUERIMENTO
N.0 118, DE 1974

Nos termos do art. 314 do Regimento Interno, requeiro dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n.0 47,
de 1974, que fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades
de Apoio Judiciário Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e Portaria,
Artesanato Outrad Atividades de Nível Superior, Outras Atividades de Nível
Médio Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente do Tribunal
Reglo~al do Trabalho da Terceira Região, e dá outras providências, a fim de
que figure na Ordem do Dia da Sessão seguinte.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1974. -

Virgílio Távora.

RlEQUERIMENTO
N.0 119, DE 1974

Nos termos do art. 314 do Regimento Interno, requeiro disp~nsa de Interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Lei da Camara n.o 58, de
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-4661974, que fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atlvldades
de Apolo Judiciário, serviços Auxiliares, Serviço de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atlvidades de Nível Superior e Outras Atividades de
Nível Médio do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da Sétima Região, e dá outras providências, a fim de que figure na
Ordem do Dia da Sessão seguinte.

Sala das

Sess~s.

20 de junho de 1974. -

Virgílio Távora.

O SR. PRESIDENTE (R~cy Santos) - De acordo com a decisão do Plenário,
as matérias a que se referem os requerimentos aprovados figurarão na Ordem
do Dia da próxima Sessão.
Está finda a Hora do Expediente.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 41, de
1974 (n. 0 1. 869-B/74, na Casa de origem) que fixa os valores de venci-

mentos dos cargos dos Grupos-Atlvldades de Apolo Judiciário, Serviços
Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras
Atividades de Nível Superior e Outras Atlvidades de Nível Médio, do
Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
Primeira Região, e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n.os 291 e 292, de 1974, das Comlss~s:
- de Serviço Público Civil, favorável ao projeto com as Emendas de
n.os 1, 2 e 3-CSPC que apresenta; e
- de Finanças, favorável ao projeto com as emendas apresentadas pela
,Comissão de Serviço Público Civil.
Em discussão o projeto e as emendas.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fa'Zer uso da palavra, declararei encerrada a discussão. (Pausa.) Encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N,0 41, de 1974
(N.• 1.869-B/74, na. Ca.sa. de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'ÓllLICA)

Fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Ativida.des de
Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial .e
Portaria, Artesanato, Outras Atividades de Nível Superior e Outras Atlvidades 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. 1.0 Aos níveis de classificação dos cargos integrantes dos Grupos a que
se refere esta lei, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da Primeira Região, criados e estruturados com fundamento nas

-467Leis n.os 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 196·7, e 5. 794 de 17 de
julho de 1972, correspondem os seguintes vencimentos:

I -

Grupo-Atividades de Apoio Judiciário

Níveis

Vencimentos
Mensais
Cr$

TRT 1.8 -AJ -8
TRT 1.8 -AJ-7
TRT l.B-AJ-6
TRT 1.8 -AJ-5
TRT l.B-AJ-4
TRT 1.8 -AJ-3
TRT 1.8 -AJ-2
TRT 1.8 -AJ-1

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

II -

o •••••• o o

Grupo-Serviços Auxiliares

Níveis

Vencimentos
Mensais
Cr$

TRT 1.8 -SA-6
TRT 1.8 -SA-5
TRT 1.8 -SA-4
TRT 1.8 -SA-3
TRT 1.8 -SA-2
TRT 1.8 -SA-1

.......•...•.....•.........•.•....•...•..•.....
.......•..•...........•.......•....••.•.•...•.•
.......••..•......••...•......•.•. • ............ .
................. • .....•.. · •. · ... ·• · · •.... · · · .•
......•............... · •...•..•.. • · • •....•.••. ·
..........••..•............•.•........•.•....••

III -

TRT l.a-TP-5
8
TRT 1.8 -TP-4
TRT 1. -TP-3
TRT l,B-TP-2
8
TRT 1. -TP-1

2.380,00
2.040,00
1. 630,00
1.080,00
950,00
610,00

Grupo-Serviços de Transporte· Oficial e Portaria
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis

.............................................. .
............ · .• · · · · · · · · • · · · · • · · · · · · · · · · · • · · · · · ·
..............••. • .. · ...... • ..••.. · . • · • · . · . · • . •
.•..........•. • · · · • · • · · • · · · · · • • • · · · · · · · · • · · · · · ·
............ · . · · • · · · • · · · • · · · · • · · · · · · · • · • • • · · • · ·
IV -

Vencimentos
Mensais
Cr$

1.8 -ART-·5 ............... • · · · · • · • · · • · · · · · · • • • • • • • • • • · · ·

l.O.-ART-4
8
1. -ART-3
l.t"-ART-2
1.8 -ART-1

1.290,00
1.080,00
950,00
740,00
540,00

Grupo-Artesanato

Níveis

TRT
':VR'l,
TRT
TRT
TRT

5.440,00
4.820,00
4.080,00
2.920,00
2.510,00
2.100,00
1.630,00
1.360,00

...

o ••• o • o ••••••••

I

••••

o ••• ' ••• o •••••••• o •• '

•

.........• · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · • • · · • · • · ·

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

o o • ••• o ••••• o •• o •••• o

I

••••••••

........•.•.... · · · • · · · · · · · · • · · · · · · · · · • · · · · · · •

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

li!

•

I
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Grupo-Outras Atividades de Nível Superior

Níveis

Vencimentos
Mensais
Cr$

TRT 1."-NS-7
TRT 1."-NS-6
TRT 1.11-NS-5
TRT 1."-NS-4
TRT 1."-NS-3
TRT 1."-NS-2
TRT 1.11-NS-1

................................ , ............. .
.............................................. .
.............................................. .
.............................................. .
.......................................... , .... ,
.......................................... , ... .
.............................................. .

VI -

Grupo-Outras Atividades de Nível Médio

Níveis

Vencimentos
Mensais
Cr$

TRT l.a-NM-7 .... , ........................................ ,
TRT 1.11-NM-6 . , ........................................... .

TRT 1.11-NM-5
TRT 1.11-NM-4
TRT 1.11-NM-3
TRT 1.11-NM-2
TRT 1.11-NM-1

5.570,00
4.960,00
4.620,00
4.080,00
3.870,00
3.460,00
3.120,00

............................................. .
............................................. .
............................................. .
... ·.......................................... .
............................................. .

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 uni\·ersitário, pelo regime de tempo integral e d·edicação exclusiva, e pelo serviço extraordinário a ele vinculado, de
representação, referentes aos cargos que integram os Grupos de que trata esta
lei, ficarão absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
§ 1.0

A partir da vigência dos Atas de transformação ou transposição de
cargos para as categorias Funcionais do novo sistema, cessará para os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste artigo,
2.0 Aplica-se o disposto neste artigo Ms funcionários do Quadro Permanente da Secvetaria do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, à
medida que os respecllvos 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 Secr.etaria do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que foram incluídos nos GTupos de que trata esta lei e nos demaiS,
estruturados ou criados na forma da Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
se·râ calculada de acordo com o disposto no art. 10 da Lei n.0 4.345, de 26 de
junho de 1964.
Art. 4.0 Aos atuais funcionários que, em decorrência desta lei, passarem a
perceber, mensalmente, retribuição total inferior à que vinham auferindo de
acordo com a legislação anterior, será assegurada a diferença, como vantagem
pessoal, nominalmente identificável, na forma do disposto no art. 4.0 e respectivos parágrafos da Lei Complementar n.o 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 covrespondentes

..
- 469 àquele·s em que se tenham aposentado, de acordo com o disposto no art. 10 do
Decreto-lei n. 0 1.256, de 26 de janeiro de 1973.
§ 1.0

Para efeito do disposto neste artigo, será considerado o cargo que
tenha servido d•e 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.o e 3.o desta lei.
§ 2.0 O \""encimento 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 d.aqueles em que se aposentou o funcionário.

O reajustamento previsto neste artigo será devido a partir da publicação do Ato de transposição de cargos para a Categoria Funcional respectiva.
§ 3.0

Art. 6. 0 Na implantação do novo Plano de Classificação de Cargos, poderá
o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, mediante Ato da Presidência, transformar em cargos, observada a regulamentação pertinente, empregos integrantes da Tabela de Pessoal Temporário de sua secretaria, regidos
pela Legislação Trabalhista, a qual extinguir-se-á.
Art. 7.0 As funções integrantes do Grupo-Direção e Assistência Intermediária, necessárias aos serviços d aSecretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
Primeira Região, serão por este criadas, na forma do art. 5.o 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. 8.0 Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único dtO art. 3. 0 da
Lei n.o 5.645, de lO de dezembro de 1970, fica vedada a contratação, a qualquer
título e sob qualquer forma, de serviços com pessoas físicas ou jurídicas, bem
assim a ut!llzação de colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibo, para
o desempenho de atividades inerentes aos Grupos de que trata esta lei.
Art. 9.0 Os vencimentos fixad.<Js no art. 1.0 desta le1 vigorarão a partir da
data dos Ates de inclusão de cargos no novo sistema, a que se refere o § 1.0
do seu art. 2.0
Art. 10. Observado o disposto nos arts. 8. 0 , inciso III, e 12 da Lei n.O 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, as despesas decorrentes da aplicação desta lei serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, bem como por outros rrecursos 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.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Passa-se à votação das Emendas de
n.os 1, 2 e 3 - CSPC.
Em votação.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à comissão de Redação.
São as seguintes as emend.as aprovadas:
EMENDA N. 0 1 - CSPC
No art. 3.0 ,
onde se lê:
"foram incluídos"
leia-se:
"forem incluídos".

k
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Dê-se ao art. 5, 0 e seus parágrafos, a seguinte redação:
"Art. 5.0 Os servidores aposentados que satisfaçam as condições estabelecidas para a transposição de c-argos no Ato da estruturação do Grupo
respectivo farão jus à revisão de proventos com base no valor do vencimento fixado para o nível inicial da correspondente Categoria Funcional, no novo Plano de Retribuição do Grupo.
Para efeito do disposto neste artigo, será considerado o c-argo
efetivo ocupado pelo funcionário à data da aposentadoria, incidindo a
revisão somente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento básico e ficando suprimidas todas as vantagens, gratificações, parcelas e quaisquer outras retribuições que não se coadunem com o novo
Plano de Classificação de Cargos.
§ 1.0

§

2.0

O cargo que servirá de base será o da classe inicial da categoria

Funcional para a qual tiver sido transposto o cargo das mesmas denominação e atribuição daquele em que foi aposentado.
A revisão dependerá da existência de recursos orçamentários suficientes e somente poderá efetivar-se após ultimad1l. a transposição de
todos os servidores na atividade, de todos os Grupos em que ocorrer
a inclusão mediante uansposição.

§ 3.0

Os novos valores dos proventos serão devidos a partir d1l. publicação do ato de revisão."

§ 4.0

EMENDA N.0 3 - CSPC
No art. 7.o,
onde se lê:
"e Assistência Intermediária"
Leia-se:
"e Assistência :rntermediárias."
O SR. PltESIDENTE (Ruy Santos) Item 2:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n.o 44,
de 1974 (n.o 1.874-B/74, na Casa de origem, de inici-ativa do sr. Presidente da República, que fixa os ~·alores 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, tendo
PARECERES, sob n. 0 • 287 e 288, de 1974, d11.s Comissões:
- de Serviço Público Civil, favorável ao projeto com as emendas que
apresenta de n.os 1 e 2 - CSPC; e
- de Finanças, favorável ao projeto com as emendas apresentadas pela
Comissão de Serviço Público Civil.
Nos termos dos §§ 2.o e 3.o do art. 108 da Constituição combinados com o
parágrafo único do 11.rt. 295 do Regimento Interno, a matéria será apreciada em
dois turnos de discussão e votação, com Interstício de 48 horas, e votação nominal da maioria absoluta dos membros da Casa.
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Em discussão o projeto e as emendas. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a matéria, declaro-a encerrada.
Em votação o pro}eto, sem prejuízo das emendas.
Solicito ao Sr. 1.0 -Secretárlo que proceda à chamada.
(Pracede-se à chamada.)
Respondem à Chamada e respondem "sim" os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodom!r Milet José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídlo
Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves
- Dinarte Mariz - Luís de Barros - Ruy Carneiro - Paulo Guerra
- Lulz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maclel - Lourlval
Baptista- Antônio Fernandes - Heitor Dias - Carlos Llndenberg Amaral Peixoto - Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Benedito Ferreira - Osires Teixeira Fernando Corrêa - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Lenoir Vargas Daniel Krieger - Guida Mond.ln - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Votaram "sim" 39 Srs. Senadores, não
ll'a\·endo voto contrário.

O projeto está aprovado.
É

o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMA:RA
N.0 44, de 1974
(N. 1.870-B/74, na Casa de origem)
DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA R!PÚllt.ICA

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. ·
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 2.a-DAS100, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
Segunda Região, estruturado nos termos da Lei n. 0 5.645, de lO de dezembro
de 1970, correspondem os seguintes vencimentos:
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRT
TRT
TRT
TRT

2.a·DAS-4
2."-DA8-3
2.a-DAS-2
2.a-DAS-l

.................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.... , .................... · · · ... · · · · · · · · · · · · ·
.................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
.................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

7.880,00
7.480,00
6.930,00
6.390,00

•
r

Art. 2.o As diárias de que trata a Lei n. 0 4.019, de 20 de dezembro de 1961,
e respectivas absorções e as gratificações de representação, nível universitário e
lf

r.

r
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aos cargos que integram o Grupo a que ~e refere esta lei, são absorvidas, em
cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
Parágrafo único. A ,partir da vigência dos atas individuais que incluirem
os ocupantes dos cargos reclassificados ou transformados, nos cargos que integrMn 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 saláriofamílla 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 esta lei, poderá o Tribunal Regional do Trabalho
da Segunda Região transformar, em cargos em comissão encargos de gabinete
a que sejam inerentes atribuições de direção, chefia ou a.sScssoramento.
Art. 4.0 Os .cargos de Assessor de Juiz, código TRT 2."-iDAS-102.2, do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, são privativos de bacharéis em
Direito e serão indicados pelos Magistrados junto ao.s quais forem servir.
Art. 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.° FicMn criados, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Segunda Região, cinqüenta e quatro cargos de Diretor
de Secretaria de Junta de Conciliação e Julgamento, código TRT 2."-DAS-101.2,
e um cargo de Diretor do Serviço de Distribuição dos Feitos, na sede, código
TRT 2.a·DA8-101.1, cujos provimentos ficMn condicionados à. vacância e extinção dos correspondentes cargos efetivos de Chefe de Secretaria de Junta de Conciliação e Julgamento, e de Distribuidor das Juntas de Conciliação e Julgamento,
com sede em São Paulo.
§ 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 de
Direção e Assessoramento Superiores, código TRT 2.6 -DAS-100, de iguais atribuições ou encargos.
§ 2.0 As gratificações de representação e de nivel universitário e as diárias
de que trata a Lei n.0 4. 019, de 20 de dezembro de 1961, e as respectivas absorções, que estiverem sendo percebidas pelos ocupantes dos cargos efetivos a que
se refere este · artigo, serão absorvidas pelos vencimentos fixados por esta 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 de junho de 1964.
Art. 7.o Ficam transformados, reclassificados e criados no Quadro Permanente da Justiça do Trabalho da Segunda Região os cargos especificados no
Anexo.
Art. 8.0 É vedada a contratação, a qualquer título e sob qualquer forma, de
serviços com pessoas físicas ou jurídicas, bem assim a utilização de colaboradores ventuais retribuídos mediante recibo, para o desempenho de atividades inerentes aos cargos integrantes do Grupo TRT 2."-DAS-100.
Art. 9.o Os vencimentos fixados no art. 1.0 são aplicados a partir da vigência dos atas de inclusão dos cargos no novo Grupo.
Art. 10. As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios do 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.

TRffiUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEGUNDA REGIÃO
QUADRO PERMANENTE
GRUPO: DffiEÇAO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES
CóDIGO: TRT.2.8 -DAS-100
SITUAÇAO ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA

Número de

Cargos ou

Súnbolo ou
Valor da

DENOIIUNAÇÃO

Gratificação

Funçlles
Dlretor-Geral
Secretário da Presidência
Secretãrlo do Tribunal Pleno
D!retor de Secretaria
Chefe de Serretaria de JCJ

1-C
2-0

1
1
1
5
9

Dlretor de Serretaria

2-0
RG

Assessor
Encarregado de Setor

2-C

3

Chefe de Serviço
Encarregado de Setor
Assessor

5-C
9-C
RG

1
1
1
2
15

2
3

1
10

s-e

Chefe de Gabinete
Assessor Chefe

RG

de
Cargo o

DENOI\UNAÇAO

c6dlc•

1
1
1
2
15

Dlretor-Geral
secretário-Geral da Presidência

TRT.2a-DAS-101.~

TRT.2a-DAS-101.~

54

•Dlretor de Secretaria. de J .C.J.

TRT.2a-DAS-101.:t
TRT.2a-DAS-101.:t
TRT.2a-DAS-101.2
TRT.2a-DAS-101.2

17

Assessor de Juiz

TRT.2a-DAS-102.2

Assessor

TRT.2a-DAS-102.1

Secretário da Dlretorla-Geral
Dlretor de Serviço
•Dlretor do Serviço de Dlstrlbulçlio
dos Feitos, na Sede

TRT.2a-DAS-101.1
TRT.2a-DAS-101.1

Secretário do Tribunal Pleno
Dlretor de Secretaria de JCJ
*Dlretor de Secretaria de JCJ

9-0

a-o

Secretário da Diretorla·Geral
Chefe de Serviço

-------

Observação:

1-o
2-0

Ntunero

5-C

8
1
10
1

TRT.2a-DAS-101.1

---

Os cargos assinalados com asterisco serão providos em comissão quando vagarem e conseqüentemente se extinguirem os cargos
efetlvos de Chefe de Secretaria de Junta de Conciliação e Julgamento e de Distribuidor das Juntas de Conclllação e Julgamento

com sede em São PaUlo.

Rõi!T~,..

... -

-rr ·
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-474O SR. PRESIDENTE (R~ Santos) - Passa-se à votação das Emendas de
n.Ds 1 e 2-CSPC.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.o-secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 120, de 1974
Requeiro, nos termos do inciso VIII do art. 338, do Regimento Interno, que
a votação das emendas apresentadas ao Projeto de Lei da Câmara n.o 44, de
1974, se faça uma a uma.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Em conseqüência passa-se à votação da
Emenda n. 0 1-CSPC.
Solicito ao Sr. 1. 0 -Secretário que proceda à chamada.
(Procede-se à chamada.)
Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet - José
Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio Nunes
- Virgílio Távora- Waldemar Ancântara -Wilson Gonçalves - Dinarte
Mariz- Luís de Barros- Ruy Carneiro- Paulo Guerra- Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Carlos Lindenberg - Amaral Peixoto
-Benjamim Farah- Danton Jobim- Gustavo Capanema- Magalhães
Pinto - Benedito Ferreira - OSires Teixeira - Fernando Corrêa - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guida
Mondim - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Votaram "Sim" 39 Srs. Senadores, não
se verificando voto contrário.
A Emenda n. 0 1-CSPC foi aprovada.
É

a seguinte a emenda aprovada:

EMENDA N. 0 1 CSPC
Inclua-se no parágrafo único do art. 2. 0 , entre as expressões "artigo, ... e ...
bem como, ............ " a seguinte "porventura percebidas".
O SR. PRESIDENTE (R~ Santos) - Vai-se passar à votação da Emenda
de n.0 2-CSPC.
O Sr. 1.0 -Secretário procederá à chamada.
(Procede-se à chamada.)
Respondem à chamada e votam "Não" os Srs Senadores:
Geraldo Mesquita - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho- Renato Franco- Alexandre costa- Clodomir Milet -José
Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvidio Nunes
- Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Luiz
Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maciel - Lour!val BaptistaAntônio Fernandes - Heitor Dias - Oarlos Lindenberg - Amaral Peixoto - Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo Capanema Magalhães Pinto - Benedito Ferreira - Osires T·eixeira - Fernando
Corrêa - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Lenoir Vargas - Daniel
Krieger - Guida Mondtn - Tarso Dutra.

-475O SR. PRESIDENTE <Ru,y Santos) - Votaram "Não" 39 Srs. Senadores, sendo, portanto, r·ejeitada a Emenda de n.o 2-CSPC.
A matéria vai à Comissão de Redaçáo a fim de redigir o vencido para o
segundo turno regimental.
'
É

Dê-se ao

a seguinte a emenda rejeitada:

§

iEMENDA N. 0 2 - CSPC
1.0 do art. 6.0, a se·guinrte redação:

"§ 1.0 Aos ·Cargos efetivos a que se refere este artigo, correspondem
os níveis de vencimentos fixados para os cargos em comissão.
de Secretall'ia de Jíunta de Conciliação e Julgamento, código TRA 2."' DAS - 101.2, e de Diretor do Serviço de Distribuição dos Feitos, na
sede, códtgo TRT - 2."' DAS - 101.1."

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) -

Item 3:
Discussão, em :primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 46,
de 1974 (n. 0 1.868-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Prestdente da República, que fixa os v·alo11es dos níveis de vencimentos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superi011es do Quadro Perma·nente da
Secretaria do Tribunal Regional do ~a;balho da Primeira Região, e dá
outras providências, tendo
PARECERES, sob n.os 285 e 286, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público Civil, favorável ao Projeto com as emendas que
apresenta de n.os 1 e 2-CSPC; e
- de Finanças, favorável ao ·Projeto com as ·emendas apresentadas pela
Comissão de serviço Público Civil.
Tratando-se de matéria ·análoga à ·anterior serão aplicadas, em sua apreciação, as mesmas normas constitucionais e ·regimentais.

Em discussão o rprojeto· e as emendas.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discutir a matéria, dec!ara11ei encerrada a cllseussão. (Pausa.) Encerrada.
·

Em votação o proje.to, sem prejuízo das emendas.
Solicito ao Sr. 1.0 -Secretãrio que p.roceda à ·Chamada.
(Procede-se à chamada.)
Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandl'e Costa - Clodomlx Milet José Sarney - Fausto Castelo-Bra.nco - Petrônio Portella - Helvídio
Nunes - Virgillo Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves
- Dina.rte Mariz - Luís de Barros - Ruy Carneiro - Paulo Guerra Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Lean®"o Maciel - LOunval Ba-ptista - Antônio Femandes - Heitor Dias - Oarlos Lindenberg Amaral Peixoto - Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo
Capanema _ Magalhães Pinto - Benedito Ferreira - Osires Teixeira
_ ·F'ernando Corrêa - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Lenoir Vargas - Daniel Kr!eger - Guido Mondin - Tarso Dutra.

o SR. :PRESIDENTE (Ruy Santos) - O pro·jeto foi aprovado por 39 votos
favoráveis, não ocorrendo voto contrário.
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o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO iDE LEI DA CAMARA
N.o 46, de 1974
(N.• 1. 868-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

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.
O Congresso Na!Cional decreta:

Art. 1.0 Aos níveis de classificação dos cargos de provimento •em comissão,
integrantes do Grti!PO-Direção e Assessoramento Superiores, código ........... .
TRT 1.11-DAS-100, do Quadro Permanente· da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da Primeira Região, estr.uturados nos termos da Lei n.0 5.645, de
10 de dezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos:
Níveis

'l1RT
'l1RT
'l1RT
TRT

1."-DAS-4
1.11-DAS-3
1."-DAS-2
1.11-DAS-1

Vencimentos
Mensais
Cr$
7.880,00
7.480,00
6.930,00
6.390,00

Art. 2.0 As diárias de que trata ·a Lei n. 0 4.019, de 20 de dezembro de 1961,
e respectivas a;bso~rções e as gratificações de represerutação, nível universitário
e de retribuição pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva, referentes
aos cargos que integram o Grupo a que se refere esta Lei, são absorvidas, em
cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
Parágrafo único. A partir da vigência dos atos individuais que incluírem
os ocupantes dos ca;rgos reclassificados ou transformados, nos cargos que integram o Grupo de· que trata a presente Lei, cessará, para os mesmos ocupantes.
o plligamento das varutrugens espec!ificadas neste ar:tLgo, bem como de quaisquer
outras que, a qualquer titulo, venham percebendo, ressalvados apenas o saláriofamília e a gratificação adicional por tempo de serviço.
Art. 3.0 Na implantação do plano de classificação dos cargos que deverão
integrar o Go:1upo de que trata esta Lei, poderá o Tribunal Regional do '11rrubalho
da Primeira Região .transformar, em cargos em comLssão·, f•unções gratificadas
e encargos de gabinete a que sejam ineil'entes atribuições de direção, chefia e
assessoramen1io.
§ 1.0 Ficam criados no Quadro •Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Plrimeira Região quinze cargos de Assessor de Juiz, código
TRT 1.11-DAS-102.2; três cargos de Assessor, código TRT 1.11-DAS-102.1; um
cargo de Diretor do Serviço de Contabilidade, Administração Financeira e Orçamentâria, código TRT 1."-DAS-101.1; e um cargo de Diretor dos Serviços Geil'ais, código TRT 1.11-DAS-101.1.
§ 2. 0 Os cargos de Assessor de Juiz, códLgo TRT 1.1'-!DAS-102.2, são privativos de bacharéis em D!lreito e serão pro·vidos mediante livre i·ndicação dos
Magistrados junto aos quais forem servir.
§ 3.o O provimento dos •CMgos criados pelo § 1.0 deste artigo fica condicionado à existência de re•cursos orçamentários próprios do Tribunal Regional
do Trabalho da Primeira Região.
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O exercício dos cargos em comissão do Grupo de que trata esta
Lei é incomprutivel com a percepção de gratificação por serviços extraordinârlos
e ·de representação de Gabinete.
Art. 5.0

Art. 6. 0 Os cargos de provimento em comissão de Secll'etário do Tribunal
Pleno, código TRT 1."'-iDA:S-102.3; de Dl.retor do Serviço de Distribuição de
Mandados Judiciais na Guanabara, código TRT 1.&-DAS-1(}1.2; de Diretor do
Serviço de Distribuição de Feitos na Guanabara, código TRT l.B-DAS-101.1;
de Diretor do Depósito Judicial na Guanabara, código TRT 1.&-DAS-101.1; e de
Diretor de Secretaria de Junta de· Conciliação e Julgamento, código ........... .
TRT l.a.-DAS-101. 2, somente serão providos após a vacância dos correspondentes
cargos efetivos de Secretárto do Tribunal, Dtretor do Serviço de Distribuição
de Mandados Judiciais, Chefe do Serviço de ·Reclamações e Distribuição, Depositá;r!o e Chefe de Secretaria de Junta de Concil!ação· e Julgamento.
§ 1.0 Aos Callgos isolados de ~ov!mento efetiVD a que se refere este artigo,
correspondem os níveis de vencimentos fixados para os cargos do Grupo-Direçáo
e Assessoramento Superiores, código 'I1RT 1."'-DAS-100, de iguais atribuições ou
encargos.
§ 2. 0 As •gratificações de representação e nível universitário e as diáJrias
de· que trata a Lei n.0 4.019, de 20 de dezembro de 1961, e respe,ctivas absorções,
que estiverem sendo percebidas pelos ocupantes ef·etivos a que se refere este
artigo, serão absorvidas pelos vencimentos fixados por esta Lei para os corresponde·ntes cargos em comissão.
§ 3.o A •gu"atificação adicional pol." tempo de serviço dos ocupantes efetivos
dos ca1.1gos a que se refere este anigo será calcul:=~da na forma do disposto no
art. 10 da Lei n. 0 4.345, de 26 de junho de 1964.

Art. 7.0 É vedada ·a contratação, a qualquer título e sob qualquer forma,
de serviços com pessoas físicas ou jurídicas, bem assim a utilizaçãD de colaboradores eventuais retrtbuidos mediante recibo, para o desempenho de ::~tiv!dades
inerentes a:os cargos integrantes do Grupo TRT 1."'-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 Rlegião, bem como !POr outros recursos a esse fim destinado, na forma
da legislação !Pertinente.
Art. 9.0 Esta Lei entrará em vigor na daJta de sua publicação, revogadas
as disposições em contl."ár!o.

o SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Passa-se, nesta oportunidade, à votação
das Emendas de n.os 1 e 2-CSPC.
Sobre a mesa, requerimento que· vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N.o 121, de 1974

Requeiro nos termos do inciso Vill do art. 338 do Regimento J.nterno, que
a votação dás emendas apresentadas ao Proje,to de· Lei da Câmara n.o 46, de
1974, se faça uma a uma.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1974. - VIrgílio Távora.
o SR PRESIDENTE (Roy Santos) - Portanto, conforme deU.beração do
Plenário, vai-se passar à votação da Emenda n.o 1-CSPC.

..
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(Procede-se à chamada.)
Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs. Senadores
Geraldo Mesquita - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet
- José Sarney - Fau.sto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio
Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson GonçalvesDinarte Mariz - Luís de Barros - Ruy Carneiro - Paulo Guerra Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourival Bap•tista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Carlos Lindenberg Amaral Peixoto - Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo
Capanema - Magalhães Pinto - Benedito Ferreira - Oslres Teixeira
- Fernando Corrêa - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Lenoir Varags
- Daniel Krieger - Guida Mondin - Tarso Outra .
. . . O SR. PRESIDENTE GRuy Santos) - Votaram "SIM" 39 Srs. Senadores,
não se verificando voto contrário.
Está, portanto, aprovada a Emenda n.o 1-CSPC.
É a seguinte a emenda aprovada:

EMENDA N.0 1 - CSPC
Inclua-se no parágrafo único do art. 2.0, entre as expressões "artigo"... e
bem como ... " a seguinte: "porventura percebidas".
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Vai-se passar à votação da Emenda
de n. 0 2-CSPC.
O Sr. to-secretário procederá à chamada.
(Procede-se à chamada.)

Respondem à Chamada e votam "NAO" os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio
Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves
- Dinal"te Mariz - Luís de Barros - Ruy Carneiro - Paulo Guerra
- Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maciel Lourival BaptiSta - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Carlos Lindenberg Amaral Peixoto - Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo
Capanema - Magalhães Pinto - Benedito Ferreira - Osires Teixeira
- Fernando corrêa - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Lenoir Vargas
- Daniel Krieger - Guida Mondin - Tarso outra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Votaram "Não" 39 Srs. Senadores,
sendo rejeitada a Emenda de n. 0 2-CSPC.
A matéria vai à Comissão de Redação para redigir o vencido para o segundo
turno regimental.
ll: a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA N. 0 2 -

CSPC

Dê-se ao § 1.0, do art. 6.0 , a seguinte redação:
"§ 1.0 - Aos cargos isolados de provimento efetivo a que se refere este
artigo correspondem os níveis de vencimentos fixados para os cargos em
comissão de Secretário do Tribunal Pleno, Código TRT-11.n. DAS-102.3,
de Diretor do Serviço de Distribuição de Mandados Judiciais na Guanabara, Código TRT-l.n.- DAS-101.2, de Diretor do Serviço de Distribuição
dos Feitos na Guanabara, Código TRT-l.n. - DAS-101.1, de Diretor do
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de Secretaria de Junta de Conciliação e Julgamento, Código TRT-l.a
- DAS-101.2."
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) Item 4
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara n.0 49,
de 1974 <n.O 1.915-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 Sétima Região, e dã
outras providências, tendo
PARECERES, sob n.0 281 e 282, de 1974, das Comissões
- de Seniço Público Civil, favorãvel ao projeto com a Emenda
n.0 1-CSPC que apresenta; e
- de Finanças, favorãvel ao projeto com a emenda apresentada pela
Comissão de Serviço Público Civil.
Por tratar-se de matéria anãloga à anterior serão apl!cadas, em sua apreciação, as mesmas normas constitucionais e regimentais.
Em discussão o projeto e a emenda. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Solicito ao Sr. 1.o-secretãrio que proceda à chamada.
(Procede-se à chamada.)

Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet
- José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio
Nunes- Virgílio Tãvora - Waldemar Alcântara.- Wilson Gonçalves
- Dinarte Mariz - Luis de Barros - Ruy Carneiro - Paulo Guerra
- Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourival
Baptista- Antônio Fernandes - Heitor Dias - Carlos Lindenberg Amaral Peixoto - Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo
Capanema- Magalhães Pinto - Bene_dito Ferreira - Osires Teixeira
- Fernando Corrêa - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Lenoir Vargas
- Daniel Krieger - Guido Mondin - Tarso outra.
O S~ PRESIDENTE (Ruy Santos) - Votaram "SIM" 39 Srs. S'enadores,
não havendo voto contrãrio.
O projeto foi aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
PORJETO DE LEI D:A. CAMA.RA
N,0 49, de 1974
(N.• 1.915-B/74, na CaS:J. de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria. do
Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região e dá outras provi-

dências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - Aos ni'l'eis de classificação dos cargos de provimento em comissão,
integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código TRT 7."'DAS-100, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Tra-
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-480balho da Sétima Região, estruturado nos termos da Lei n.o 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos:
Vencimentos
Mensais

Níveis

Cr$

TRT
TRT
TRT
TRT

7.8 -DAS-4
7.8 -DAS-3
7.8 -DAS-2
7.8 -DAS-1

Art. 2.0

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

' ••

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

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

7.880,00
7.480,00
6.930,00
6.390,00

As gratificações de representação e de nível 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.
Parágrafo único - A partir da vigência dos Atos Individuais que incluírem
os ocupantes dos cargos reclassificados ou transformados, nos cargos que integram o Grupo de que trata a presente lei, cessará, para os mesmos ocupantes,
o pagamento das vantagens especificadas neste artigo, bem como de quaisquer
outras que, a qualquer título, venham percebendo, ressalvados apenas o saláriofamília 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 esta lei, poderá o Tribunal Regional do Trabalho
da Sétima Região transformar em cargos em comissão funções gratificadas e
encargos de gabinete a que sejam inerentes atribuições de direção, chefia ou
assessoramento.
§ 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."-DAS-102 .1.
§ 2.0 - Os assessores de Juiz do Tribunal, código TRT 7."DA8-,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 criados pelo § 1.o 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 Atas 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 serviços extraordinários
e de representação de gabinete.
Art. 6.0 - Os cargos de provimento em comissão de Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho, código TRT 7."-DAS-101.4, e de Diretor
da Secretaria de Junta de Conciliação e Julgamento, código TRT 7."-DAS-101.2,
somente serão providos após a vacância de Dlretor de Secretaria, símbOlo PJ e
de Chefe de secretaria, símbolo PJ-O.
§ 1.0 - Aos cargos isolados de provimento efetlvo a que se refere este
artigo, correspondem os níveis de vencimentos fixados paar os cargos do
Grupo-Dlreção e Assessoramento Superiores, código TRT 7.n·DAS-100, de iguais
atribuições ou encargos.
§ 2.o - As gratificações de representação e de nível universitário que estiverem sendo percebidas pelos ocupantes efe,tlvos a que se refere este artigo
serão absorvidas pelos vencimentos fixados por esta lei para os correspondentes
cargos em comissão.
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A gratificaçã<J 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. 7.0 - É vedada a contrataçã<J, 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 atlvldades
Inerentes aos cargos Integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores.
Art. 8.0 - As despesas decorrentes da aplicaçã<J desta lei serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da
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Esta, apenas, a diferença.

- 482<Em se tratando de ma.térla Idêntica a anterior serão aplicadas, em sua
apreciação, as mesmas normas constitucionais e regimentais.
Em discussão o proj.eto e as emendas. (Pausa.)
Não havendo· quem queira fazer uso da palavra, decla•ro-a encerrada.
Em vo.tação o projeto, sem prejuízo das emendas.
Solicito ao Sr. 1.-Secretárlo que proceda à chamada.
(Procede-se à chamada)
Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs Senadores:
Geraldo Mesquita - José Llndoso - Cattete Pinheiro - Jl!lrbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Mlleta José Sarney - Petrônio Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de
Barros - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Luiz Cavalca:nte - Augusto
F1ranco - Leandro Maciel - Lourlval Ba.ptlsta - Antônio Fernandes Heitor iDias - Carlos Lindenberg - Amara.! Peixo.to - Benjamim Farah
Danton Jobim - Gustavo Ca;panema - Ma;galhã.es P'into - Benedito
F1er11eira - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Saldanha Derzi Accioly Filho - Lenoir Vargas - Daniel Krieger ...:.... Guldo Mondln Ta.rso Dutra.
O SR. PR.ESID·E:NTE (Ruy Santos) - O projeto foi aprovado por 39 votos
favoráveis, não havendo voto contrá·rlo.
li: o seguinte o proje.to a;provado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 53, de 1974
(N.0 1.872-B/74, na origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento ·Superiores do Quadro Permanente da ,secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Terceira Região, e dá. outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Aos níveis d.e classificação dos cargos de provimento em comissão,
integran.tes do Grupo-Dlreção e Ass·essora;mento Superiores, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Traba.Jho da Terceira Região,
estruturados nos termos da Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970, co!'respondem os seguintes vencimentos:

Vencimentos
Mensais
. Cr$

Níveis
TRT
TRT
TRT
TRT

3.11•D:AS-4
3,11-DAS-3
3.a·DAS-2
3.a·DAS-1

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

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

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

7.880,00
7.480,00
6.930,00
6.390,00

Art. 2. 0 As diárias de que trata a Lei n. 0 4. 019, de 20 de dezembro de 1961,
e respectlva;s absorções e as gratificações de representação, nível 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.
Parágrafo único - A .partir da vigência dos atos individuais que incluírem
os ocupantes dos cargos reclassificados ou transformados, nos ca·rgos que inte-
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gram o Grupo de que trata a presen.te Lei, cessa·rá, para os mesmos ocupantes,
o pagamento das vantagens especificadas neste artigo, bem como de quaisquer
outras que a qualquer título V·enham percebendo, ressalvados apenas o saláriofa!mília e a gratificação adicional por tem!l)o de serviço.
Art. 3.0 - Na lm!l)lan.tação do plano de classificação dos cargos que d·everão
inte!l'rar o Grupo de que trata esta Lei, pode·rá o Tribunal Regional do Trabalho
da; Terceira Região transformar, em cargos em comissão, funções gratificadas e
encargos de gabinete a que sejam inerentes a;tribu!ções de d!reção, chefia ou
assessoramento.
§ 1.0 - Ficam criados, no Quadro do Trtbunal Regional do Trabalho da Terceira Região, seis cargos de Assessor de Juiz do Tribunal, código TRT-3.8-DAS102. 2, e três cargos de Assessor, código TRT-3.8-DAS-102 .1.
§ 2.0 - Os cargos de Assesso·r de Juiz, código TRT-3.8-DA.S-102.2 são privativos de bacharéis .em Direito e serão providos mediante livre indicação doa
Mag!stil"ados tf.tulM"es junto aos quais forem servil'.
§ 3.0 - Os demais cargos de Assessor somente poderão ser providos por
servidores do Quadro do Tribunal, possuidores de qualificação de nível superior.
. § 4.0 . - O ~roll';imento dos cargos cr!ado_s pelo §. 1.0 deste artigo fica condiClonado a ex!stenc1a de recursos orçamentarias proprlos do Tribunal Regional
do Trabalho da Terceira Região.
Art. 4.0 Os vencimentos fixados no art. 1.0 são aplicados a partir da vigência dos a!tos de inclusão de 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 serviços extraordinários
e de representação de gabinete.
Art. 6.0 Ficam criados, no Quadro do Tribunal Regional do Trabalho da
Terceira Região, um cargo de Secretário-Geral da Presidência, código TRT 3.8DAS-101.4; vinte e um cargos de Diretor de Secretaria de 'Junta de Conciliação
e Julgamento, código TRT 3.'~ DAS-101.2; dois cargos d.e Dlretor de Serviço,
código TRT 3.8 DAS-101.2; um cargo de D!retor do Serviço de Distribuição de
Fe!:os - Belo Horizonte, código T·RT 3.8-DAS-101.1, e um cargo de D!retor do
Serviço de Distribuição de Feitos- Juiz d·e Fora, código TRT 3.8 -DAS-101.1, os
quais só serão providos, à medida que se vagarem, respectivamente, o·s seguintes
cargos !solados de provimento efet!vo: um cargo d·e Secretário da Presidência
do TRT; vinte e um cargos d·e Chefe de Secretaria; dois cargos de Chefe de
Seção (Pessoal e p.rocessual) ; um cargo de Distribuidor - CapLtal, e um cargo
de Distribuidor - Interior.
§ 1.o - Os cargos !solados de provimento efet!vo, a que se refere este artigo,
serão extintos à medida de sua vacância.
§ 2.o - os cargos isolados de provimento efetivo a que se refere este arti~o
correspondem os níveis de vencimentos fixados para os cargos do Grupo-Direçao
e Assessoramento Superiores, código TRT 3.8-DAS-100, de iguais atribuições ou
encargos.
§ 3.o _ As gra,t!ficações de repreesntação •e de nível universitário, bem como
as diárias de que tra,ta a Lei n. 0 4.019, de 20 de dezembro de 1·961, e respectivas
absorções, que estiV'erem sendo percebidas pelos funcionários de que tra,ta este
artigo, são absorvidas .pelo vencimento fixado no art; 1.0 p:lira o correspondente
cargo em comissão, devendo a respectiva grwtificaçao adicional por tempo de
serviço sel.' caLculada na forma do disposto no a1.1t. 10 da Lei n.0 4.345, d·e 26 de
junho de 1964.
Art. 7.o É vedada a contrataçãol a qualquer titulo e sob l!ualquer forma,
de serviços com pessoas fis!cas ou jur1dlcas, bem assim a ut!lizaçao de colabol.'adores eventuais retribuídas mediante r-ecibo, para o desempenho de ativ!dades
inerentes aos cargos integrantes do Grupo TRT 3.11-DAS-100.

••
...
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pelos recursos orçamentários próprios do 'I1ribunal Regional do Trabalho da
Terceira 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; revogadas

as disposições em contrário.

.

. O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) n.os 1 e 2-CSPC.

Coloco em votação as Emendas de

Há, entretanto, requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0-Secretário.
ll: lido e !llprovado o seguinte:
REQUERIMENTO

N.0 122, de 1974

Requeiro, nos termos do inciso VTII do art. 338 do Regimento Interno,
que a votação das emendas apresentadas ao Projeto de Lei da Câmara n.o 53,
de 1974, se faça uma a uma.
S!llla das Sessões, 21 de junho de 1974. - Virgílio Távora..
O SR. PRESID•ENTE (Ruy Santos) - Em conseqüência, passa-se à votação
da Emenda n.0 1-CSPC.
O Sr. 1.0-Secretário procederá à chamada.

(Procede-se à chamada)
Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir I\Iilet
- José Samey - Fausto castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvidio Nunes - Virgillo Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Qonçalves - D!narte Mariz - Luis de Barros - Ruy Carneiro -·Paulo
Guerra - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maciel Lourival Baptista - Antônio Fagundes - Heitor Dias - Carlos Lindenberg - Amaral Peixoto - Benjamim Farah - Danton Jobim Gustavo capanema - Magalhães Pinto - Benedito Ferreira - Fernando Corrêa - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Lenoir vargas Daniel Krieger - Guido Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Votaram "Sim" 39 Srs. Senadores,
ficando, portanto, aprovada a Emenda de n. 0 1-CSPC.
ll: a seguinte a emenda aprovada.
EMENDA N. 0 1-CSPC
Dê-se ao parágrafo único do art. 2. 0 a seguinte redação:
"Parágrafo único. A partir da vigência dos atos individuais que incluírem os ocupantes dos cargos, reclassificados ou transformados, nos cargos que integram o Grupo de que trata a presente lei, cessará, para os
mesmos ocupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste artigo, porventura percebidas, bem como de quaisquer outras que, a
qualque rtítulo, venham percebendo, ressalvados apenas o salário-família e a gratificação adicional por tempo de serviço."
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Passa-se, agora, à votação da Emenda
de n. 0 2-CSPC.
Solicito ao Sr. 1.0 -Secretârio que proceda à chamada.

----.
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Respondem à chamada e votam "NAO" os Srs. Senadores:
Geraldo Mesquita - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas
Pa.ssa~nho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet
- Jose Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Tâvora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - D!narte Mariz - Luis de Barros - Ruy Carneiro - Paulo
Guerra - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Leandro Maciel Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Carlos Lindenberg - Amaral Peixoto - Benjamim Farah - Danton Jobim Gustavo Capenama - Magalhães P1nto - Benedito Ferreira .....;. Osires
Teixeira - Fernando Corrêa - Saldanha Derzi - Accioly Filho ·Lenoir Vargas - Daniel Krleger - Guida Mondin - Tarso Dut~a.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Votaram "NAO" 39 Srs. Senadores,
sendo, portanto rejeitada a Emenda de n. 0 2-CSPC.
A matéria vai à Comissão de Redação a fim de redigir o vencido para o segundo turno regimental.
É

a seguinte a emenda rejeitada.
EMENDA N.O 2-CSPC

Dê-se ao

2. 0 do art. 6.0 a seguinte redação:
§ 2.0 Aos atuais cargos isolados de provimento efetivo correspondem os
níveis de vencimentos fixados para os cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, respectivamente:
Secretaria da Presidência do TRT
TRT-3. 6 -DAS.4
Chefe de Seção (Pessoal e Processual)
Chefe de Secretaria, Chefe de secretaria-Brasil!a, Chefe de Secretaria-Interior
TRT-3.a·DAS.2
Distribuidor - Capital e Interior
TRT-3.6 -DAS .1
Depositârio para Junta de Conciliação e Julgamento
TRT-3.a·DAS.1
§

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Esgotada a matéria da Ordem do Dia.

Sobre a mesa, redação final de emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n.o 41/74, aprovadas na Ordem do Dia da presente Sessão e que, nos
termos do parâgrafo único do art. 358 do Regimento Interno, se não houver
objeção do Plenârio, serâ Uda pelo 1.0 -Secretârio. (Pausa.)
É

lida a seguinte:
PARECER

N.0 303, de 1974

Da Comissão de Redação, apresentando a redação final das Emendas do Senado ao Projeto d'e Lei da Câmara n.0 41, de 1974 (n.0
1. 869-B/74, na Casa de origem).
Relator: Sr. Ruy Carneiro
A comissão apresenta a redação final das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n.o 41, de 1974 (n. 0 1.869-B/74, na Casa de origem), que
fixa os valores de vencimentos dos cargDs dos Grupos-Atividades de ApDio Judiciârio Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato,' Outras Atividades de Nível SuperiDr e Outras Atividades de Nível Médio,
do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal RegiDnal do Trabalho da
Primeira Região, e dâ outras providências.
Sala das Comissões 21 de junho de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
- Ruy Carneiro, Relator - Wilson Gonçalves - Cattete Pinheiro.

•

•

-486ANEXO AO PARECER
N. 0 303, de 1974
Redação final dlllS Emendas cio Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 41, de 1974 (n.0 1.869-B/74, na Casa de origem).
EMENDA N.0 1
(corresponde à emenda n.o 1-CSPCl

Ao art. 3. 0 :
Onde se lê:
". . . foram incluídos ... "
Leia-se:
"
forem incluídos ... "

EMENDA N.o 2
(corresponde à Emenda n.o 1-CSPC)
Dê-se, ao art. 5.0 e seus parágrafos, a seguinte redação:
"Art. 5.0 Os servidores aposentados que satisfaçam as condições estabelecidas para a transposição de cargos no Ato da estruturação do
Grupo respectivo farão jus à revisão de proventos com base no valor
do vencimento fixa;do para o nível inicial da correspondente Categoria
Funcional, no novo Plano de Retribuição do Grupo.
§ 1.0 Para efeito do disposto neste artigo, será considerado o cargo
efetivo ocupado pelo funcionário à data da aposentadoria, incidindo a
revisão s·omente sobre a parte do provento c.orrespondente ao vencimento básico e ficando suprimidas todas as vantagens, gratificações,
parcelas e quaisquer outras retribuições que não se coadunem com o
no·, o Plano de Classificação de Cargos.
§ 2. 0 O cargo que servirá de base será o da classe inicial da Categoria
Funcional para a qual tiv·er sido transposto o cargo das mesmas denominações e atribuições daquele em que foi aposentado.
c 3.0 A revisão dependerá da existência de recursos orçamentários suficientes e somente poderá efetivar-se após ultimada a transposição de
todos os Servidores na atividade, de todos os Grupos em que ocorrer
a inclusão mediante transposição.
§ 4. 0 O.s novos valore> dos proventos serão devidos a partir da pu~
blicação do ato de revisão."
EMENDA N.0 3
(corr.esponde à emenda n.0 3-CSPC)
Ao art. 7. 0 :
Onde se lê:
". . . e Assistência Intermediária ... "
Leia-se:
". . . e Assistência Intermediárias ... "
o SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Sobre a mesa, requerimento de dispensa de publicação que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N. 0 123, 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 Lei
da Câmara n, 0 41, de 1974, que fixa os valores de vencimentos dos cargos dos

-487Grupos-Atlvldades de Apoio Judiciário, Serviços Auxmares, 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.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. MESIDENTE (Ruy Santos) - Conforme decisão do Plenário passa-se
à apreciação da matéria.
.
'
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, declaro-a encerrada. (Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadore.s que aprovam a redação final queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
Há oradores inscritos.
Com a palavra o nobre Senador Franco Montara. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Com a palavra o nobre Senador Virgílio Távora.·
O S·R. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem, chegou
a esta Casa mensagem do Poder Executivo cujo envio objeto foi de manchete
dos principais jornais da Paullcéia.
No intuito de colocar o problema em seus verdadeiros termos, a Liderança
se julga na obrigação de prestar os seguintes esclarecimentos: a retirada, pelo
Poder Executivo, da Mensagem n.0 2'83, de 11 de junho do corrente ano, relativa
à proposta da Prefeitura Municipal de São Paulo para elevar o montante de
sua dívida consolidada em mais seiscentos e oitenta milhões de cruzeiros, destinada esta verba ao prosseguimento das obras do metrô daquela cidade, não
tem outro significado senão o de aprimorar detalhes do próprio interesse da
operação e da edilidade em questão, de modo a permitir que a transação em
apreço, no mesmo montante, nas mesmas condições, da. mesma oportunidade,
seja efetuada pela companhia responsável pela. obr:a; isto é, pela Companhia
do Metropolitano de São Paulo, e não pela Prefeitura daquela cidade.
·
Segunda-feira próxima, o Executivo deverá estar enviando ao Senado mensagem que consubstancia tal idéia.
•. . . · . ·
Essas eram as explicações que a Maioria se julgava no dever de prestar
ao Senado, ao Congresso e ao País,_ quant~ ao assunt9 que, eminentemente
técnico estava sofrendo interpretaçoes politicas, muit!Ssimo distorcidas da
realidade.
Aproveitando o ensejo, Srs. Senadores, já que o tempo não permitiu que
fosse dado aparte esclarecedor ao nobre representante por Alagoas, e protes·
tando ·para em futuro maiores dados apresentar, gostaríamos de recordar o
que no iníclo deste an~ sobre o mesmo assunto tratado nas últimas palavras
da ~ração de s. Ex.a, já' apresentávamos a este Plenário uma explicação que a
nosso ver era terminativa.
Repetimos:
"O nobre Senador Luiz Cavalcante deu especial ênfase à divergência
entre o total da dívida externa por nós anunciado, que confere com
aquele da fala do Ministro Simonsen, ou seja, 12 bilhões, 882 milhões
de dólares, e aqueloutro, constante da publicação do Banco Central, que

....
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naquele instante não dispúnhamos à mão, e que situa essa mesma divida
em apenas 11 bilhões, 946 milhões de dólares. Tivemos oportunidade de
afirmar a S. Ex.a. que o Banco Central executa uma atualização constante
dessa dívida e de todos aqueles números que exprimem nosso endividamento externo, as diferentes parcelas que representam nossas exportações e importações, e investimentos diretos, os financiamentos e os
empréstimos.
Agora, de posse do referido documento, podemos aduzir maiores explicações a S. Ex.a., de maneira a que não fique restando a menor dúvida
quanto a.o controle do endividamento externo de nosso Pa.!s.
A origem da divergência decorre do fato de que o Boletim do Banco
Central traz informações - e ele é explícito quanto a esse particular até o mês de setembro do ano recém-findo. Reafirmemos, então, com
'base na atualização daquele dado para 31 de dezembro de 1973 - e que
certamente constará da próxima publicação do citado boletim com
alguns reajustes inevitáveis em todo e qualquer controle cambial que nossa divida elCterna está representada justamente pelo número
aqui c! ta do: 12 bilhões, 882 milhões de dólares.
Assim, para que não palrem dúvidas - repetimos - a respeito dos
dados que trouxemos a debate, oriundos que são, a.o final da conta, da
mesma fonte, permitimo-nos transcrever o tópico pertinente, à página
234 do Boletim, intitulado "VI!I.4 Divida Externa - a) Política de
Endividamento":
"O total da dívida externa brasileira alcançou, em setembro de 1974,
US$ 11,946.2 milhões, com crescimento de 25,5% em relação a dezembro
de 1972, passando a representar uma proporção de 18,9% em relação
ao valor do Produto Interno Bruto estimado para 1973."
Observe-se, portanto, que esses dados são referentes ao ano de 1973 e ao
periodo de janeiro a setembro. lsto afirmávamos a 28 de março de 1974. Ao
findar deste mês de junho, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não é outra a palavra.
da Maioria, não é outra a palavra do Governo.
Eram estas as explicações que, no momento, achávamo-nos na. obrigação de
prestar, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquisa) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (São Paulo) - (Pronuncia o seguinte discurso)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabamos de receber o seguinte ofíclo da
Câmara Municipal de São José do Rlo Preto:
"Ex.mo Senhor
Senador .Franco Montoro
Senado Federal
Brasilla - DF
Distinto Senhor:
Tenho a honra de me dirigir a V. Ex.a. a fim de encaminhar cópia do
requerimento de número 275/74, de autoria do nobre vereador Antonio
Figueiredo de Oliveira, subscrito por esta Presidência e pelos edis Osmar
Maia, Rubens Bonvino, Rubens Bottini, Arnaldo Affini, Olavo Taufic,
Normando Buzzlni, Vergíllo Dalla Pria Netto, Alberto Targas Filho e
Lúcio Antonio Olival, pelo qual este Legislativo vem apelar a V. Ex."
se digne empenhar-se junto ao Ministério das comunicações no sentigo
de ser mantida a Dlretorla Regional de Correios e Telégrafos de Sao
José do Rlo Preto, criada e Instalada por decreto do saudoso ex-Presidente da República Marechal Humberto de Alencar Castello Branco,
pois com a extinção da mesma trará grandes prejuízos ao comércio e
à indústria desta grande região que é o oeste paulista, que co~grega
cerca de 80 municípios, e conseqüentemente ao Estado e à Naçao.

-.
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Atenciosamente,
a) Dr. Nelson de Carvalho Selxas, Presidente da Câmara.

l!: do seguinte teor o requerimento aprovado por aquela Câ.m.ara:
"Requeiro seja enviada cópia do inteiro teor desta ao Sr. Euclides Quandt
de Oliveira, DD. Ministro das comunicações, ao Gen. Golbery do couto
e Silva, ao Presidente da República Gen. Ernesto Geisel, solicitando a
manutenção da nossa Regional de Correios e Telégrafos, atentando dentre outros para os seguintes fatores:
I - A Diretorla Regional de Correios e Telégrafos de São José do Rio
Preto não foi instalada para atender interesses politlcos, mas sim aos
Interesses supremos da Nação, objetlvando dinamizar as comunicações,
não tendo portan·to sido expediente usado largamente no caótico passado
extinto naquela data de 31 de março de 1964, conforme tão recente,
tão oportuna e Incisiva frase do eminente Presidente da República
General Ernesto Geisel.
II - FOI instalada e criada no Governo do saudoso Presidente Castello
Branco, no dia 19 de março de 1968.
m - Que, antes de ser criada e Instalada a Regional, sua,s posslbll!dades foram aferida.s durante 6 (seis) meses por homens de confiança
do Governo e técnicos abalizados.
IV - Que a Dlretorla Regional de Correios e Telégrafos de São José do
Rio Preto foi a primeira e única instalada pelo Governo Revoluclonãrlo,
Isto é, em 19-3-66.
V - Que além da nossa Regional justificar por todos os meios e formas
a sua continuidade, não seja desrespeitada a memória do grande Presidente revoluc!onãrio, tornando sem efeito a única lei do gênero assinada
pelo eminente patrício.
VI - que, em sendo extinta a Regional de São José do Rio Preto, não
se estaria corrigindo um erro, mas sim cometendo uma grande lnj·ustlça
e contrariando os principies desenvolvlmentlstas da Nação, da própria
Revolução, do Decreto-lei n. 0 200/67 que, ao preconizar a Reforma
AdminiStrativa, estava abOlindo o culto do obsoleto (que estão querendo
restaurar), pois a reforma é um instrumento condicionante do desenvolvimento, pois um dos princípios que ela Incorpora é o da desconcentração através de uma rigorosa política de descentralização."

sr. Presidente, Srs. Senadores, podemos testemunhar a imperiosa necessidade
da manutenção da Dlretorla Regional dos Correios e Telégrafos de São José
do Rio Preto. Louvamos o esforço que se vem fazendo no sentido de dinamizar
o serviço de correios no Pais. Mas, não é a centralização destes serviços que
perm!tlrã sejam atingidos os objetivos almejados.
Por Isso, apelamos ao Sr. Ministro das Comunicações e a,o Sr. Presidente da
Empresa Bra·sllelra de Correios e Telégrafos para que reexaminem as medidas
tomadas no sentido da extinção da Delegacia Regional de São José do Rio Preto.
Essa Delegacia. precisa ser mantida para que o serviço postal-telegrãfico daquela
próspera região do Estado não sofra solução de continuidade, nem retroceda
aos moldes anteriores, comprovadamente ineficazes. (Muito bem!)
o SR PRESIDE,NTE (Geraldo Mesquita) - Esta Presidência convoca o Congresso Nãcional para uma Sessão a reallzar:se no próximo dia 25, terça-felr~,
às 20 hOras e 30 minutos, no plenãrlo da Camara dos Deputados, destinada a
discussão e votação do Projeto de Lei Complementar n. 0 1, de 1974-CN, que
dispõe sobre a criação de Estados e Territórios.

ii.

.
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para uma sessão extraordlnârla a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos,
com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 43, de 1974
(n. 1.871, na Casa de origem), de Iniciativa do Senhor Presidente da República, que fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atlvidades de
Apoio Judlclârio, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e Portaria.,
Artesanato, Outras Atlvldades de Nível Superior e Outras Atividades de Nivel
Médio, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da Segunda Região, e dâ outras providências, tendo
P.ARJECERES, sob n.os 289 e 290, de 1974, das Comissões:
-de Serviço Público Civil, favorâvel ao projeto com as Emendas de n.os 1,
2 e 3-CSPC que apresenta.
- de Finanças, favorâvel ao projeto· com as emendas apresentadas pela
Comissão de Serviço Público Civil.
0

2

-DiScussão em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 47, de 1974
(n.o I873-B,
Casa de or!g.em), àe iniciativa do Senhor Presldent~ da República, que fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grup'!s 7Ativldades de
.Apoio Judlciârio, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Of1c1al e Portaria,
.Artesanato, Outras Atlvidades de Nível Superj.or, Outras Atlvidades de Nível
Médio, Dlreção e Assistêneia Intermediárias, do Quadro Permanente d•o Tribunal
do Trl'tba1ho da Terceira Região, e dâ outras providências, tendo
PAm~ECERES, so·b n.os 283 e 284, de 1•974, das ComiSsões:
- de Servi~· Público Civil, favorâvel ao prodeto com a Emenda. de n.0 1-CSPC
·que apresenta; e
- de Finanças, favorâvel ao projeto com emenda apresentada pela comissão de Serviço iPúblico Civil.

na:

3

Discussão. em turno único, do Projeto cre Lei da Cámara n. 0 58, de 1974
(n.o 1.9il6-B/74, na Casa: de origem), d'e Iniciativa. do Senhor Presidente da
República, que fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atlvldades
de Apolo Judlclârio, S.erviços Auxiliares, ·Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atlvidades de Nível Superior ·e Outras Atividades de
Nível Médio do Quadro Permanente da Secr.eta:rla do Tribunal Regional do
Trabalho da Sétima Região, e dâ outras providências, tendo
P&RIEOEIRIElS, sob n.os 277 e 278, de 1974. das Comissões:
- de Serviço Público Civil, favorâvel ao projeto com as Emendas de n.os 1 e
2·CSPC que apresenta; e
.
- de Finanças, fav•orâv·el ao projeto .com as emendas apl'esentadas pe!a .comissão de Serviço Público Civil.
Está encerrada a Sessão.

--

102.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 21 de junho de 1974
(Extraordinária>
PRESID:tNCIA DO SR. RUY SANTOS
As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

Jo3é Guioma:rd - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Llnct.oso - José Estev-es - Cattete Pinheiro - Jarlbas Passarinho - Renato
Franco - Alexandre Costa - Clodomir Mllet - José Sarney - Fausto
Ca.stelo-•Branco - Petrônio Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - WaLdemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Ma:riz Luís de Barros - Domício Gondim - Milton Cabral - Ruy Carneiro João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos - Arnon de Mello Luiz OavaJ,cante - Augusto Franco - Leandro Ma:clel - Lourival Baptista - AntônJ.o Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Llndenberg - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torres Benjamim Farah - Danton Joblm - Nelson carneiro - Gustavo capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco
Montoro - Orlando zancaner - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça
- OS!res Teixeira - Fernando Corrêa - Italivio Coelho - Saldanha
Perzl- Accloly Filho- Mattos Leão- Otávio Cesário- Antônio Carlos - Lenoir Vargas - Pani·el Krleger - Guida Mondin - Tarso Putra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - A lista de presença: acusa .o c·ompareclmento de 60 Srs. Senadores. Hav·endo número regimental declaro aberta a
Sessão.
o Sr. 1.0 -Secretárlo vai proceder a leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SENHOR ffiESIDm:NTE DA REPúBL]CA
SUbmetendo ao !Senado a10me indicado para car1:1o cujo provimento depende de
sua prévia aquiescência:
MENISAGEM
N.o 213, de 1974
(N. 0 302/74, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 (Item Iril da constituição Federal, tenho a
11onra de submerter à aprovação de V·ossas Excelências a escolha, que desejo
razer, do Senhor Hélio de Burgos Cabal, Ministro d·e Primeira Classe, da Carreira
:le Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Governo
ct:o Japão, nos termos do art. 2·1 do Decreto n.0 71.534, de 1•2 de dezembro d·e 1972.
i

-492Os méritos do Embaixador Hélio de Burgos Cabal, que me Induziram a
escolhê-lo pe:ra o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 21 de junho de 1974. -

Ernesto Geisel.

CURRICULUM VITAE DO EMBAIXADOR HÉLIO DE BURGOS CABAL
iNaseldo em Salvllidor, Estado da Bahla, em 15 de agosto de 19115. Bacharel
em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade Na:ciona.J de Direito da Universidade do Brasil, em 1937. Membro da Ord·em dos Advogados, em 1938. Sócio Efetivo
da Sociedade Brasileira de Economia Política, em 1944. Membro da Sociedade Brasileira de Direito Internacional, em 1945. Professor-Adjunto de Direito Internacional e Administrativo, Diplomacia, História dos Tratados, Correspondência Consular e Diplomacia da Faculdade de Cii!ncias Económicas do Rio de Janeiro em 1939.
Direito Internacional, em 194>5. Prof·essor-Adjtmto de Direito Internacional e
Administrativo, Diplomacia, História dos Tratados, Correspondência Consular
e Diplomática da Faculdade de Ciências Económicas do Rio de J8:1leiro, em 1939.
Professor de Economia Polític-a do Curso de Administração Pública do Governo
do Estado do Rio de Janeiro, em 1942. Membro da Soc1edade d·e Geogr3ifia do
Rio de Janeiro, em 1944. Sócio do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia,
em 1950. Diplomado pela: Escola Superior de Guerra, em 19156.
- Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1940.
- A disposição da Missão Económica canadense em Visita ao Brasil, 1941.
- Membro da Comissão de Revisão e Coordenação do Ministério das Relações
Exteriores, 1941.
- Assistente do Setor de Planejamento da Coordenação da Mobilização Econômica, 1943.
-

Assistente do Chefe do Serviço de A•ba:steclmento, 1944.

-

Chefe dos Setores de Estatística, Importação e Exportação, da Coordenação
da Mobll!zação Económica, 1944.

-

Assistente do Interventor Federal no Estado do Rio de Janeiro, 1944.
Vice-Cônsul em Filadélfia, 194!5.
Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por merecimento, 1945.
Cônsul-Adjunto em Flladéli!'ia, 1945 a 1946.
Oficial do Gabinete do Presidente da República, 1946.

- Delegado do Brasil às I e H Reuniões Preparatórias da Conferência Interna.clonal de Comércio e Emprego (C]CE), Londres, 1946.
-

Membro e Relator da comissão de Estudo ao Problema das Irregularidades
a Política Nacional d·e Exportação de Minério de Ferro, 1946.

- •Membro da Comissão pl!;l"a o Estudo do Absenteísmo ao Trabalho Industrial e
Apr-esentação de Anteprojeto de Lei, 1946.
- Presidente da Comissão de Reorganização da Companhia do vale do Rio
Doce, 1947.
- Inspetor dos Serviços de Seleção de Imigrantes na Al·emanha e na áustr!a:, 1947.
- Delegado do Brasil à

n

Reunião Preparatória da CJICIE, Genebra, 1947.

- Assistente Econômico do Presidente da República, 1947.
- Ghe·f·e do Grupo Negociador Brasl!elr.o com a França e Benelux, para: red.ução
de tarifas alfandegárias, Genebra, 1947.

-493-

.....:.
-

Membro e Relator da Comissão de Estudo ao Problema das Irregularidades
dos Níveis de Estoques d'e Produtos Mimentícios, 1947.
Membro da Comissão de Orga-nização do Plano de Obras de Emergência do
Vale do São Francisco, 1947.
Membro da Comissão de Estudo da Instalação de Indústria Naval e Indústria
Associadas no Bras!!, 1948.
Deiegado do Bras!! à Conferência Internacional do Comércio, Havana:, 19411.
Membro da Comissão da Presidência sobre Taxas de Reajustamento das Tarifas Alfandegárias, 1948.
Membro do Conselho Técnico da Companhi::t do Vale do Rio Doce, 1949.
Chefe do Centro d'e Estudo de Problemas Bras!leiros da Fundação Getúlio
Vargas, 1949.
Membro do Conselho Económico da Conferência Nacional das Indústrias, 1949.
Secretário Particular do Presidente da República:, 1949.
Diretor da Companhia do Vale do Rio Doce, 1950.
Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 19 50.
Deputado Fed,eraà pelo Estado da Bahia, 1950.
Vice-Presidente da Comissão de Diplomacia e Tratados, 1953.
Delegado do Brasil à XLI!! Conferêncl::t Interparlamentar, Washington, 1953.
!Presidente da Comissão de Diplomacia da Câmara dos Deputados, 1953.

-

Conselheiro, 19'53.
Promovido a Ministro cl!e Segunda Classe, por merecimento, 1954.
!Delegado do Brasil ao li Congresso da União Latina, Madrid, 19•'54.
Vice-Líder do Bloco Parlamentar Independente, 1954.
Conselheiro do Conselho Nacional de Economia, 19·5•5.

-

1

- Membro do conselho-!Diretor do Instituto Superior de Estudos Brasileiros
do Ministério da Educação e Cu!tura, 1955.
- •Membro e Delegado do Conse-lho de Desenvolvimento Regional do Conselho
Nacional de Economia, '1956.
- 'Representante do Presidente da República na Conferência Interamer!.cana
do Cacau, 1956.
- Representante do Bras!! junto à comissão Européia de Cooperação Económica,
Paris, 19,57.
- Deputado Federal pelo Estado da Bahla, 19'58.
- Vice-!Líder da, Maioria da Câmara d•os Deputados, 1959.
- Observador Parlamentar da Delegação do Brasil à VI Reunião de Consultas
dos Ministros das Relações Exterior.es dos Estados Americanos, San José, 1960.
- Promovido a Ministro de Primeira Classe, por me11ecimento, 1960.
- Membro da Comissão de Inquérito do Ferro e do Manganês, da Câmara: dos
Deputados, 19611.
- !Membro e Relator Parcial da Comissão de Leis Comp~ementares da Câmara
dos !Deputados, 196,2.
- Membro da DeJ.egação do Grupo Bras!lelro da Câmara dos Deputa:dos à
Conferência da União Interparlamentar, Roma, 1962.

- 494- Relator da Com.lssão Especial da Câmara dos Deputados para Apresent~tção
d,e Parecer sobre o Pedido de Conselho·de Ministros de Deiegação de Poderes,
coMernente a Projeto de Lei sobre Direito e Greve, 1961.!.
-Chefe da Delegação do Brasil à Conferência do Comitê das Dezolrto Nações
sobre o Desarmamento, Genebra, 19,63.
- Secretário-Ger~tl-Adjunto para o Planejamento Político, 1963 a 1964.
- Delegado do Brasil à XVlilJI Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unldas,
·Nova Iorque, 1963.
- Observador do Brasil ao Seminário da Comissão Económica para a América
Latina (CIE:PALl, Brasília:, 1964.
- Embaixador em Túnís, 19;6'5 a 196S.
- Participante d·a Reunião d,e Embaixadores do Oriente Próximo, Roma, 1966.
- !Embaixador no Cairo, 19tili· a 1968.
- Representante do Ministério das Relações Exteriores no conselho ConsUltivo
da Superintendência da: ElCJJOsição Mundial comemorativa do Sesquicentenário da Independência do Brasil, 1969.
- Secl'etário.-Gera~-Adjunto para Assuntos da Af·rica e do Oriente Próximo, 1969.
- Embaixador em Atenas, 1970 e 1974.

I
~

[
I

o Embaixador Hélio de Burgos Cabal, nesta data, encontra-se no exercício
de sua:s funções junto à República Helênica.

f

Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 18 de junho de 1974.- Octávio
Rainho Neves, Ohe,fe da Divisão do Pessoal.

I
I

(A Comissão de Relações Exteriores.)

o SR. PRBSIDENTE (Ruy Santos) - A mensagem que acaba de ser lida
será publicada e remetida à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

~

!!do o seguinte:
REQucrllRJIMEJNTO
N. 0 124, de 1974

t

Requeremos urgência, nos termos do a:rt. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.0 63, de 1974, que fixa os valores de vencimentos
dos cargos do Grupo-Ativida;des de Apolo Judiciário, Serviços Auxiliares, Transporte Oficial e Porta;r!a. Artesanato, Outras At!v!dade,s d,e Nível Superior e Outras
Ativ!dades de Nível Médio, dos Quadros Permanentes da:s Secretarias dOs Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras providências.

t

Sa:la das Sessõ·es, 21 de junho de 1974. 1

Petrônio Portella.

O SR. PRiEISIDENTE (Ruy Santos) - O requerimento lido será votado após
a Ordem do Dia.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do iPl'oje,to de Lei da Câmara n.o 43, de
1974 Cn. 0 1.871, de 1974, na Casa de origem), de ini-ciativa do s,enhor
Presidente da Repúbl!ca, que fixa os valoJ;es de vencimentos dos cargos

I

~

\
f

I

t
f

I

I

-495dos Grupos-Ativid·ades de Apoio Judiciário, serviços Auxiliares, Serviços
de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atividades de Nível
Sllq)erior e Outras Atividades de Nível Médl:o, do Quadro :Permanente
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, e
dá outras providências, tendo
PAREOERES, sob n.os 289 e· 290, de 1974, das Comissões:
- de Serviços Público Civil, favorável ao projeto com as Emendas de
n.os 1, 2 e 3-CSPC que apresenta;
· - de Finanças, favorável ao projeto com as emendas apresentadas peia
Comissão de Serviço !Público Civil.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar f·azer uso da palavra para discuti-lo,
vou encerrar a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo das 'emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É

o seguinte o pro}eto aprov.ado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 43, de 1974
(N.• 1.871-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA 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 Traba.Iho da Segunda Região, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Aos nív,eis de ·classificação dos cargos integrantes dos Grupos a que
se refere esta lei, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Re·gional do
Trabalho da Segunda Região, criados e estruturados com fundamento na Lei
n.O 5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos:
I -

Grupo-Atividades de Apoio Judiciário
Vencimentos
mensais.

Níveis

Cr$

TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

2.a·AJ-8
2.a·AJ-7
2.a-AJ-6
2.a-AJ-5
2.a·AJ -4
2.a·AJ-3
2.R-AJ-2
2.a·AJ-1

••••• o.

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

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

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

'.''

•••••

o •••••

'

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

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

'

5.440,00
4.820,00
4.080,00
2.920,00
2.510,00
2.100,00
1.630,00
1.360,0(}

.....
ii'
•...
•
I

- 496 U ....,. Grupo-Serviços Auxiliares
Vencimentos
mensais

Níveis
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

Cr$

2."-SA-6
2."-SA-5
2."-SA-4
2."-SA-3
2."-SA-2
2."-SA-1

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

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

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

••••••• o

•••••••••••••

'

o

o ••••

o

•••••••••••••••••••••

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

••••••••• o ••••

ID -

o

••••••••

o •••••• o

••

o

•

o •• o •• o • • • • • • • o ••

o •• o

••••

o •• o

•••

o o

••

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

Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria
Vencimentos
mensais·

Níveis

Cr$
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

2."-TP-5
2."-TP-4
2."-TP-3
2."-TP-2
2.8 -TP-1

• • • • • • • • • o. o • • • •

'

••••••••••••••••••••••••••• o

•••••••

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

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

••

o

•••••

o

••

o o

o •••••••••• o

••••••••

o •

o •••

o •••••• o

•• o

o

•

1.290,00
1.080,00
950,00
740,00
540,00

Grupo-Artesanato

IV -

Vencimentos
mensais

Níveis

Cr$
TRT 2.8 -ART~5
TRT 2."-ART-4
TRT 2."-ART-3
TRT 2."-ART~~
TRT 2. 8 -ART-1

•••

o •• o

••••• o

•••

•' • • • • • • •

o

••••••••

o

••• o o

•••••••••••••••

o ••

o •••••••••

o

•

••

o

•••••••• o

•••

o ••••••••••• o

•••

o o

o o

o

•••••

•• ' ••••••••

o ••••••. o ••••••••••••••

o

••

o

o o

o

0

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 o

0

0

o

0

o

o

o o' o o

•••••• o

o o

o

o o

o o

o

o

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

Grupo-Outras Atividades de Nível Superior
Vencimentos
mensais

Níveis

Cr$
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

2.8 -NS-7
2.a-NS-6
2."-NS-5
2."-NS-4
2."-NS-3
2."-NS-2
2."-NS-1

••••••••

o

•••••••• o

•••••••••• o •

••

o ••••••

o

o •••••••

•••• o

o

••••

••••••••• o

o

•• o

••• o

•

o

•••••• o

••••

'

•••••

•••••••••

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

'

'

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

o

••••••••••••

'

•••••••••••

••••••••••••••••••••

'

••

o

o

•• o

••••••••••••••••••••

••••••••••

o

•••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••.••••••••••••••

o •••••••••••••••

5.570,00
4.960,00
4.620,00
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
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

2.a-NM-7
2.a-NM-6
2.a-NM-5
2.a-NM-4
2.a-NM-3
2.a-NM-2
2.a-NM-1

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

o ••••••• o

••••••••• o ••••••••

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

0

0

o o ,

0

0

,

0

0

o •••• o ••••••••

o o o o o o o o o o o o o •

0

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 inte.gral e dedicação exclusiva e pelo
serviço extraordinário a ele vinculado, de ~representação, referentes aos cargos
que integram os Gvupos de que trata esta. lei, ficarão ·absorvidas, em cada caso,
pelos vencimentos fixados no artigo anrterior.
§ 1.0 A partir da vigência dos Atos de transformação ou transposição de
cargos pa~;a as Categorias Funcionais do novo sistema., cessará, pMa os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens especlnoa.das neste artigo.
§ 2. 0 Aplica-se o disposto· neste ar.tlgo aos funcionáJrios do Quadro Permanente da. Secretaria do Tribunal Re,giona.I do Trabalho da Segunda Re.gião, à
medida que os respectivos cargos fo~em transforma-dos 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 Secxe.taria do Trtbunal Regional do Trabalho da Segunda
Re·gião que forem Incluídos nos Grupos de que trata esta lei e nos demais estruturados ou criados na forma da Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970,
será calculada de a:cordo com o disposto no art. 10 da Lei n.0 4.345, de 26 de
junho de 1964.
Art. 4.0 Aos ·atuais funcionários que, em decor>rência desta lei,. passarem
a perceber, mensalmente, retribuição total inferior à que vinham auferindo de

•

acordo com a legislação anteri01r, será asse.gurada a diferença como vantagem
pessoal, nominalmente id,entificável, na forma do disposto no al't. 4. 0 e respectivos parágrafos da Lei Comp1ementa.r n. 0 10, de 6 de maio de 1971.

Art. 5.0 os !nativos farão jus à 11evisã.o de proventos com base nos valores
de ven-cimentos fixados no Plano de Retribuição para os cargos correspondentes
àqueles em que se tenham ·aposentado, de acordo com o disposto no art. lO do
Decreto-lei n.o 1.256, de 26 de janeliro de 1973.

1.0 Para efeito do disposto neste· artigo, será considerado o cargo que
tenha se,rvldo de base de cálculo para os proventos à data da aposentadoria,
incidindo a revisão somente sobre a parte do provento co·rrespondente ao vencimento básico, apllca.ndo-se as normas contidas nos a.rts. 2. 0 e a.o desta lei.
§

2. 0 O vencimento que servirá de base à revisão de pro.ventos será fixado
para a classe da Categoria Funcional para a qual tiver sido transp.osto o cargo
de denominação e símbolo iguais ou equivalentes aos daqueles em que se aposentou o funcionário, indusive os cargos que forem re-classificados ou transformados pela Lei n.0 6.013, de 27 de dezembro de 1973.
§ 3.o o 11eajustamento previsto neSite artigo será devido a partir da publlcação do Ato de transposição de cargos par·a a Categoria Funcional respectiva.
§

L
I"'

- 498 Art. 6.0 Na implantação de novo· Plano de Classificação de cargos, poderá
o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, mediante ato da Presidência, transformar em cargos, observada a regulamentação pe·rtlnente, o3
empregos integrantes da Tabela de Pessoal Temporário de sua Secretaria, regidos pela Legislação Trabalhista, que será considerada extinta.
Art. 7.0 As funções integrantes do Gr:upo-D!reção e Assistência Intermediária, necessáll'ias ·aos serviços da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da Segunda Região, serão por estes criadas, na fonna do art. 5. 0 da Lei Complement31l" n. 0 10, de 6 de maio de 1971, .adotados os principias de classificação e
níveis de valores vigorantes no Poder Exe.cutivo.
Art. 8.0 Ressalvada ·a hipótese prevista no parágrafo único do art. 3.0 da
Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, fica vedada a contratação a qualquer
título e sob qualquer forma, de serviços com pessoas físicas ou juridicas, bem
assim a utilização de colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibo, para
o desempenho de atividades inea1entes aos Grupos de que trata esta lei.
Art. 9.0 Os vencimentos fixados no art. 1.0 desta lei vigorarão a partir
d.a data dos Atos de inclusão· dos cargos no novo sís·tema a que se ref·ere o
§ 1.0 de seu art. 2.0
Art. 10. Observado o disposto nos arts. 8. 0 , inciso III, e 12 da Lei n.O 5.645,
de lO de dezembro de 1970, as despesas decorrentes da aplicação desta lei se.rão

atendidas pelos re·cursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, bem como por outros l.'ecll!l'sos a esse fim destinados,
na fonna da legislação pertinerute.
Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) -

Em votação as emendas.

Os Srs. senadores que as ·aprovam, queiram pe:rmanec.er sentados. (Pausa.)
.A!Provadas. A matéria irá à Comissão de Redação.
Item 2:
Discussão, em •tll!l'no único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 47,
de 1974 (n. 0 1.873-B/74, na casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que fixa os valores de vencimentos dos cargos
dos Grupos-Ativ!dades de Apolo Judiciário, Serviços Awdl!ares, Serviços
de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, OUJtras Atividades de Nível
Superior, Outras Atividades de Nível Médio, Direção .e Assistência Intermed!áD:las, do Quadro Permanente do '!lribunal Regional do Trabalho
d.a Terceira Região, e dá outras providências, tendo
PARE<ERES, sob n.os 283 e 284, de· 1974, das Comissões:
- de Serviço Público Civil, favoráv.el ao projEto com a Emenda de
n.o 1-CSPC que apresenta; e
- de Finanças, favoráv.el ao proj.e.to com emenda ap:res•entada pela
Comissão de Serviço Público Civil.
Em discussão o projeto.

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa..)
Está encel.'ll"ada.
Em votação o projeto, sem pl1e·juízo das emendas.
Os srs. Sen!lldove-s que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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o segui!llte o proj,eto aprovado:
PROJETO DE LEI Dâ CAMARA
N.o 47, de 1974
(N.• 1.873·8/74, na Casa de origem)
(PE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE PA 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, Outras Atividades de Nível Médio, Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro
Permanente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, e dá
outras providências.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Aos níveis de classificação dos cargos integrantes dos Grupos a
que se refere esta lei, do Quadro p,ermanente do Tribunal Regional do Trabalho
da Terceira Região, criados e estruturados com fundamento na Lei n. 0 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos:
I -

Grupo-Atividade de Apoio Judiciário
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRT 3."-AJ'-8
TRT 3."-AJ-7
TRT 3."-AJ-6
TRT 3."-AJ'-5
TRT 3."-AJ-4
TRT 3."-AJ-3
'l1RT 3."-AJ-2
TRT 3."-AJ'-1

.............................................. .
.............................................. .
.............................................. .
.............................................. .
.............................................. .
.............................................. .
.............................................. .
.............................................. .
ll -

5.440,00
4.820,00
4.080,00
2.920,00
2.510,00
2.100 00
1.630,00
1.360,00

Grupo-Serviços Auxiliares
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRT 3."-SA-6
TRT 3."-SA-5
TRT 3."-SA-4
TRT 3."-SA-3
TRT 3.3 -SA-2
'l1RT 3.11-SA-1

m-

.............................................. .
.............................................. .
.............................................. .
.............................................. .
.............................................. .
.............................................. .
Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria

Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRT 3."-TP-5
TRT s.a.-TP-4
TRT 3."-TP-3
TRT 3."-TP-2
TRT 3."-TP-1

2.380,00
2.040.00
1.630.00
1.080 00
950.00
610,00

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

1.290,00
1.080 00
950 00
740 00
540 00

i.•

- 500IV- Grupo-Artesanato

Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRT 3.~>-A:RT-5 ............................................ .
TRT 3.11-ART-4 ............................................ .

TRT s.a·ART-3 ...
TRT
TRT

3.~>-A!RT-2

o • • • • • • • o.

I.

I

•••••

I

•••••

o • • • • • o.

I

•• I

•••

o ••

3.~>-ART-1

............................................ .
..................................... ., ...... .

V-

Grupo-Outras Atividades de Nível Superior
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRT 3."-N8-7
TRT 3.~>-NS-6
TRT 3.11-NS-5
TRT 3."-NS-4
TRT 3...-NS-3
'I1RT 3.11-NS-2
TRT 3. 11-NiS-1

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

VI -

5.170,00
4.960,00
4.620,00
4.080,00
3.870,00
3.460,0()
3.120,00

Grupo-Outras Atividades de Nível Médio
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

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

3."-NM-7
3. 11-NM-6
3."-NM-5
3."-NM-4
3."-NM-3
3."-NM-2
3."-NM-1

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

Vll -

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

Grupo-Direção e Assistência Intermediárias

a) Correlação com Categorias Funcionais de Nível Superior.
Níveis
TRT 3.~>-DAI-3 ............................................. .
TRT 3."'-DAI-2 ............................................ .
'I1RT 3."'-DAI-1 ............................................. .

Vencimentos
Mensais
Cr$
900,00
800,00
700,00

- 501b) Correlação com a.s demais Categorias Funcionais.
Níveis
TRT 3...-DAI-3 ............................. · ·. · · · · · · · · · · · · · ·
TRT 3...-DAI-2 ............................. · · · . · · · · · · · · · · · · ·
TRT 3...-DAI-1 ................................... · .. · · . · · · · ·

Vencimentos
Mensais
Cr$

800,00
700,00
600,00

Art. 2. 0 As diárias de que trata a Lei n.0 4.{)19, de 20 de dezembro de 1961,
e respectiv·as absorções, bem assim as gratificações de nív·el universitário, de representação e demais vantagens fixas referentes aos cargos que Integram os Grupos
de que. trata esta lei, ficarão absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos 11xados
no art1go anterior.
§ 1.0 A partir da vigência dos Atos de transformação ou transposição de
cargos para as Categorias Funcionais do novo sistema, cessará, para. os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste artigo.
§ 2.0 Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários do Quadro Permanente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região à medida. que
os respectivos cargos forem transformados ou transpostos para Categorias Funcionais integrantes dos demais Grup<Js estruturados ou criados na forma da Lei
n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Art. 3.0 A gratificacão adicional por tempo de serviço dos funcionários do
Quadro Permanente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região que
forem incluíd·:>s nos Grupos de que trata esta Lei e nos demais estruturados ou
criados na forma da Lei n.O 5. 645, de lO de dezembro de 1970, será calculada
de acordo com o disposto no art. 10 da Lei n.0 4.345, de 26 de junho de 1964,
Art. 4. 0 Aos atuais funcionários que, em decorrência desta Lei, passarem
a perceber, mensalmente, retribuição total inferior à que vinham auferindo de
acordo com a legislação anterior, será assegurada a diferença, como vantagem
pessoal, nominalmente identificável, na forma do disposto no art. 4.0 e respectivos parágrafos da Lei Complementar n.o 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 que se tenham aposentado, de acordo com o disposto no art. 10 do
Decreto-Lei n.O 1.256, de 26 de janeiro de Hl73.
§ 1.0 Para efeito do disposto neste artigo, será considerado o cargo que
tenha servido de base de cálculo para os •proventos à data da aposentadoria,
incidindo a revisão somente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento básico, aplicando-se as normas contidas nos arts. 2.0 e 3.o 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 ao daquele em que se aposentou o funcionário.
§ 3. 0 O reajustamento previsto neste artigo será devido a partir da publicação do Ato de transposição de cargos para a Categoria Funcional respectiva.
Art. 6.0 O Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal e os Quadros de
Pessoal criados para as Juntas de Conciliação e Julgamento passam a constituir
o Quadro 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 relação aos atuals servidores.
Art. 7. 0 Poderão, igualmente, concorrer à transposição ou transformação
dos re.spectlvos cargos efetivos, no Quadro Permanente do Tribunal Regional
do Trabalho da Terceira Região, os funcionários de outros órgãos da Administração Pública que se encon =rem prestando serviços, na qualidade de requisi-
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trata esta Lei, caso haja concordância do órgão de origem.
Art. 8.0 Na implantação do novo Plano de Classificação de Cargos, poderá
o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, mediante Ato da Presidência transformar, em cargos, observada a regulamentação pertinente, empregos integrantes da sua Tabela de Pessoal Temporário, regidos pela Legislação
Trabalhista, a qual é considerada extinta.
Parágrafo único. As funções integrantes do Grupo-Direção e Assistência
Intermediárias, necessárias aos serviços do Quadro do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, serão criadas pelo Tribunal, na forma do art. 5. 0 da
Lei n.o 5.645, de lO de dezembro .de 1970, fica vedada a contratação, a qualquer
ficação e níveis de valores vigorantes no Poder Executivo.
Art. 9. 0 Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 3.0 da
Lei n. 0 5.645, de 10 d·e dezembro de 1970, fica vedada a contratação, a qualquer
titulo e sob qualquer forma, de serviços com P·essoas físicas ou jurídicas, bem
assim a utilização de colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibo, para
o desempenho de ativldades inerentes aos Grupos de que trata ·esta Lei.
Art. 10. Os vencimentos fixados no art. 1.o desta Lei vigorarão a partir da
data dos Atos de inclusão de cargos no novo sistema, a que se refere o § 1.0 do
seu art. 2.0
Art. 11. Observado o disposto nos arts. s.o, inciso m, e 12 da Lei n.o 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, as despesas decorrentes da aplicação da Lei serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, bem como por outros recursos a esse fim destinados,
na forma da legislação pertinente.
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Em votação a emenda.

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria Irá à Comissão de Redação.
Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 58,
de 1974 (n. 0 1. 916-!B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que fixa os valoree de vencimentos dos cargos
dos Grupos-Atividades de Apoio Judiciário, Serviços Aux!Uares, Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atlvidades de
Nível Superior e Outras Atlvidades de Nível Médio do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região,
e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n.os 277 e 278, de 1974, das Comissões:
- de Serviço Público Civil, favorável ao Projeto com as emendas de
n. 0 s e 2-CSPC que apresenta; e
- de Finanças, favorável ao projeto com as emendas apresentadas pela
COmissão de Serviço Público Civil.
Em discussão o projeto e as emendas.
se nenhum dos Srs. senadores quiser discuti-los, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
''lli
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanec·er sentados. (Pausa.)
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PROJETO DE LEI DA CAMARA
N,0 58, de 1974
(N.• 1.916-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIA~IVA DO SENHOR PRESIDENn DA REP'Ó'JJLICA)

Fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades de
Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviço de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atividades de iNível ,Superior e Outras Atividades de Nível Médio 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 do.o cargos integrantes dos Grupos a que
se refere esta lei, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da Sétima Região, criados e estruturados com fundamento na Lei
n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos:
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário

I -

Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

7. 6 -AJ-8
7.•-AJ-7
7. 0 -AJ-6
7. 6 -AJ-5
7.•-AJ-4
7."-AJ-3
7."-AJ-2
7. 0 -AJ-1

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

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

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

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

n- Grupo-Serviços

Auxiliares
Véncimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

7."-SA-6
7."-SA-5
7.a·SA-4
7. 6 -SA-3
7."-SA-2
7.B-SA-1
III -

5.440,00
4.820,00
4.080,00
2.920,00
2.510,00
2.100,00
1.630,44
1.360,00

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

2.380,00
2.040,00
1.630,00
1. 080,00
950,00
610,00

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

o •

o •

o •

o ••• o •••••••• o ••• o •••

o ••• o •• o •• ~ • • • • • • •

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

o ••••••• o •••••• o ••

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

o.

o ••••••

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

Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria
Vencimentos
Mensais

Níveis

Cr$
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

7. 6 -TP-5
7."-TP-4
7. 6 -TP-3
7.n·TP-2
7. 6 -TP-1

•• o • • • • o.

o •••••••••••••••• o ••••••

•• o o ••• o.

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

o o. o • • • • • • • o •• o o.
•••

o ••••••• o ••••

o • • • • • o. o • • • • • • • o ••••

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

•• o.

o o ••

o o ••••••

o ••••••••
o •••••••

o ••••

o •••

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

o ••

1.290,00
1. 080,00
950,00
740,00
540,00

-504IV- Grupo-Artesanato

Vencimentos
Mensais

Níveis

Cr$
TRT
TRT
TRT
TRT

7. -ART-4
7.8 -ART-3
7. 8 -ART-2
7. 8 -ART-1
8

V-

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

o ••••••••• o • o o o o

••••••••••••••••••• o •••

o

o •••••

•••

o ••• o

•••••

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

o •

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

O

O

O

O

O

O

O

O O

O

o O o

o

o O o

o O o o

O

O

O

o

O O

O

o

O

O

O

O

o

O

O

O

O O

O

o

o o

O

Grupo-Outras Atividades de Nível Superior
Vencimentos
Mensais

Níveis

Cr$
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

7. 8 -NS-7
7. 8 -NS-6
7.8 -NS-5
7.8 -NS-4
7. 11 -NS-3
7. 8 -NS-2
7.8 -NS-1

O O O

o O O O O O o o o o I

O

o o o O O o o o o o O o o o o O o I O O O o O t

O I

O O t

5.570,00
4.960,00
4.620,00
4.080,00
3.870,00
3.460.00
540,00

O O

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

•••••• o o o

VI -

o •••• o •

o o •••••••••••••• o o ••••••••••••

Grupo-Outras Atividades de Nível Médio
Vencimentos
Mensais

Níveis

Cr$
•••••••••• o ••••

TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

8 -NM-6

7.
7.8 -NM-5
7.'l-NM-4
7. 6 -NM-3
7. 6 -NM-2
7. 11-NM-1

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

Art. 2. 0 As gratificações de nível universitário e de representação, referentes aos cargos que integram o.s Grupos de que trata esta lei, ficarão, absorvidas,
em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
§ 1.0 A partir da vigência dos Atas de transformação ou transposição de
cargos para as Categorias Funciona!J do novo sistema, cessará, t~ara o.s respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste artigo.
§ 2.0 Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionárioo do Quadro Permant'lnte do Tribunal do Trabalho da Sétima Região, à medida que os respectivos cargos forem transformados ou transpostos para categorias Funcionais in-
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de 10 de dezembro de 1970.
Art. 3.0 A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários do
Quadro Permanente do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região que
forem incluídos nos Grupos de que trata esta lei e nos demais estruturados ou
criados na forma da Lei n. 0 5. 645, de 10 de dez·embro de 1970, .será calculada de
acordo com o disposto no art. 10, da Lei n. 0 4. 345, de 26 de junho de 1964.
Aos a tuais funcionários que, em decorrência desta Lei, passarem a
perceber, mensalmente, r·etribulção total Inferior à que vinham auferindo de
acordo com a legiSlação anterior, s·erá assegurada a diferença, como vantagem
pessoal, 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. 4.0

Art. 5°. O.o !nativos farão jus à revisão de proventos com base nos valorP.s de
vencimentos fixados no Plano de Retribuição para os cargos correspondentes
àqueles em que se tenham apo.sen:ado, de acordo com o disposto no art. 10 do
Decreto-Lei n. 0 1.256, de 26 de janeiro de 1973.
§ 1. 0 Para efeito do diSposto neste artigo, será considerado o cargo que
tenha servido de base de cálculo para os proventos à data da ap()sentadorla, incidindo a revisão somente sobre a parte do prOV·ento correspondente ao V·enc!mento básico, aplicando-se as normas contidas nor arts. 2. 0 e 3.0 desta Lei.
§ 2. 0 O vencimento que servirá de base à r·evisão de proventos será fixado
para a Clalse da ca:egoria Funcional para a qual tiver sido transposto o cargo
de denominação e símbolo iguais ou equivalentes aos daqueles em que se aposentou o funcionário.
§ 3. 0 O reajustamento previSto neste artigo será devido a partir da publicação do Ato de traru:pmição de cargos para a Categoria Funcional respectiva.
Art. 6. 0 Na implantação do novo Plano de Classificação de Cargos, poderá o
Tribunal Regional do TraJ:alho da Sétima Região, mediante Ato da Presidência,
transformar, em cargo;, observada a regulamentação. pertinente, empregos integrante.s da .sua Tabela de Pe~soal Temporário regidos pela Legislação Trabalhista, a qual é considerada extinta.
'

Parágrafo único. As funções Integrantes do Grupo-Direção e Assistência
Intermediária, necessárias aos serviço.: do Quadro do Tribunal Regional do Trabalho na Sétima Região, serão criadas pelo Tribunal, na forma do art. 5.0, da
Lei Complementar n. 0 10, de 6 de maio de 1971, adotado.s os princípios de classificação e níveis de valores vigorantes no Poder Ex·ecutivo.
Art. 7.0

Ressalvada a hipótese previs:a no parágrafo único do art. 3.0 da
Lei n. 5.645, de 10 de dezembro de 1970, fica vedada a. contratação, a qualquer
titulo 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 Grupos de que trata ·esta Lei.
0

Art. 8.0

Os vencimentos fixados no art. 1.0 desta Lel vigorarão a partir da
dos Atos de inclusão de cargos no novo .cisterna, a que se refere o § 1.0 do
seu art. 2. 0
da~a

Observado o disposto nos arts. s.o, inciso nr, e 12. da Lei n.0 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, a.s despesas d·ecorrentes da aplicação de.sta Lei serão
atendidas pelos recur.:os 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

Art. 10 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.

TRmUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7.8 REGIAO -

QUADRO PERMANBNTB

GRUPO; ATIVID.ADE DE APOIO JUDIOIARIO- CóDIGO: TRT-7.a-AJ-020

Categoria
Funcional

Técnico
Técnico
Técnico
Judiciário
Judiciário
Judiciário

Categoria
Funcional

C6dlgo

C6dlgo

TRT7.a
AJ-1121.8

Categoria
Funcional

or.

Just.
Avaliador
or. Just.

TRT 7.B

AJ-021.'1
TRT 7.a
AJ-()21.6

Avallador

Auxiliar
Auxiliar
Judiciário
Judiciário

--

-----

TRT 7.•
AJ-022.5
TRT 7.a
AJ-022.4

C6digo

Categoi"ia

Funcional

C6dlgo

Categoria
Funcional

C6dlgo

TRT 7.8
AJ-D24.3

A tendente
Judiciário

AJ-1125.3

TRT7.&
AJ-024.2

A tendente
Judiciário
A tendente
Judiciário

TRT 7.8
AJ-D25.2
TRT 7.a
AJ-()25.1

TRT 7.a
AJ-023.7
TRT 7."'
AJ-1123.6
Agente de
Segurança
JudiciAria
Agente de
Segurança
Judiciária
Agente de
Segurança
Judiciária

TRT 7.8
AJ-Q24.,d_
TRT 7.a

-
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O SR. PRESIDENTE (Ru,y Santos) - Passa-se à votação das emendas.
Os Srs. Senadores que as aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria Irá à Comissão d·e Redação.
Esgotada a matéria da Ordem do Dia, vai-se passar à votação do Requerimento n.O 124, lido Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara
n.o 63, de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senador·es que o aprovam permaneçam .sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 63, de 1974
(n.0 1. 859-C/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que fixa os valor·es de vencimentos dos cargos dos GruposAtividades de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliare.;:, Transporte Oficial e
Portaria, Artesanato, Outras Atividades d·e Nível Superior, e Outras Atividades de Nív.el Médio, dos Quadros Permanentes das Secretarias dos
Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras providências (dependendo de
pareceres das Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças).
Solicito ao nobre Senador Magalhães Pinto o parecer da Comissão de Serviço Público Civil.
O SR. MAGALIIAES PINTO (Minas Gerais) -

(Para emitir parecer.) -

Sr. President·e, Srs. Eenadores, com o objetivo de estender aos servidores
dos Tribunais Regionais Eleitorais níveis de vencimentos já concedido.s aos dos
demais Tribunais, a partir de novembro do ano próximo passado, o Senhor Presidente da R·epública encaminha à nossa apreciação a presente proposição.
Tratando-se de matéria bastante conhecida e de teor quase idêntico a de
inúmera~ outras aprovadas pelo Congresso, evitaremos descer a minúcias desnecessárias.
Acentuaremos, apenas, que, cogitando de tribunais que representam quantitativos diferentes de população, corr·espondente ao número de eleitores de cada
Estado-membro, é óbvio que o número de servidores dos respectivos quadros
oscile em função do volume de serviço, consoante pode ser cons:atado do exame
das tabelas anexadas ao processado.
O projeto, em seu conteúdo. decorre de imperativos de ordem constitucional
e legal e os benefícios dele resultantes já foram estendidos à maioria dos funcionários do Poder Judiciário.
Ao projeto foram apresentadas diversas emenda:; que passamos a relatar.
os eminentes Senadores Guido Mondim, Heitor Dias e Amaral Peixoto, respectivamente, apresentaram emendas, do mesmo teor, ao inciso I do art. 5.0 , visando a prescrever o seguinte:
"I - para a Categoria Funcional de Técnico Judiciário, diploma de Bacharel em Direito, exceto para aqueles que, na data da Lei, já pertençam
ao Quadro dos Tribunais Regionais como Auxlllare.o Judiciários."
Ao justificar a alteração proposta, trazem os autores à colação, dentre outros, os seguintes argumentos:
"Nada mais justo que a pretensão dos atuais Auxiliares Judiciários, vez
que a Lei n.o 4. 049/62, em vigor. garante o acesso à Classe dos Oficiais
Judiciários, cujos cargos foram transformados, sob a denominação de
Técnicos Judiciários, sem a exigência do diploma de Bacharel em Direito.''

IL
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só as.sen tada.
l.o) permitir-lhes o ingresso em carreira cujas exigências para o exercício
são bastante mais rigorosas, como é do conhecimento geral;
2. 0 ) excetuá-Ios da exigência de diploma de bacharel em direito.
A emenda quebra a sistemática da r·eforma administra:iva, que, diga-se de
passagem, não é um fato l!olado nos Tribunais Regionais, mas comum a todos
os setores do funcionalismo federal. Contraria, também, o princípio da paridade
instituído pelos arts. 98 e 108, § 1.0 , da Constituição Federal, pois a lei que se
quer modificar é, em suas linhas g·erais, idêntica a diversas outras já aprovadas
para funcionário..l do Distrito Federal, dos Tribunais Federais, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.
Atender ao que pretendem os ilus ~res parlamentares referidos, seria criar
regime de exceção para uma determinada categoria de funcionários, o que, como
acentuamos, iria de encontro ao postulado básico do projeto, que concede tratamento paritário a todos os funcionários federais.
Com o mesmo escopo e acompanhada de brilhante justificação, o eminente
Senador Vasconcelo.s Torres apresentou emenda que só difere das três anteriores, por Incluir, no citado inciso I do ar~. 5. 0 , os profissionais de Economia, de
Contabilidade e de Administração.
Nozso parecer às 3 emendas, em que pesem os nobres propósitos de seus
ilustre.s autores, pelos argumentos expendido.s, é pela rejeição.
Em outra emenda, o nobre Senador Nelson Carneiro propõe a supressão
do art. 19, do projeto, alegando que o referido dispositivo contraria a autonomia
administrativa dos Tribunais, que é norma constitucional, não podendo ser derrogada por mero preceito de lei.
A pretendida erradicação do citado ar~. 19, parece-nos providência que se
impõe, ante os dispositivos constitucionais invocado.s pelo ilustre proponente da
medida, poi.s, realmente o mencionado preceito colide com o princípio da autonomia dos Tribunais, estabelecido pelo art. 115, II, da Constituição Federal.
Nosso parecer é, assim, pela aceitação da emenda, que adotamos ao final.
O projeto em si, ao nosso ver, para o seu aperfeiçoamento, carece de alguma.s al ~e rações, tais como:
a) pluralizar a palavra "Intermediária", constante da expressão "Grupo
Direção e Assistência Intermediária", mencionada nos arts. 6.0 , 7.o e seu § 3.0 e 8. 0 •
Além disso, necessário se torna acrescentar, ao caput do referido art. 7. 0 , após
o vocábulo "Intermediária", entre parênteses, a siglo (DAI);
b) substituir a expre~são "Grupos Ocupacionais", constante dos arts. 11, 12,
13 e 16, por "Grupos de Categorias Funcionais", que se compatibiliza melhor
com a ~erminologia adotada para o novo Plano de Classificação de cargos; e
c) dar nova redação ao art. 9. 0 e parágrafos pela necessidade de manter-se
a mesma orientação sugerida em relação a projetas semelhantes, referentes a
outros Tribunais.
Ante o expo.3to opinamos favoravelmente ao projeto, acatando a supressão
do art. 19, sugerida pelo douto Senador Nelson Carneiro, que se constituirá na
emenda n. 0 1 - CSPC, e recomendando, ainda, as seguintes emendas:
EMENDA N.0 1 -

CSPC
"Suprima-se o art. 19 do Projeto de Lei da Câmara n.0 63, de 1974."
EMENDA N.0 2 - CSPC
"No caput do art. 7. 0 , onde se lê: "Assistência Intermediária"
Leia-se:
"e Assistência Intermediárias (DAI)."
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3.o do art. 7. 0 e no art. 8.0 in fine, onde se lê: "e Assistência Interme-

"No §
diária"
Leia-se:
"e Assistências Intermediárias.''

EMENDA N. 0 4 - CSPC
Dê-se ao art. 9.0 e seus parágrafos a seguinte redação:
"Art. 9.0 Os servidores aposentado.> que satisfaçam as condições estabelecidas para a transp·osição de cargos no Ato de estruturação do Grupo
respectivo farão jus à revisão de proventos com base no valor do vencimento fixado para o nível inicial da correspondente Categoria Funcional,
no novo Plano de Retribuição do Grupo.
§ 1.0 Para efeito do disposto neste artigo, será considerado o cargo
efetivo ocupado pelo funcionário à data da ap0.3entadoria, incidindo a
revisão somente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento
básico e ficando suprimidas todas as vantagens, gratificações, parcelas e
quaisquer outras retribuições que não se coadunem com o novo Plano de
Classificação de Cargos.
§ 2. 0 O cargo que servirá de base será o da classe inicial da Categoria Funcional para a qual tiver sido transposto o cargo das mesmas denominações e atribuições daquele em que foi aposentado.
§ 3.0 A revisão dependerá da existência de recursos orçamentários suficientes e somente poderá efetivar-se após ultimada a transposição de
todos os servidores na atividade, àe todos os Grupos em que ocorrer a inclusão mediante transposição.
§ 4. 0 Os novos V·alores dos proventos serão devidos a partir da publicação do ato de revisão.
EMENDA N.0 5 - CEPO
"Nos arts. 11, 12, 13 e 16, caput, onde se lê: "Grupos Ocupacionais,
Leia-se:
"Grupos de Categorias Funcionais."
É o parecer Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Saldanha Derzi para proferir o par·ecer da Comissão de Finanças,
O SR. SALDANHA DERZI (Mato Grosso. (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto ora submetido à nossa consideração originou-se de solicitação do Poder Executivo e visa a estender aos funcionários dos
Tribunais Regionais Eleitorais níveis de vencimentos já concedidos a seus colegas do Poder Judiciário, com base na Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
Na Mensagem que acompanhou o processado, o Senhor Presidente do Superior Tribunal Eleitoral acentuou que a proposição obedece ao princípio constitucional da paridade e aos ditames da Lei Complementar n.o 10, de 6 de
maio de 1971, adotado o modelo instituído para os funcionários do Executivo,
pela mencionada Lei n. 0 5.645/70.
Ressalta, do exposto, tratar-se de matéria exaustivamente conhecida da
Comissão, pois temos examinado recentemente multas proposições com o mesmo
propósito. Abordaremos, assim, apenas os aspectos que Interessam mais de perto
a este órgão.
As despesas resultantes da. lei, além de justificadas pelo respaldo constitucional e legal já referidos, sairão dos recursos orçamentários próprios dos Tribunais Regionais Eleitorais.
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de redação; uma, a de n. 0 4, reformula o art. 9.o e seus parâgrafos; e outra,
sugerida pelo Senador Nelson Carneiro, suprime o art. 19; parecem-nos merecedoras da nossa acolhida.
Concluímos, portanto, pela aprovação do projeto com as emendas adotadas
:>ela Comissão de Serviço Público C!vll.
Él o parecer Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - o parecer da Comissão de Serviço
Público Civil conclui favoravelmente ao projeto, com as emendas que apresenta de n. 0 s 1 a 5-CSPC; o parecer da Comissão de Finanças é favorâvel ao
i)rojeto e às emendas da Comissão de Serviço Público Civil.
Completada a instrução da matéria, vai-se passar à sua apreciação.
Em discussão o projeto e as emendas. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-los, declaro-a encerrada.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É

o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 63, de 19'74
(N.0 1.859-C/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'ÓDLICA)

Fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Ativid'ades
de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Transporte Oficial e Portaria,
Artesanato, Outras Atividades de Nível Superior e Outras ,Atividades
de Nível Médio, dos Quadros Permanentes das Secretarias d'os Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras providências.

o Congresso

Nacional decreta:

Art. 1.0 Aos níveis de classificação dos cargas integrantes dos Grupos a
que se refere esta lei, dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais
Regionais Eleitorais, criados e estruturados com fundamento na Lei n.o 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos:
I -

Grupo-Atividadas de Apoio Judiciário
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis

• • • • o ••• o ••• o ••• o • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • o o • • • • • • • • • o. o
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TRE AJ-3
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t

t

•
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I

I

0

t

. .. .. .. . .... . ... . ..... ... .... . .. . ...... .. .. .. .. .. .. .
... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . .

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

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
TRE
TRE
TRE
'IlRE
TRE
TRE

SA-6
SA-5
SA-4
SA-3
SA-2
SA-l

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

••••••

I

I

•

I

••

I

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• o •••• o o •• o o ••••••• o • • • • • • • • • o •••••• o • o ••••• o o •• o ••
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Grupo-Serviços de Transporte Oficial e Portaria
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRE
TRE
TRE
TRE
TRE

TP-5
TP-4
TP-3
TP-2
TP-1

•

2. 380,00
2. 040,00
1.630,00
1. 080,00
950,00
610,00

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

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

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

• •

• o •

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

•••••••••••••••• o

••••• o

••

o

••• o

o •••••••••• o ••••••••

1.290,00
1.080,00
950,00
740,00
540,00

IV- Grupo-Artesanato

Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRE ART-5
TRE ART-4 .............................................. .
TRE ART-3
TRE Ml.T-2 ................................................
TRE ART-1 ................................................
o • o o ••• o •••• o • • • • • • • • • • • • o •••• o •• o • • • • • • • • • • • • • •

O

o

V-

o o

o o

O

O

O

O

I

o

O

o

O

o O O o
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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

Grupo-Outras Atividades de Nível Superior
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRE
TRE
TRE
TRE
TRE
TRE
TRE

NS-7
NS-6
NS-5
NS-4
NS-3
NS-2
NS-1

2.100,00
1.630,00
1.290,00
880,00
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 Atividadles de Nível Médio
Vencimentos
Mensais
Or$

Níveis

TRE NM-7
TRE NM-6
TRE NM-5
TRE NM-4

TRE NM-3
TRE NM-2
TRE NM-1
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2.380,00
2.240,00
2.040,00
2. 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 as gratificações de nível universitârio, referentes aos cargos que integram os Grupos de que trata esta Lei, são absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
§ 1.0 A partir da vigência dos At.os de transformação ou transposição de
cargo.s para as Categorias Funcionais do novo sistema, cesará, para os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste artigo.
§ 2. 0 Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, à medida que
os respectivos cargos for.em 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.
·
0
Art. 3. A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários
dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais,
que forem incluídos nos Grupos de que trata esta Lei e nos demais estruturados
ou criados na forma da Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, será calculada
de acordo com o disposto no art. 10 da Lei n. 0 4.345, de 26 de junho de 1964.

Art. 4. 0 Aos atuals funcionári·os que, em decorrência desta Lei, passarem
a perceber, mensalmente, retribuição total Inferior a que vinham auferindo,
ie acordo com a legislação anterior será assegurada a diferença, como vantagem pessoal, nominalmente identificável, na forma do disposto no art. 4.o e
respectivos parágrafos da Lei Complementar n.o 10, de 6 de maio de 1971.
Art. 5. 0 São requisitos para ingresso nas classes iniciais, além da Idade
máxima de trinta e cinco anos:
·
I - para a Categoria Funcional de Técnico Judiciário, diploma de Bacharel
em Direito;
II - para a Categoria Funcional de Taquígrafo Judiciário, diploma ou
certificado de conclusão d·e curso superior, ou habilitação legal equivalente, da
área de Ciências Humanas e Sociais e das Letras, correlacionados com as atribuições da Categoria Funcional, além da correspondente formação especializada;
III - para a Categoria de Auxiliar Judiciário, certificado de conclusão do
ciclo colegial ou ensino de segundo grau, ou de nível equivalente, e prova de
matrícula no segundo período letlvo, no minlmo, de um dos cursos superiores
de Direito, Economia, Contabllldade ou Administração;
rv - para a Categoria Funcionai de Atendente Judiciário, certificado de
conclusão do curso ginasial ou oitava série do primeiro grau ou de nivel equivalente;
V - demais exigências constantes das Instruções reguladoras de concursos, inclusive no tocante à formação profissional especializada.

- 513. Art. 6.0 As funções integrantes do Grupo-Direção e Assistência Intermediária, necessárias aos serviços dos Tribunais RegionaL~ Eleitorais, serão 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
e dentro dos limites das dotações orçamentárias.
Art. 7. 0 As Chefias das Zonas Eleitorais das Capitais dos Estados e do
Distrito Federal, serão exercidas por ocupantes de funções integrantes do Grupo-Dlreção e Assistência Intermediária.
§ 1.0 O preenchimento das funções de DAI de que trata este artigo fica
condicionada à vacância das chefias efetivas correspondentes.
§ 2.0 Aplica-se aos atuais ocupantes efetivos dos cargos de Chefe de ZOna
Eleitoral o disposto no art. 7.0, item I, da Lei n. 0 6.006, de 19 de dezembro
de 1973.
§ 3.0 o disposto no parágrafo anterior somente vigorará a partir da data
da Implantação, nos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais, do Grupo-Direção e Assistência Intermediária.
Art. 8.0 Os atuals cargos em comissão de Secretário da Presidência, símbolo PJ, dos Quadros das Secretarias dns Tribunais Regionais Eleitorais da Guanabara e Minas Gerais e de Secretário do Presidente, símb<llo PJ-3 do Quadro
da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, passarão
a corresponder a funções integrantes do Grupo-Direção e Assistência Intermediária.
Art. 9.0 Os atuals !nativos farão jus à revisão de proventos com base nos
valores dos vencimento.s fixados no Plano de Retribuição para os cargos correspondentes àqueles em que se tenham aposentado, de acordo com o disposto no
art. 10 do Decreto-lei n. 0 1-256, de 26 de j.aneiro de 1973.
§ 1.0 Para o efeito do disposto neste artigo será considerado o cargo que
tenha servido de base de cálculo para os proventos à data da aposentadoria,
incidindo a revisão somente ~obre a parte d·o provento correspondente ao vencimento básico, aplicando-se as normas contidas nos arts. 2. 0 , 3.0 e 4.0 desta Lei.

§ 2. 0

O vencimento que servirá de base à revisão do provento será fixado
para a classe da Categoria Funcional para a qual tiver sido transposto o cargo
de denominação e símbolo iguais ou equivalentes ao daquele em que se aposente o funcionário.
§ 3. 0 O reajustamento previsto neste artigo será devido a partir da publicação do primeiro Ato de inclusão de cargos para a Categoria Funcional respectiva.
Art. 10. Aos atu ais funcionários, mediante petição a s·er formalizada junto
ao órgão do pessoal, no prazo de trinta dias, contados da publicação desta Lei,
será facultado permanecer nos cargos de que são ocupantes efet!vos, com os
direitos, vantagens e obrigações da situação anterior, passando a integrar Quadro
Suplementar, em extinção, juntamente com os cargos ocupados pelos que não
lograrem habilitação no processo seletivo, a ser disciplinado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 11. Os funcionários do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais
Regionais Eleitorais, que se encontrarem à disposição de outros órgãos da Justiça Eleitoral, na data da publicação desta Lei, poderão concorrer à transformação ou transposição dos cargos de que são ocupantes, nos órgãos em que estiverem prestando serviços, passando a integrar os correspondentes Grupos Ocupaclonais, nos respectivos Quadros Permanentes, caso haja concordáncla do órgão
de origem.
Parágrafo único. Poderão Igualmente concorrer à transposição ou transformação dos respectivos cargos efetivos do Quadro Permanente os funclonârios
de outros órgãos da Administração Pública, que se encontrem prestando ser-

;.
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que haja concordância do órgão de origem.
Art. 12. os funcionários da Quadro Suplementar do Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara passarão a integrar o Quadro Permanente do mesmo Tribunal, no Grupo-Apoio Judiciário e demais Grupos Ocupacionais, correspondentes aos cargos de que são ocupantes, observadas as disposições pertinentes
à transformação ou transposição dos mesmos.
Art. 13. Os funcionários do Quadro Especial do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal passarão a integrar o Quadro Permanente do mesmo
Tribunal, no Grupo-Serviços Auxiliares e demais Grupos Ocupacionais, correspondentes aos cargos de que são ocupantes, observadas as disposições pertinentes à transformação ou transposição dos mesmos.
Art. 14. Os extranumerários, com estabilidade reconhecida, existentes nas
Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, passarão a integrar os Quadros
Permanentes respectivos, nos Grupos Ocupac!onals correspondentes aos cargos
de que são ocupantes, observadas as normas pertinentes à transformação ou
transposição dos mesmos.
Art. 15. Os Tribunais Regionais Eleitorais, na implantação do Plano de
Classificação, aproveitarão no Grupo-Serviço.s Auxiliares, dos Quadros Pertinentes das respectivas Secretarias, as funções atualmente desempenhadas por Auxiliares de Cartório, com estabilidade reconhecida à data da publicação desta
Lei, em cargos vagos, resultantes de transposição, transformação ou criação
por Lei.
Art. 16. Os funcionários ·excedentes, existentes nos Tribunais Regionais
Eleitorais, passarão a integrar os re.spectivos Quadros Permanentes, nos Grupos
Ocupacionais correspondentes, em cargos vagos, resultantes de transposição,
transformação ou criação por Lei.
Art. 17. Os vencimentos fixados no art. 1. 0 desta Lei vigorarão a partir
da data dos Atas de inclusão de cargos no novo sistema, a que se refere o §
1.0 do art. 2.o
Art. 18. Os ocupantes de cargos que integrarem as classes das Categorias
Funcionais dos Grupos a que se r·efere esta Lei ficarão sujeitos ao regime de
quarenta horas semanais de trabalho.
Parágrafo único. Os ocupantes dos cargos integrantes do Grupo-Outras
Atividades de Nível Superior ficarão sujeitos à jornada de trabalho estabelecida
pelas Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, de conformidade com as
necessidades do serviço, observado o mínimo de trinta horas semanais.
Art. 19. O Tribunal Superior Eleitoral baixará as instruções necessárias,
a serem observadas pelos Tribunais Regionais Eleitorais, para o cumprimento
da presente Lei.
Art. 20. Obsvervado o disposto nos arts. 8. 0 , inciso III, e 12 da Lei número 5.645, de 10 de dezembro de 1970, as despesas decorrentes da aplicação
desta Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios dos Tribunais
Regionais Eleitorais, bem como por outros recursos a esse fim destinados na
forma da legislação pertinente.
Art. 21. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE <Ruy Santos) 5 - CSPC.

Em votação as Emendas de n.os 1 a

Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéri·a vai à Comissão de Redação.
Sobre a mesa, redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n. 0 63/74, em regime de urgência, que será lida pelo Sr. 1. 0 -Secretárlo.

-515ll: lida a seguinte

PARECER
N.0 304, de 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final das Emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 63, de 1974 (n. 0 1.859-C/74,
na Casa de origem.)
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação final das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n. 0 63, de 1974 (n.o 1.859-C/74, na Casa de origem), que fixa

os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades de Apoio Jucl.iciário,
Serviços Aux111ares, Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atividades
de Nivel Superior e Outras Atividades de Nível Médio, dos Quadros Permanentes
das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais e dá outras providências.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente Cattete Pinheiro, Relator - José Lindoso - José Augusto - Ruy Carneiro.
ANEXO AO PARECER
N. 0 304, DE 1974
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n.o 63, de 1974 (n.o 1.859-C/74, na Casa de origem).
EMENDA N. 0 1
(corresponcl.e -à Emenda n. 0 1 Suprima-se o art. 19 do projeto.
EMENDA N. 0 2
(corresponde à Emenda n. 0 2 -

CSPC)

CSPC)

Ao caput do art. 7. 0 :
Onde se lê:
"
e Assistência Intermediária."
Leia-se:
" e Assistência Intermediária (DAI)."
EMENDA N. 0 3
(corresponde à emenda n. 0 3 Ao § 3. 0 do art.. 7.o e ao art. s.o "in fine":
Onde se lê:
"
e Assistência Intermediária."
Leia-se:
" e Assistência Intermediárias."

CSPC)

EMENDA N. 0 4
(corresponde à emenda n. 0 4 - CSPC>
Dê-se ao art. 9.o e seus parágrafos, a seguinte redação:
"Art. 9. 0 Os servidores aposentados que satisfaçam ·as concl.içóes estabelecidas para a transposição de cargos no Ato de estruturação do Grupo
respectivo farão jus à revisão de proventos com base no valor do vencimenta fixado para o nivelinicial da correspondente Categoria Funcional,
no novo Plano de Retribuição do Grupo.

•
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Para efeito do disposto neste artigo, será considerado o cargo efet!vo ocupado pelo funcionário a data da aposentadoria, incidindo a revisão somente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento
básico e ficando suprimidas todas as vantagens, gratificações, parcelas e
quaisquer outras retribuições que não se coadunem com o novo Plano de
Classificação de Cargos.
§ 2. 0 o cargo que servirá de base será o da classe inicial da Categoria
Funcional para a qual tiver sido transposto o cargo das mesmas denominação e atribuições daquele em que foi aposentado.
§ 3. 0 A revisão dependerá da existência de recursos orçamentários suficientes e somente poderá efetiv·ar-se após ultimada a transposição de
todo.s os servidores na atividade, de todos os Grupos em que ocorrer a
Inclusão mediante transposição.
§ 4.0 Os novos valores d<Js prOY·entos serão devidos a partir da publicação
do ato de revisão".
EMENDA N, 0 5 - CSPC
(corresponde à Emenda n. 0 5 - CSPCJ
Aos arts. 11, 12, 13 e 16, caput:
Onde se lê:
"Grupos Ocupaclonais,
"
Leia-se:
. . . . . . . . . . . . . . . . . "Grupos de Categorias Funcionais, .......... "
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Achando-se em regime de urgência a
proposição cuja redação final acaba de ser lida, deverá ser submetida, imediatament.e, à apreciação do Plenário.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar
a cl.lscussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs, Senadores que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redaçã<J final, o projeto voltará à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, redações finais das Emendas do Senado aos Projetas de Lei
da Câmara n. 0 s 43, 47 e 58, de 1974, aprovadas na Ordem do Dia da presente
Sessão e que, nos termos do Parágrafo único do art. 358 do Regimento Interno,
se não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo Sr. 1.0 -Secretárlo. (Pausa.)
São lidos os seguln tes:
PARECER
N. 0 305, de 1974

Da Comissão de Redação, apresentando a redação final das Emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 43, de 1974 (n.o 1.871-B/74,
na Casa de origem.)
Relator: Sr. José Augusto
A Comissão apresenta a redação final das Emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n. 0 43, de 1974 (n. 0 1.871-B/74, na Casa de origem) que fixa
os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades de Apolo Jucllclário,
Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras
Atividades de Nível Superior e Outras Athidades de Nível Médio, do Quadro
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e dá outras providências.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente;
José Augusto, Relator; José Lindoso - Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER
N. 0 305, DE 1974
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n. 0 43, de 1974 (n,0 1. 871-B/74, na Casa de origem.)
EMENDA N.o 1
(corresponde à Emenda n. 0 1 - CSPC)
Ao § 1. 0 do art. 2.o, in fine,
Inclua-se:
" ...... porventura percebidas."
EMENDA N.0 2-CSPC
Dê-se ao art. s.o e seus parágrafos, a seguinte redação:
"Art. s.o Os servidores aposentados que satisfaçam as condições estabelecidas para a transposição de cargos no Ato de estruturação do Grupo
respectivo farão jus à revisão de proventos com base no valor do vencimento fixado para o nível inicial da correspondente Categoria Funcional, no novo Plano cl.e Retribuição do Grupo.
§ 1.0 Para efeito do disposto neste artigo, será considerado o cargo
efetivo ocupado pelo funcionário à data da aposentadoria, incidindo a
revisão somente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento básico e ficando suprimidas todas as vantagens, gratificações, parcelas e quaisquer outras retribuições que não ae coadunem com o novo
Plano de Classificação de Cargos.
§ 2.o o cargo que servirá cl.e base será o da classe inicial da Categoria
Funcional para a qual tiver sido transposto o cargo das mesmas denominação e atribuições daquele em que foi aposentado.
§ 3. 0 A revisão dependerá da existência de recursos orçamentários suficient.es e somente poderá efetivar-se após ultimada a transposição de
todos os servidores na ativldade, de todos os Grupos em que ocorrer a
inclusão mediante transposição.
§ 4.0 03 novos valores dos proventos serão devidos a partir da publicação
do •ato de revisão."
EMENDA N. 0 3
(corresponde à Emenda n. 0 3 - CSPCl
0
Ao art. 7. :
Onde se lê:
" .............. e Assistência Intermediária .............. "
Leia-se:
e Assistência Intermediárias
"
"
PARECER

N.0 306, de 1974

Da Comissão de Redação, apresentando a redação final da Emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 47, de 1974 (n.0 1.873-B/74,
na Casa de origem.)
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apt•esenta a redação final da emenda do Senado ao Projeto
de Lei d.a Câmara n.o 47, de 1974 (n. 0 1.873-B/74, na Cas·a de origem), que

- 518!ixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-At1vidades de Apolo Judiciário, Serviços Auxil!ares, Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato,
Oatras Atividades d·e Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médio, Direção
e Assistência !ntermediárlas, do Quad.ro Permanente do Tribunal Regional do
Trabalho da Terceira Região, e dá outras providências.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1974. - Carlos Líndenberg, Presidente;
José Lindoso, Relator; José Augusto- Ru,y Carneiro - Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER
N. 0 306, DE 1974
Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n. 0 47, de 1974 (n.o 1.873-B/74, na Casa de origem.)
EMENDA N.0 1
(corresponde à Emenda n. 0 1 -

CSPC)

Dê-se ao art. 5. 0 e seus parágrafos a seguinte redação:
"Art. 5.0 Os servidores aposentados que satisfaçam as condições estabelecidas para a transposição de cargos no Ato de estruturação do Grupo
respectivo farão jus à revisão de proventos com base no valor do vencimento fixado para o nível Inicial da c·orrespondente Categ.oria Funcional,
no novo Plano de Retribuição do Grupo.
Para efeito do dJsposto neste artigo, será considerado o cargo
efetivo ocupad·o pelo funcionário à data da aposentadoria, incidindo a
revisão som·ente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento
básico e ficando suprimidas todas as vantagens, gratificações, parcelas e
quaisquer outras retribuições que não se coadunem com o novo Plano
de Classificação de Cargos.

§ 1.0

§ 2.0

O cargo que s·ervirá de base será o da classe inicial da Categoria
Funcional para a qual tiver sido transposto o cargo das mesmas denominaçã·o e atribuições daquele em que foi aposentado.
§ 3.0

A revisão dependerá da existência de recursos orçamentários suficientes e somente poderá ·efetivar-se após ultimada a transposição de
todos os servidores na atividade, de todos os Grupos em que ocorrer a
inclusão mediante transposição.
§ 4.0

Os novos valores dos proventos serão devidos a partir da publicação do ato de revisão."
PARECER
N.0 307, de 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final das Emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.o 58, ·de 1974 (n.0 1.916-B/74,
na Casa de origem).

Relator:

~.

José Lindoso

A Coml.ssão apresenta a redação final das Emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n. 0 58, de 1974 (n.o 1.916-B/74, na Casa de origem), que fixa
os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Ativldades de Apolo Judiciário,
Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras
At!vidades de Nível Superior e Outras Ativldades de Nível Médio do Quadro
Parmanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região,
e dá outras providências.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1974. - Carlos Lindenbcrg, Presidente;
José Lindoso, Relator; José Augusto - Cattete Pinheiro.
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N.O 307, de 1974
Redação Final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n.0 58, de 1974 (n.0 1.916-B/74, na Casa de origem).
EMENDA N.O 1
(corresponde à Emenda n. 0 1 - CSPC)
Dê-se ao art. 5. 0 e seus parágrafos a seguinte redação:
"Art. 5. 0 - Os servidores aposentados que satisfaçam as condições esta·belecidas para a transposição de cargos no Ato de Estruturação do
Grupo respectivo farão jus à revisão de proventos com base no valor
do vencimento fixado para o nível inicial da correspondente Categoria
Funcional, no novo Plano de Retribuição do Grupo.
§ 1.0 - Para efeito do disposto neste artigo será considerado o cargo
efetivo ocupado pelo funcionário à data da aposentadoria, incidindo a
revisão somente sobre a parte do provento correspondente ao vencimento
básico e ficando suprimidas todas as vantagens, gratificações, parcelas
e quaisquer outras retribuições que não se coadunem com o novo Plano
de Classificação de Cargos.
§ 2.0 - O cargo que servirá de base será o da classe inicial da Categoria
Funci-onal para a qual tiver sido transposto o cargo das mesmas denominações e atrlbuições daquele em que foi aposentado.
§ 3.0 - A revisão dependerá da existência de recursos orçamentários
suficientes e somente poderá efetivar-se após ultimada a transposição
de todos os servidores na ativldade, de todos os Grupos em que ocorrer
a inclusão mediante transposição.
§ 4.0 - Os novos valores dos proventos serão devidos a partir da publicação do a to de revisão."
EMENDA N.0 2'
(corresponde à Emenda n. 0 2 - CSPCl
Ao parágrafo único do art. 6. 0 :
Onde se lê:
" ... e Assistência Intermediárias ... "
Leia-se:
". . . e Assistência Intermediárias •.. ".
o SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - As redações finais lidas vão à publicação. (Pausa.)
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretãrio.
É lido e aprovado o seguinte
iR!E:QUERm\1EN1I'O
N. 0 125, de 1974
Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação para imediata discussão e votação, da redação final das emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.O 43, de 1974, que fixa os valores de
vencimentos dos cargos dos Grupos-Atlvldades de Apolo J·udiciário, Serviços
Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atlvidades de Nível Superior e Outras Atividades de Nível Médio, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região,
e dá outras providências.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
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requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra vou encerrar
a discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final. O projeto voltará à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
líl lido e aprovado o seguinte
REQUER:J!MEN'I10
N. 0 126, de 1974
Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da rcdação final da emenda do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 47, de 1974, que 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 Nível Médio, Direção e Assistência Intermediárias,
do Quadro Permanente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região,
e dá outras providências.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1974. - Virgílio Távora.

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Aprovado o requerimento, passa-se à
!mediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. SenadoJ.'Ies que aprovam a redação final queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto voltará à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
líl lido e aprovado o seguln te

IREQUERIIMEID'O
N.o 127, de 1974
Nos termos do art. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para Imediata discussão e votação, da redação final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 58, de 1974, que fixa os valores de vencimentos
dos cargos dos Grupos-Atividades 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 Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 21 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
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à Imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores des·ejar discuti-la, encerrarei a discussão.
Está encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada a redação final. O projeto voltará à Câmara dos Deputados.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a Sessão, designando para a
próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 24 de junho, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 57, de 1974
(n. 1.858-B/74, na Ca.sa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e
.A&sessoramento Superiores, dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n. 0 300, de 1974, da Comissão:
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
2
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n.0 44, de 1974
0
(n. 1.870-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que fixa os valores de níveis de vencimentos do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional do TrB~balho da Segunda Região e dá outra.s providências (dependendo
de parecer da Comissão de Redação oferecendo a redação do vencido).
0

3

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n.o 46, de 1974
(n. 0 1.868-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da
República, que fixa os valores de 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 providência-s (dependendo
de parecer da Comissão de Redação oferecendo a redação do vencido).
4

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 49, de 1974
(n. 0 1.915-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sanhor 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 Sétima Região, e dá outras providências.
5
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 53, de 1974
(n, 0 1.872-B/74, na Casa de origem), 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 Terceira Região, e dá outra.s providência-s (dependendo
do parecer da Comissão d·e Redação -oferecendo a redação do vencido).
Está encerrada e Sessão.
! Encerra-se a Sessão às 19 horas.J
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103.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 24 de jUJUho de 1974
PRESIDtNCJA DO SR ADALBERTO SENA

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto sena - Geraldo Mesquita - Flávio Britto - José Ll.ndoso
- Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa - Clodomir MJI.et - José Sarney - Fausto Castelo-Branco Petrônio Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - W.aldemar
Alcântara - Wilson Gonçalves - Luís de Barros - Ruy Carneiro Wilson campos- Luiz Cavalcante- Augusto Franco- Leandro Maciel
- Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Carlos Lindenberg Gustavo capanema - Magalhã·es Pinto - Leoni Mendonça - Osires
Teixeira - Fernando Corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi Lenolr Vargas - Guida Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - A lista de presença 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
OFíCIOS
DO SR. 1. 0 -SECRETARIO DA
CAMARA DOS DEPUTADOS
Enviando à revisão do Senado autóg1•afo dos seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 69, de 1974
(N.• 585·8/72, na Casa de origem)

Exclui a parcela de honorários na cobrança da Dívida Ativa da
União.
O Congresso Nacional decreta:
Art. - 1.0 - Na cobrança da Dívida Ativa da União será excluída a parcela
referente a honorários a que se refere o art. 21, da Lei n. 0 4.439, de 27 de
outubro de 1964.
Art. 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
(As Corn·lssões de Constituição e Justiça e de Finanças.)

-
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-523PROJETO DE LEI DA CAMARA
N. 0 70, de 1974
(N,o 1.894-B/74, na Casa de origem)
(DE JNICIATIVA

DO

SENHOR PRESIDENTE DA IU!!PÚDLICA)

Dá nova redação às letras a e b, do inciso IV, do art. 7.o da Lei
n. 0 6. 009, de 26 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre a utilização e
a exploração dos aeroportos, das facilidades à navegaçã.o aérea, e dá
'outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
A:rt. 1.0 - As letras a e b, do inciso IV, do art. 7.0 da Lei n.O 6. 009, de
26 de dezembro de 1973, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7,0 - ..............•..............•............................
IV - Da Tarifa de Armazenagem e Ca.patazia
a) as mercadorias e materiais d·estlnados a entidades privadas ou
públicas da AdminiStração Direta ou Indireta, quando ocorrerem
circunstâncias especiais criadas pelo Grupo Federal, por motivos Independentes da vontade dos destinatários; por prazo inferior a trinta dias
e mediante despacho concessivo da isenção do Ministro da Aeronáutica;
b) as mercadorias e materiais destinados a serviços necessários à segurança nacional ou por comprovada exigência do bem comum; por prazo
inf•erior a trinta dias e mediante despacho concessivo da Isenção do
Ministro da Aeronáutica."
Art. 2. 0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

MENSAGEM
N.o 155, de 1974
Excelentíssimo 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 :WJ.!nistro de Estado da Aeronáutica, o anexo projeto de lei que "dá
nova redação às letras a e b do Inciso rv do art. 7.0 da· Lei n. 0 6.009, de 26
de dezembro de 1973, que dispõe sobre a utilização e a exploração dos aeroportos,
das facilldades à navegação aérea, e dá outras providências".
Brasília, 19 de abril de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N, 0 30/GM-5, DE 29 DE MARÇO DE 1974, DO SR,
MINISTRO DA AERONAUTICA.
Excelentissimo Senhor Presidente da Repúb!lca:
O Governo Flederal, visando dar maior eficiência aos serviços aeroportuários
no Brasil, coadunando-os com o vertiginoso progresso dos transportes aéreos,
ao mesmo passo que buscando minimizar os encargos da União com a realização de tais serviços, constituiu a Sociedade de Economia Mis•ta ARSA Aeroportos do Rio de Janeiro Sociedade Anônima, com o objetivo de
administrar, operar ·e explorar industrialmente os aeroportos existentes na
região geoeconômlca, Integrada pelos Estados da Guanabara e do Rio doa Janeiro.
Poste•riormente, verificada a excelência da idéia. constituiu, igualmente,
uma Empresa Pública, sob a forma de sociedade por ações, a Empresa Brasileira
de Infra-Estrutura A·eroportuárla - INFRA·ERO, da qual a ARSA passou a ser
subsidiária, com a mesma finalidade e com Jurlsdlção ·em todo o território
nacional.
Como seria curial, atribuindo cunho empresarial a tais entidades, fez
constar de atas constitutivos que suas receitas principais seriam representadas
pelas tarifas aeroportuárias arr·ecadadas nos aeroportos por ela administrados,

!-

...'..,,

- 524 que gerariam, assim, os meios necessários à realização dos respectivos obj eti vos
sociais.
Esperava-se, pois, que com a filosofia adotada, pudessem os aeropartos gerar
receHas em quantidade suficiente para dar-lhes a necessária auto-suficiência,
de molde a que o Governo Federal ficasse, a médio prazo, desonerado de apllcar
verbas orçamentárias para a execução das atlvldades de ·administração, operação
manutenção e, quiçá, !implantação de aeroportos.
Dentre tais receitas, previa-se avultasse - pelo maior volume dos valores
a serem arrecadados - a ta.rlfa de armazenagem de carga aérea, cujo crescimento. dado o incremento do transporte de carga por via aére·a, mais se ac·entuava ano após ano.
Apesar da insuficiente experiência do Ministério da Aeronáutica no setor,
tão satisfatório parecia o sistema adotado na cobrança de tal tarifa, que se
achou salutar manter-se, na nova legislação promulgada (Lei n.o 6.009, d·e
26 de dezembro de 1973), dispoSição já contemplada no Decreto-Lei n.0 270,
de 28 de fevereiro de 1967, isentando da aludida tarifa a carga aérea importada
com isenção de direitos.
A prática, contudo, velo demonstrar a inconveniência da medida.
J!: que se verificou, em sondagens f·eltas junto aos orgãos arrecadadores do
Ministério da Fazenda, que grande parte das mercadorias importadas, principalmente par via aére·a, goza de isenção de direitos, com fulcro, primordialmente,
nos arts. 14 e 15 do Decreto-Lei n. 0 37. de 18 de novembro de 1966, causando,
conseqüentemente, acentuada redução das receitas g'f!radas nos aeroportos.
De tal monta é o problema, que o próprio Governo Federal, através do
Decreto-Lei n. 0 1. 0'16, de 21 de outubro de 1969, regulou a matéria para os
órgãos vinculados ao Ministério dos Transportes, tornando obrigatório o pagamento dos S·erviços industriais ou comerciais prestados por tais entidades,
dispensando-o somente nos casos que enumera e mediante despacho do Tribunal
daquela Pasta.
Por outro lado, já dispunha o Decreto-Lei n.o 8.439, de 24 de d:ezembro de
1945, regulamentador do serviço de armazenagem nos portos organizados, qae:
"Art. 1.0 - As mercadorias depoSitadas nos armazéns, pátios, pontes ou
depõsitos pertencentes às administrações dos portos organizados (art.
2.o do Decreto n.0 24.447, de 22 de junho de 1934) estão sujeitas ao
pagamento de armazenagem (Decreto n. 0 24.508, de 29 de junho de
1934), seja qual for a sua procedência ou destino, ressalvadas as exceções previstas neste Decreto-Lei.
§ 1.0 - As exceções a que este artigo se refere não compreendem a dispensa de armazenagem de mercadorias que venham a ser beneficiadas
por isenção ou redução de direitos, armazenagem essa que será sempre
devida e calculada na conformidade do art. 4.0 deste Decreto-Lei.
É que se constatou, no caso dos portos organizados, que a Isenção de
armazenagem, incidindo sabre mercadorias importadas com isenção d·e direitos,
causaria verdadeira sangria nos cofres daquelas entidades, dificultando enormemente a realização de suas atividades normais, sem que se recorresse, paralelamente, aos recursos da União, através de ve11bas orçamentárias ou não.
Idêntica é agora a situação enfrentada p.elos aeroportos, mormente pelas
entida.des constituídas com a final!dade de operá-los e administrá-los, comercial
e industrialmente.
Tendo sido constituídas, a'té este instante, com capital exclusivo da União,
representado, na sua quase totalidade, por bens imobll!zados (Imóveis móveis
e equipamentos, etc), não dispõem do capital de giro necessário à consecução
dos seus objetivos sociais.
Precisariam, pois, contar com a receita gerada nos aeroportos por elas administrados para atender à finalidade para a qual foram constituídas.
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-525Contudo, se grande pal'te da receita pr·ev!sta deixa de ser gerada, pela
condessão de isenções de caráter generalizado, dificllmnte ·atingirão àquela
finalidade, sem que continue a União a injetar em seus cofres os recursos
necessários.
Isto é tão mais certo quando se atenta para o caso particular do Arma21ém
de Carga Aérea do Aerop·orto Internacional do Galeão.
Nesse armazém, administrado e explorado, até o dia 31 de dezembro de
1973, pela Companhia Docas da Guanabara, sucessora da Administração dos
Pol'tos do Rio de Janeiro, aplicava-se a legislação pertinente aos portos organizados e às entidades vinculadas ao Ministério dos Transportes.
Conseqüentemente, nele não vigoravam isenções de tarifas decorrentes de
isenções de direitos de importação, a não ser nos casos ·especiais previstos no
Decreto-Lei n.O 1.016, de 1969, e mediante dispensa autorizada pelo Senhor
Ministro dos Transportes.
Com a transferência, a .1. 0 de janeiro do corrente ano, daquele estabelecimento à ARSA, passou-se a aplicar aos serviços nele prestados a legislação
específica de aeroportos (Lei n. 0 6.009, de 1973) que isenta, de maneira generalizada, da tarifa de armazenagem as mercadorias importadas com isenção de
direitos.
Dessa forma, é de se notar, a receita prevista com a arrecadação das tarifas
de armazenagem, com base na arrecadação obtida em anos anteriores pela
Adnlinistração dos Portos do Rio de Janeiro e, posteriormente, pela Companhia
Docas da Guanabara, sofreu uma defasagem considerável, que faz antever
substancial redução na arrecadação.
É visando a obstaculizar rtal situação, não só no Aeroporto Internacional
do Galeão como nos demais aeroportos brasileiros, que elevo à apreciação e
consideração de vossa Excelência a inclusa proposição que elimina isenções
generalizadas admitindo-as, tão-somente, em determinados casos e condições
peculiares, semelhantes aos da legislação portuária em vigor.
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os .meus
protestos de elevada estima e distinta consideração. - Joelmir Campos, de
Araripe Macedo, Ministro da Aeronáutica.
(As comissões de Segurança Nacional e de Finanças.)

PROJETO D•E LEI D·A CAMARA
N. 0 71, de 1974
(N.• 1. 949-B/74, na casa de origem)

Reajusta. os vencimentos dos servidores da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 As escalas de vencimentos dos Grupos STF DAS-100 e STF AJ-020,
da. Secretaria do Supremo Tribunal Federal, aprovadas, respectivamente, pelas
Leis n.0 s 5. 986 e 5. 985, de 13 de dezembro de 1973, passam a. vigorar com os
seguintes valores:
STF DAS-100
Níveis
STF
STF
STF
STF

DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1

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

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

o o o •• o o o o o o o o o o o

o o o o . o o o o o . o o o o o . 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$
7.880,00
7.480,00
6. 930,00
6.390,00

...
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Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
STF AJ-8

STF
STF
STF
STF
STF

AJ-7
AJ-6
AJ-5
AJ-4
AJ-3
STF AJ-2
STF AJ-1

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

o •••••••••••• o •••••

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

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

5.440,00
4.820,00
4.080,00
2.920,00
2.510,00
2.100,00
1.630,00
1.360,00

Art. 2. 0 Os valor-es das escalas de vencimentos de outros Grupos Ocupaclonals, in,tegrantes do Quadro Permanente da Secre~taria do Supremo Tribunal
Fed,eral, e idênticos, em denominação e atribuições, aos do Poder Executivo,
passam a ser os constantes do Anexo II do Decreto-Lei n. 0 1.313, de 28 de
fevereiro de 1974.
Art. 3.0 Fica concedido aos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal
F1ederal, não amparados pelos a11t!gos anteriores, aumeruto de vencimentos em
montantes idênticos aos valores absolutos deferidos aos servidores ctvis do Poder
El'ecutivo, pelo Decreto-Lei n. 0 1. 313, de 28 de fev·ereiro de 1974, de acordo com
os critérios e correspondência estabelecidos pela Lei n.0 5.685, de 23 de julho
de 1971.
Art. 4. 0 Aos !nativos é concedido aumento d·e valor idêntico ao deferido por
esta lei aos servidores em l!ltiv!dade, da mesma categoria e nível.
Art. 5.0 O limtte máximo de retribuição mensal, para os servidores l!lbrangidos pelos arts. 1.0 e 2.0 desta Lei, é de Cr$ 7. 880,00 (sete mil, oitocentos e
oitenta cruzeiros) e, pl!lra os compreendidos no art. 3.0 , é da Cr$ 7.190,00 (sete
mil, cento e noventa cruzeiros), observado, sempre, o disposto no parágrafo
único do art. 6. 0 do Decreto-Lei n.o 1.256, de 26 de janeiro de 1973.
Art. 6.0 Os valores das gratificações pela representação de gabinete do
Supremo Tribunal Federal são majorados em 20% {vinte por cento).
Art. 7.0 Nos cálculos resultantes da aplicação desta Lei serão desprezadas
as frações de cruzeiros, inclusive em relação aos descontos que incidirem sobre
o vencimento ou provento.
Art. 8. 0 Os valores decorrentes do disposto nesta Lei vigoram a partir de
1.o de março de 1974, co.rvendo a respectiva despesa à conta de recursos orçamentários, inclusive na forma prevista no art. 6.0 , item I, da Lei n.0 5.964,
de 10 de dezembro de 1973.
Art. 9.0 Esta Lei entrará em vigor na data d·e sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
(As Comissões de Serviço Público Civil

e de Finanças.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N,0 13, de 1974
(N.• 148-B/74, na Câmara dos Deputados)

Aprova os textos da Convenção que institui a Organização Mundial
da Propriedade Intelectual, assinada em Estocolmo, a 14 de julho de
1967, e da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial,
revista em Estocolmo, a 14 de julho de 1967.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° Ficam aprovados os textos da Convenção que ins,titui a Organização
Mundial da P'ropriedade Intelectual, assinada em Es,tocolmo, a 14 de julho de
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em Estocolmo, a 14 de julho de 1967.
Art. 2.0 Este decreto Jelgsl!lltlvo entrará em vigor na da·ta de sua publicação.
MENSAGEM
N. 0 206, de 1974

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Em conformidade com o disposto no ar.t. 44, item I, da Constituição Federal,
tendo a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhados de exposição de motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, os textos da Convenção que Institui a Organização Mundial da Propriedade In·telectual, assinada em Estocolmo a 14 de julho de 1967, e da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Jndustrial, revista em Estocolmo
a 14 de julho de 1967.
Brasília, 2 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DPC/DAI/DCTEC/127/640.4(00), DE 26 DE ABRIL
DE 1974, DO MINISTÉRIO DAS RELA:ÇõES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Ernesto Geisel,
Presidente da República.
Senho•r Presidente,
Como é do ·Conhecimento de Vossa Excelência, a Conv.enção que institui a.
Organização Mundial da Propriedade lntelectual foi assinada em 14 de julho de
1967, durante a conferência Diplomática de Estocolmo para a revisão dos instrumentos jurídicos de proteção da propriedade industrial, e entrou em vigor
a 26 de abril de 1970.
2. A OMPI foi criada em substituição às Secretarias Internacionais Reunidas
para a Proteção da Propriedade Intelectual (BiiRJ>Il, as quais congregavam as
diferen1ies Uniões de Proteção à Propriedad·e Lntelectual <Uniões de Pa,ris, Berna,
Madrid, l<lcarno, Lisboa e N~cel; essas Uniões passaram a ser subordinadas ao
nosso órgão. Sendo pM'te da Convenção de Paris (a,través da Revisão da Haia,
de 1925), O· Brasil é membro da União Int.ernacional para a Proteção à Propriedade Industrial (União de Paris), l'egimentada pela primeira. Essa pa1:1ticipação
lhe facultou exercer provisoriamente os direitos de membro da OMPI (letra a,
do item 2 do M't. 21 da Convenção que institui a OMPI) .por um período máximo
de cinco anos, que expi·rará a 26 dle abril de 1975, caso !llté lá adira a ess:l.
última Convenção e se torne, assim, membro efetlvo da Organização.
3.. Após ter ratificado a ·Revisão da Haia da Convenção de Paris, o Brasil não
mais participou das revisões subseqüentes daquela Convenção. Para aderir à
COnvenção que institui a OMPI, deverá, igualmente, aderir às cláusulas administra,tf.vas da última dessas revisões, que é o Ato de Estocolmo, de 1967 (em
anexo); quanto à parte substantiva da Convenção de Paris, poderá continuar
vinculado à Revisão da Haia, de 1925. As duas adesões poderão s·er feitas simultaneamente (a,rt. 14, 2 da Convenção que institui a OMPI).
4. É evidente o !nteress·e por parte do Brasil, que já é membro da União de
Paris e membro provisório da própria OMPI, em se integrar de maneira completa na nova estrutura da Organizaçãe>, inclusive em aderir os arts. 13 a 30
do .Mo d.e Estocolmo da Convenção de Pa•ris, por ser isso indispensável à plena
pavticlpação na administração da União de Paris. Além disso, a adesão brasileira viria a formalizar em definitivo uma situação já existente na prá.tica,
uma vez que o Brasil já tem desenvolvido no âmbito da OMPI, intensa atividade
df.plomática ai compreendidos os esforços para tornar reconhecida a tese do
tratamento 'no que diz respeito ao comércio de tecnologia patenteada.
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Ministério da Indústria e do comércio manifestou-se fa.vorável à adesão do Brasil
à Convenção que ins.tltui a OMPI.
6. Tendo e:m vista a opinião dos órgãos competentes, conv!:rla que, ao ade:rlr à
Convenção que Institui a OMPI, o Brasil faça as seguintes reservas:
a) declaração de que, no que diz vespeito às cláusulas substantivas da União
de Paris, continuará vlnc·ulado à Revisão da Haia, de 1925 (pr.evista no § 2.0 do
art. 14 da Convenção que Institui a OMPI, referente ao art. 20, f), b), i) do Ato
de Estocolmo da Comnenção de Paris);
b) invocação do direito de não submeter diferendos ao Tribunal Internacional de Ju·stlça (§ 2.o do art. 28 do Ato de Estocolmo.
7. Se Vossa Excelência concordar com o exposto, junto igualmente mensagem
ao Congresso Nacional, cuja prévia a.provação é necessária, nos termos do al'lt. 44,
Inciso I, da Constituição Federal.
A:prove!to a opovtunldade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Pl'esidente, os protestos do meu mais profundo respeito.
CONVENÇÃO QUE INSTITUI A ORGAN<IZAÇAO MUNDIAL DA
PROPRIEDADE IiNTELEC'I'UA:L
Assinada em Estocolmo a 14 de julho de 196'7
As Partes Contratantes,
Animadas do desejo de contribuir para uma melhor compreensão e colaboração entre os Estados, para benefício mútuo ·e com base no respeito pela
soberania e Igualdade de.&tes,
Des•ejando, a fim d1e ·encoraja·r a atividade criadora, promover em todo o
mundo a prote:ção da propriedade intelectual.
Desejamos a:tualizar e tornar mais eficaz a administração das Uniões, instituídas nos domínios da proteção da propriedad,e industrial e da proteção das
obras literárias e artistlcas, no pleno respeLto da autonomia de cada União,
Convenciona·ram o seguinte:
1

ARTIGO 1.0
Instituição da Organização
i) "Organização", a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (CMPI);
A Organização Mundial da Propriedade Intelectual é instituída pela presente ConVlenção.
ARTIGO 2. 0
Definições
Para os fins da presente Con'Venção, entende-se por:
ü) "Secretaria Internacional", a Secretaria Internacional da Propriedade
!:ntelectuaJ;
iü) "Convenção de Paris", a Convenção pa·ra a proteção da propriedade .Industrial, assinada em 20 de março de 1883, incluindo todas as suas revisões;
i~) "COnvenção de Berna", a Convenção para a pro,teção das obras literárias
€ a.rtrsticas, assinada em 9 de setembro de 1886, Incluindo todas as suas r<lvisões;
v> "União de Pa.ris", a União Internacional criada pela Convenção de Paris;
vi) "União de Berna", a União Internacional criada pela Convenção de
Berna;
vii) "Uniões", a União de Paris, as Uniões particulares e os Aco.rdos particulares estabelecidas em relação com esta União, a União de Berna, assim como
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pnedade intelectual cuja administração seja assegurada pela Organização, nos
termos do art. 4.0, iü);
viü) "proprleda.de intelectual", os direitos relativos:
- às obras literánas, artísticas e cientificas;
- às !nterpvetações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas
executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão;
- às invenções em todos os domínios da a.t!vidade humana;
- às descobel.1tas cientificas;
- aos desenhos e modelos Industriais;
- às mareas !ndustrla!s, comerciais e de serviço, bem como as firmas co·
merc!a!s e denominações com•erc!a!s;
- à proteção contra a concordância desleal e todos os outros direitos ine·
rentes à atlv!dade Intelectual nos domínios industrlal, cientifico, literário e
avtistico.
ARTIGO 3.0
Fins da Organização
A Organização tem por fins:
i) promo·ver a proteção da propnedade Intelectual em todo o mundo, pela
cooperação dos Estados, em colaboração, se for caso disso, com qualquer outra
organização internacional;
ii) assegurar a cooperação administrativa entre as Uniões.

.ARTIGO 4.0

Funções
Para a.tingir os fins definidos no art. 3.0 , a Organização, através dos seus
órgãos competentes e sob reserva da competência de cada União:
i) promoverá a adoção de medidas destinadas a melhorar a proteção da
proprledade intelectual em todo o mundo e a harmon!zM as legislações naclonais neste domínio;
ü) assegurará os serviços administra.tivos da União de Paris, das Uniões
particulal"es instituídas em relação com esta e da União de Berna;
iü) 'poderá aceitar encarregar-se das tarefas administrativas que forem exigidas pela efetivação de qualquer outro acordo !n•temacional destinado a promover a proteção da propriedade intelectual, ou participar nessa administração;
1v) encorajará a conclusão de acordos !ntemac!ona!s destinados a promover
a proteção da propnedade intelectual;
v) oferecerá a sua cooperação aos Estados que lhe solicitem assistência
técnico-juridica do domínio da .propriedade intelectual;
vi) reunirá e difundirá todas as informações relativas à proteção da propriedade intel,ectual, efetuará e encorajará estudos neste dominio e publ!cará
os respectivos resultados;
vil) assegurará os serviços que fac!l!tem a proteção internacional da propriedade intelectual e, sendo caso disso, lavrará il'e.g!stros referentes a esta matéria e publicará os dados relativos a estes registras;
vil) tomará quaisquer outras medidas apropriadas.
ARTIGO 5.0

Membros
1) pode tornar-se membro da Organização qualquer Estado que seja membro
de uma das Uniões refendas no ar.t. 2. 0 , vii).
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não seja m-embro de uma das Instituições especializadas ligadas à Organização
das Nações Unidas ou da Agência Internacional de Energia Atómica, ser parte
do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça, ou
li) ~er convidado pela Assembléia-Geral a tornar-s-e parte da presente
Convenção.
ARTIGO 6.0
Assembléia-Geral
1) a) É ins•tituída uma Assembléia-Geral que compreend•e os Estados partes
da presente convenção que sejam membros, pelo menos, de uma das Uniões.
b) O Gov.erno de cada Estado-membro é representado por um delegado, que
pode ser assistido por suplentes, conselheiros e peritos.
c) As despesas de cada delegação são custeadas pelo Governo que a designou.
2) A Ass·embléia-G.eral.
i) nomeará o Dire.tor-Geral mediante proposta da Comissão de Coordenação;
ii) examinará .e aprovará os relatórios do Dlretor-Geral sobre a Organização
e dar-lhe-á todas as diretriz.es necessárias;
iii) examinará e aprovad os relatórios e as a.ti:vidades da Comissão de
Coordenação e dar-lhe-á diretrizes;
iv) aprovará o orçamento trienal das despesas ·comuns às Uniões;
v) aprovará as medidas propostas pelo Dire.tor-Geral rela.tivas à administração inerente à efetivação dos acordos internacionais referidos no artigo 4.0 , iü);
vi) adotará o Regulamento financeiro da Organização;
vii) determinará as línguas de trabalho do Secretariado, tomando em consideração a prática das Nações Unidas;
viiil convidará a tornarem-se pal'tes da presente ConV!enção, os Estados referidos no artigo 5.0, 2. 0 ), 1!);
ix) decidirá quais são os Estados não-membros da Organização e quais as
Organizações intergovernamentais e internacionais não governamentais que podem ser admitidas às suas reuniões, na qualidade de observadores;
x) d-esempenhará quaisquer outras funções úteis, no âmbito da pl'esente Convenção.
3) a) Cada Estado, quer seja membro de uma ou várias Uniões, terá direito
a um voto na Assembléia-Geral.
b) O quorum .s·erá constituído por metade dos Estados-membros da Assembléia Geral.
c) Soem .pl'ejuí:?Jo das disposiçõ•e•s da su.baHne'a b), a iAisiSiembiLé~a.-G,elt~al pod1erá
tom!llr de•C[ISÕ•es, s,e o núme1110 do•s Esrbados ~epQ'es,emados numm. SleiSIS•ãio· f•Oil' infe•rtor
à metade mas igual, ou superior, a um terço, dos Estados-membros da Assemblé~,a-Oe•ral. 'I'odll!via, •rus dlec1sões da A:si.S.embléta-Goel'a:l, com •exc·eção· dias que
respeJJtem •OO s•eu [p+róprio fwnc~Oil1•amen1lo, só soe 1Jo•m•all'ão .eX!e·ciUitórd.as cas•o o•becreç:am às coodiçé•es .~eg;ulnte+S: •a Sie+(]l1e,•,a:r1a lin.t.emacLOQ]al •com:und:oll!rá ,ag lllefe!l'idaiS ·dJe,cd,sõles •aiOS Es~a.dos-membl10S· da Als~embléia-Gera:l qu1e não teooam •esrtado
repres·ell1tados, convidando-os a exprimir, por escrito, o seu voto ou abste111ção,
no p:1azo dre ,t,rês me,sres :a .con<ba•r dia drarta de.sL!Kl. c:omun1oa,ção; .sre, rexpwad'o o
prazo o núme+l10 dre E:srtlod•o•s que d!BIS•t•e mcrd10 +expr~mi:t,am o •S•eru V·Orto· ou a;bs:tlençáo
fo•r. pelo me•nor:., igu•al ao núme•ro· de EBbadlos qUJe faf,1Ja'lo1a, •aq.ue1a,s. odedsões I!JOQ'Il1.aroo-ão ·execlUitórllas, .dJes.dle que, ao mesmo t•em;p·o, ee· mall1i••ell1ha a nre.c.ess•áda. maioll'ia.
d) Rle.ssalvard·as as dlsaJ•O•siçõ.e:s das Síllbalill•e•as e) e f), •a AJs:sembléla-Ge!t'al
toma-rá .as s'll!as d1e•c Lsões po+r ma~or1a <Le drois :berç•OIS d1os votos: expresoos•.
1

"Cl
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três quaa::bo.s dos votos e:x;p11e1S00s.
f) A .a[)ll'IOv,açã.o de •lli!ll. ac,oJ:do ·oom a Orgum~a,ção à1lliS Nações Unidas, em
c.cmfDI11midiwlie 'com as àis[lo5éções dos 1aJr.hlgoo 57 1e 63 ,àJa Cma das Nações Un1da.s,
veqUJell" ,a mladoil1l:a die M'Ve déc:Lmos dos rotos elqlil1eLS~Sos.
g) A ~omeação do Dlme~r-Geil1a~ (la:lmea 2), i)·, 131 'apro'V.açoo OO.S· medidas
proposta.s pelo Diretor-Geral relativas à administração inerente à efetivação dos
aJCOil1dos mternaciooa.is (1a.lin!ea 2), v), e a traruf<erênc.J.a dia &ed1e (1aJl1t:,glo 10) reqUJeo;em a ma!orli!L Pl'e'V'iiS,ta: não só na Msemb1é1a-Geil1al como também I!La Assembléia, 'da UlniáiO die PMiiS e IIlla. Alss1emblél.a di!L União· die Bei1llla.
h) A 'abcSrtlem.çãio não será •CCIIllsideradla como voto.
i) Ciada àeLe~ado l!llãio pod1et11á ll"ep~o.s,emall" mais do que um ESltado e ~ó em
nome deste· :pode.l'á voltair.
4) a) A As®etmlbCéiRi-Geliial <r~eunlir-s,e-á die ·três •em três ·!lJn<l•S •em sessoo O'l'd:.nária, mediante convocação do Diretor-Geral.
b) A AISSJemblélla-Gel'al X•eltlniW-.sJe-á em sessão •emrao·rdilná.r~a, medl!ante oonVOClaçãio dio Dill.1eto,r-Geral..a pedLdo da OomLssã.o die Oo,Oil'dlei!Laçoo ou de um
qUJarrt:o dOiS il!lsl'aJCI.os-membil-os d•a A&lembléia-Gell."al.
c) As I1Eltllnió•es reaHzall."-\Sie-•ãJo na sede dia OrgaruzaçãJo.
5> Os Estad,os :poall1tes dia pl'OOenrtJe Conv.e!llçãi::> qUJe não s<~jam membll."oo eLe
uma das Unixes, serão admitidos às reuniões da Assembléia-Geral, com obserV1Ridoil"es.
6) A M&embwooa-Gei!'al estrubele•c'e'J;á 10 seu própll'lio r~Sgulame!llto· in'belrnO.
ARTIGO 7. 0
Conferência
1) a) É mstdltuída ·tlil1lla CO!llferê!llcia qu,e •OO•mpll:'e,ei!]dJe os Estados ;partes da
prese!l111:•e Oo!llViençãJo, quell' S<ejam o,u !ll·OO .membros die uma das Uniões,
b) O Go'\"ell'IIllCJ. ·die oaàla Elstad•o é 'nep!le;SJe!llJta;::Lo poll' UJm ICLe~egaiClio, qUJe (lJOdie ser
assistido por suplentes, cons·elheiros e peritos.
c) As deiSJJ'eoos eLe oada de~e,gaçã.o sedo ·cUISite•aàlas pelo GovelltrlC que .a edsigil!Ou.
2> A Confea:ência:
1) discutirá questões de intereSISe geral no domínio da propriedade intelectual e poderá aprovar recomendações relativamente àqueles, respeitando, em
oodio o caso, 'a oompe,tência; e .autonomdia das Uniões;
ii) •!lJdotará o oil'game!llrt:·O 1trlJei!Lal d,a Conferê!llcia;
Jli) est,ablel,e•cel!1á, ,cLetnt'r'o cLo,s l!mit;es die:ste •o1rçarne~, o· p11ograma 1lr]ei!1Jal de
aSIS!stência .té•cnf.oo-jur:íd~ca·;
dv) l!lliJil"''Vi!lll'á ,as modil.f!oações à i!):1esie!ll!be Con~enc;ão, die harmoma com o procedimenrto ~sl',abeliecido. !110 :!lll'tigo 17.o;
v> decidirá quais os Estados não-membros da Organização e as organizações
iill1lergo'Vemamll'IllbaJs e Jn,te•ma,ciol!lJalS nãlo go,Vle,mame!llitads que IPDdelroo ser ad:m!.tirdos às suas •l'eiU!lliões, com!O obi9elrva;dores;
vi) dies.empelllhall"á quads.que'r oultil"as f.unc;ões úteis, no âmb~to dia pnes•en~e
Oon'V'ençã:o•.
3) a) Cada Estado-membro tem direito a um voto na Conferência.
b) o quorum será constituído por um terço dos Estados-membros.
c) ~ob l'ie~e,rva das dispoiSições ,dQ .all"tigo 17. 0 , a Conf•ell'ê:ncla, ,tomaJrá as suas
à!ec•liSões iP•Or ma!1oria dJe d<Jis terços dias· votos exp,~essos,
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qu•e tnálo SJej:am membtrOI3. !Clie uma drus Un~õ·es é flx:ado· medta~te vobaçã:o, ~rua qual
só têm <!ire~to a. U)arllcJ.pal!' os• dele ga;dos dess1es Es·tadoo.
e) A :alb.sberu;ão níilo .s,etrá oon.s~àJerad.a como V'OW.
f) Oaàla dleille•gadlo· não pod:~!l'á ~eipre.s,ent;a,r mais que UDl1 Estatdo e· só em nome
de-ste pod•eu-á votai!'.
4) a) A co.nf:eu-ên·cla veumr-se-á em sessão Olrd:lná.ria, medJJa,ntle COI!lmcação
do Dlre:toi!'-Ge.J.;al, .dul'iacrJJte •o me;smo· p•e.rio·do e M• me\SillliO loc.all q'llle a A'lL!::•emblélaGenaC.
b) A Cclllf:el!'êncd'a l!'le,1lil111r-~·e-á •em .s'essã.o· ex:tr.oo,vdlnárla, med~runte CIOi!lV'OCaçãJo do D:l!'1etor-Ge~rail, •a p:edddo da ma~o:rila dOIS Estadoo-membros.
5) A Conf.eQ"ência estab:elecelrá o s'e:u próp,rlo 1!'1egu1amento intel!'1no.
ARTIGO

s.o

CoDUSsão de Coordenação
1) a) É ilwtituLdJa. uma Oonlhss.ã,o d~ Co:o•l1d,elllaçãJo,, •qUie· ·Compil"el~màle os E,stados- partes da presente Convenção, que sejam membros da Comissão Executiva
da União de Pa;rls, da COOl!ssão Ex•e:c'llltiva dia União <Le Berna, ou de· !tJffibras.
No eiillitanrtlo, .se "Uma •daquelas Comissões EX!ecu/dvas .c,ompneend,eu- mad.s de um
quaa."to d:os paí.:,es-membrros da A..o:semb1é!'a que a ,e~e.~eu, •a ref,erl:à.a Com!,SJSãiO• designará dentre os seus membros os Estados que serão membros da Comissão
de Coord·enação, de modo a que o seu número não exceda à quarta parte indicadia. com .a ~ec.<"&MV!a de· O• P.ais ·em ·c.udo 'berritórLo a Organl:!l!llçãio· •tem .a, Sll.l!tJ sede
não s:er C·omd!ell."a<Lo no CláLculo, des~e qua.J.'Ito.
b) o Gov•emo ,dJe oald1a E.srt;::tdo-membll"l:l· da OomL.ss,ãio die Cool:'denaçáJo, é representrudo .pOI!' um d·eilie•ga.d,o, qu1e pod1e•rá .SSQ" assistido p,o,r su,p1e.nt,e:s, ·Clonsel~e:!Tos e
peritos.
sem c1~~~=~~.'~ :~~~::a~~ ~~o~~~~~~!~·;~~~o~~!~ê~~f~~e. ~,t~u~:r~:-e:
dia, qu1e1r pTorpos,ta:s d·e moldiLflca.ção d1a; pr.e,s,ente Convenção, s;us,CJetív,eds de afe·ta.r
os dire!to's ou obrigaçõ•es dos Ecsrta.dos pai!11les da pl!'es,ente ConvençãJo, que não· sejam membros de uma das Uniões, um quarto destes Estados participará nas
reuniões ·da OomisSiáo de Ooordenal)'ão, ·COI!ll Lguats •d.llredbos :aios :d~s membll."os
d·e•s,ta. A Ooillf•erênci'a e2'e151erá, ·em oada Slessoo ordiná.ria os Elstados ·c:hiam!!Jdos a
pa.l'ticlpar em tads ·re11111ióes.
'
d) AIS despe,sas. die .cada

cLeffie,g~ação

são cu®t,e:ada,s p•elo •Go'V'erno que a. designou.

2) S1e •as olllJt,ras Uniões a,diiJ:i:Illis.'Q"adras pe~a Orga:n.ização pil'erlleiillid:eorem .ser representadas, como tal, no âmbito da Comissão de Coordenação, deverão os seus
representantes ser d·esignados dentre os Estados-membros da Comissão de

Ooorde:nação·.

Oom.hslsão de Oco!l1d,em:ação:
i) a(lon,s,elha.l'á a;o's 6rgãos das Uniõ·es, à Ass,embl::é!,a-Ge~.arl, à COinfe•rênda e
ao Dlretor-Geral sobre todas as questões administrativas e financeiras e sobre
quaisquer Ol\11ll.'as qUieetõ:es d:e illlte:r•e.sse comum, .gUie a du1at>· ou m~.s' Unlões, qruer
a uma oiU mais Unlõe.s ·e à Orga;ndzaçoo 'e, p.a;l'tieuJia,l:1me1!11te, SOib['le o• ooçamento
da.s des,p•es:as •CDmUiilliS às Uniões;
!j) .p.r·e·pal:.a,rá o pr.oje,•o dia 01rdem d•o di1a :da A.:s:emblél:a-Gea'al;
ili) p,vep•afl1a,l'á o· pro}eto d:a o'rdem ·do· d~a e o.s proj1e•tos die Pi!'O•gxama e de orçame:ruto da Gonf,erêncla;
iv) pronunciar-se-á, com base no orçamento trienal das despesas comuns
das Uniões e no orçamento trienal da conferência, bem como no .programa trienal de assistência técnico-jurídica, sobre OJ orçamentos e correspondentes programas anuais;
3) A

-
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cargo, proporá o nome de um candidato, com vista à sua nomeação pela Ass·embléia-Geral; se a Assembléia-Geral não nomear o candidato proposto, a comissão de Coordenação apresentará. outro candidato, repetindo este procedimento
até à nomeação pela Assembléia-Geral do último candidato apresentado;
vi) se, entre duas sessões da Assembléia-Geral ocorrer a vacância do cargo
de Diretor-Geral, nomeará. um Diretor-Geral interino para o período que preceder a entrada em funções do novo Diretor-Geral;
vii) desempenhará todas as outras funções que lhe sejam atribuídas no
âmbito desta Convenção.
4) a) A ComL:são de Coordenação reúne-se em sessão ordinária uma vez
por ano, mediante convocação do Diretor-Geral. Reun!r-se-á, em princípio, na
sede da Organização.
b) A Comissão de Coordenação reunir-se-á em se.ssão extraordinária, mediante convocação do Diretor-Geral, quer por iniciativa deste, quer a pedido do
seu Preslden~e ou de um quarto dos seus membros,
5) a) Cada Estado di~porá de um único voto na Comissão de Coordenação,
quer seja membro de um só ou de ambas as Comissões Executivas mencionadas
na alínea 1), a).
b) O quorum será constituído por metade dos membros da Comissão de
Coordenação.
c) Cada delegado não poderá representar mais do que um Estado e só em
nome deste poderá votar.
6) a) A Comissão de Coordenação dará as suas opiniões e tomará as suas
decisões por maioria simples dos votos expressos.
A abstenção não será considerada como voto.
bl Ainda que .oe obtenha unia maioria simples, qualquer membro da Comissão de Coordenação poderá pedir, imediatamente após a votação, que se
proceda a uma contagem ponderada do.s votos, da seguinte maneira: elaborar-se-ão duas listas separadas em que figurem, respectivamente, os nomes dos
Estados-membros da Comissão Executiva da União de Paris e os nomes dos Estados-membros da Comissão Executiva da União de Berna; o voto de cada Estado assinalar-se-á a frente do seu nome em cada uma das listas em que figurar. A proposta não se considerará aprovada se esta contagem ponderada indicar que não se atingiu a maioria simples, em alguma das listas.
7) Qualquer Estado-membro da Organização que não seja membro da Comissão de Coordenação pode estar representado nas reuniões desta por melo de
observadores. com direito a participar nas deliberações, mas sem direito a voto.
8) A Comissão de Coordenação estabelecerá o seu próprio regulamento
interno.
ARTIGO 9.0
Secretaria Internacional
1) A Secretaria Internacional constitui o Secretariado da Organização.
2l A Secretaria Internacional será dir!.gida pelo Dlretor Geral, assistido por
dois ou mais Vlce-Diretores Gerais.
3) o Diretor Geral será nomeado por um período determinado que não pode
ser inferior a seis anos. A sua nomeação poderá ser renovada por períodos determinados. A duração do primeiro período e a dos eventuais períodos seguintes,
bem como todas as outras condições da sua nomeação serão fixadas pela A.3sembléia Gerai.
4) a) O Diretor-Geral é o mais ai to funcionário da Organização.
b) Representa a Organização.

..
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no que respeita ao.:; assuntos internos e externos da Organização.
5) O Diretor-Geral preparará os projetas de orçamento e de programa, bem
como os relatórios periódicos de atividades. Transmiti-los-á aos Governos dos
E>tados interessados e aos órgãos competentes das Uniões e da Organização.
6) O Dire:or-Geral e quaisquer outros membros do pessoal por ele designados participarão, sem direito de voto, em todas as reuniões da Assembléia Geral,
da Conferência, da Comissão de Coordenação e de todas as outros Comissões
ou grupos de trabalho. o Diretor-Geral ou um membro do pessoal por ele designado será "ex officio" o secretário desses órgãos.
7) O Diretor-Geral nomeará o pessoal necessário ao bom funcionamento
da Secretaria Internacional. Nomeará os Vice-Diretores-Gerais, mediante prévia
aprovação da Comissão de Coordenação. As condições de emprego serão fixadas
pelo Estatuto do Pessoal que deve ser aprovado pela Comissão de Coordenação
sob proposta do Diretor-Geral. A neceEsidade de assegurar aos serviços elementos eminentemente qualificados em razão da sua eficiência, competência e integridade, deverá ser a preocupação dominante no recrutamento e determinação
das condições de emprego dos membros do pessoal. Será devidamente tida em
conta a importãncia de assegurar este recrutamento numa base geográfica tão
vasta quanto possível.
8) As funções do Dlretor-Geral e dos membros do pessoal são de natureza
estritamente internacional. No exercício das suas funções não deverão solicitar
nem receber instruções de nenhum Governo ou autoridade estranha à Organização. Deverão abster-se de qualquer ato suscetív·el de comprometer a sua situação de funcionários internacionais. Cada Estado-membro compromete-se a respeitar o caráter exclusivamente internacional das funções do Dlretor-Geral e
dos membros do pessoal e a não procurar influenciá-los no exercício das suas
funções.
ARTIGO 10.0
Sede
1) A sede da Organização situa-se em Genebra.
2) A sua transferência pode ser decidida dentro das condições previStas no
artigo 6. 0 , 3), d) e g).
ARTIGO 11
Finanças
1) A Organização tem dois orçamentos distintos: o orçamento das despesas
comuns às Uniões e o orçamento da Conferência.
a) O orçamento das despesas comuns às Uniões compreenderá as previSões
das despesas que revistam inter·esse para várias Uniões.
b) Este orçamento será financiado pelos recursos seguintes:
i) contrlbulcões das Uniões, entendendo-se que o montante da contribuiç.ão
de cada União é fixado pela Assembléia dessa União, levando em conta o Interesse que cada União tem nas despesas comuns;
ii) taxas e quantias devidas pelos serviços prestados pela Secretaria Internacional que não estejam em relação direta com uma das Uniões ou que não
sejam auferidas por serviços prestados pela Secretaria Internacional, no domínio da assistência técnico-jurídica;
iii) o produto da venda das publicações da Secretaria Internacional que não
digam diretamente respeito a uma das Uniões e os direl.tos respeitantes a essas
publicações;
iv) doações, legados e subvenções de que beneficie a Organização, com exceção daqueles a que se refere a alínea 3) b) iv);
v) rendas, juros e outros rendimentos da Organização.
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a realização das se.ssões da Conferência e para o programa de assistência técnicojurídica.
b) Este orçamento é financiado pelos recursos seguintes:
il contribuições dos Estados-partes da pr.esente Convenção que não sejam
membros de uma das Uniões;
ii) quantias eventualmente postas à disposição deste orçamento pelas Uniões,
entendendo-se que a quantia posta à disposição por cada União é fixada pela
Assembléia desta União e que cada União poderá não contribuir para este orçamento;.
Ui) quantias recebidas por serviços pr·estados pela Secre:aria Internacional,
no domínio da assistência técnico-jurídica;
il doações, legados e subvenções de que beneficie a Organização, para os
fins a que se ref·ere a subalínea a).
3) a) A fim de determinar a sua contribuição no orçamento da Conf·erência,
cada um dos Estados partes da presente Convenção que não seja membro de
uma das Uniões será incluído numa classe e pagará as suas contribuições anuaL3
em função de um número de unidades fixado do seguinte modo:
Classe A- 10
Classe B- 3
Classe C- 1
b) Cada um destes Estados, no momento em que praticar um dos atos previstos no artigo 14,1), indicará a classe em que deseja ser incluído. Poderá mudar
de classe. Se escolher uma classe inferior d-everá esse Estado comunicá-lo à Conferência, no decorrer d-e uma das sessões ordinárias. Tal mudança produzirá efeitos no início do ano civil subseqüente à dita sessão.
c) A contribuição anual de cada um destes Estados consistirá numa quantia
cuja proporção em relação ao total das contribuições de todos estes E.:tados para
o orçamento da Conferência é a mesma que a proporção entre o número das
unidades de classe em que está incluído e o número total das unidades do conjunto destes Estados.
d) As contribuições vencem~se no dia 1,0 de janeiro de cada ano.
e) No caso de não ter sido aprovado um novo orçamento antes do início de
um novo exercício, prorrogar-se-á o orçamento do ano anterior, nos termos previStos pelo regulamento financeiro.
5) Qualquer Estado parte da presente Convenção que não seja membro de
nenhuma União e este já atrasado no pagamento das suas contribuições, em
conformidade com as disposições deste artigo, as.sim como qualquer Estado parte
da presente convenção que seia membro de uma União e esteia atrasado no pa;.,
gamento das suas contribuições, em conf·ormidade com as disposições próprias
dessa União, não poderá ex·ercer o seu direito de voto em nenhum do.s órgãos da
organização de que seja membro, se o total da sua dívida for igual ou superior
ao das contribuições que lhe foram fixadas nos dois anos comp1etos passados.
Tal Estado poderá, contudo, ser aútorizado a conservar o exercício do seu direito
de voto no seio do dito órgão. durante o tempo em que este considerar que o
atraso resulta de circunstâncias excepcionais e inevitáveis.
6) o montante das taxas e quantias devidas pelos serviços prestados pela
Secretaria Internacional do domínio da assistência técnico-jurídica será fixado
pelo Diretor-Geral, que do fato dará parte à Comi:são de Coordenação.
7) A OrganizaGão poderá, com a aprovação da ComLssão de Coordena~ão,
receber toda a espécie de doações. legados e subvenGões, diretamente provenientes de governos, de instituições públicas ou privados, de associações ou de particulares.
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8) a) A Organização possui um fundo de maneio constituído por um único
pagamento efetuado pelas ·uniões e por cada l!!stado parte da presente convenção que não seja membro de algumas das Uniões. Se o fundo se tornar insuficiente, será decidido o seu aumento.
b) O montante do pagamento único de cada União e a sua eventual participação em qualquer aumento serão decididos pela respectiva Assembléia.
c) o montante do pagamento único de cada Estado parte da presente Convenção que não seja membro de uma União e a sua participação em qualquer
aumento serão proporcionais à contribuição de.:se Estado relativa ao ano no
decorrer do qual se constitUi o fundo ou se decide o aumento. A proporção e
as modalidades do pagamento serão fixadas pela Conferência, mediante proposta
do Diretor-Geral e depois de parecer da Comissão de Coordenação.
a) o acordo de sede concluído com o Estado, em cujo território a Organização tem a sua sede, preverá que, se o fundo de maneio for insuficiente, esse
Estado conceda adiantamentos. O montante destes e as condições em que são
concedidos serão objeto, em cada caso, de acordos particulares entre o Estado
em causa e a Organização. Enquanto tiver de conceder adiantamentos, esse
Estado disporá ex-officio de um lugar na Comissão de Coordenação.
b) Quer o Estado mencionado na subalínea a), quer a Organização, terão o
direito de denunciar o compromisso de conceder adiantamentos, mediante notificação escri~a. A denúncia produz efeitos três anos depois de terminar o ano
em que for notificada.
10) A verificação das contas será as.>egurada, segundo as modalidades previstas no regulamento financeiro, por um ou vários Estados membros ou por
verificadores externos que serão, com o seu consentimento, designados pela Assembléia Geral.
.A!RTIGO 12
Capacidade Jurídica, Privilégios e Imunidades
1) A Organização gozará, no território de cada Estado-membro, em conformidade com as leis desse Estado, da capacidade jurídica necessária para atin·
gir os seus objetivos e exercer as suas funções.
2) A Organização concluirá um acordo de sede com a Confederação Suíça
e com qualquer outro Estado onde a sede possa vir a ser subseqüentemente fixada.
3) A Organização poderá concluir acordos bilaterais ou multilaterais com
os outros Estados-membros para assegurar a si mesma, bem como aos seus funcionários e aos representantes de todos os Estados-membros, o gozo dos privilégios e imunidades n,ecessários para atingir os seus objetivos e exercer as suas
funções.
4) O Diretor-Geral poderá negociar e, após aprovação da Camisão de Coordenação, concluir e assinar, em nome da Organização, os acordos visados nas
alíneas 2) e 3).

ARTIGO 13

Relações com Outras Organizações
1) A Organização, se o julgar oportuno, estabelecerá relações de trabalho e
cooperará com outras organizações intergovernamentais. Qualquer acordo geral
celebrado para tal efeito com estas organizações será concluído pelo DiretorGeral, após aprovação da Comi~.são de Coordenação.
2) A Organização poderá tomar, em assuntos da sua competência, todas as
medidas apropriadas com vista à consulta das organizações Internacionais nãogovernamentais e, sob reserva do consentimento dos Governos interessados, das
organizações nacionais governamentais ou não-governamentais, bem assim com
vista a qualquer tipo de cooperação com as referi{!as organizações. Tais medidas
serão tomadas pelo Diretor-Geral, após aprovação da Comissão de Coordenação.
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Modalidades segundo as quais os Estados podem tornar-se partes
da Convenção
1) Os Estados referidos no art. 5. 0 poderão tornar-se partes da presente Convenção e membros da Organização, mediante:
i) assinatura sem reserva de ratificação ou
ü) assinatura sob reserva de ratificação, seguida do depósito do Instrumento
de ratificação, ou
iii) depósito de um Instrumento de adesão.
2) Não obstante qualquer outra dL>posição da presente Convenção, um Estado parte da Convenção de Paris, da Convenção de Berna ou destas duas Convenções, só poderá tornar-se parte da presente Convenção se, simultaneamente,
se tornar par:e, ou depois de se ter tornado parte, por ratificação ou adesão:
- quer do Ato de Estocolmo da convenção de Paris, na sua totalidade ou
com a única limitação prevista pelo art. 20, 1), b), iJ, do dito Ato;
- quer do Ato de Estocolmo da Convenção de Berna, na .sua totalidade ou
com a única limitação prevista pelo art. 28, 1), b), i), do dito Ato.
3) Os instrumen~os de ratificação ou de adesão serão depositados junto do
Dlretor-Geral.
ARTIGO 15

Entrada em Vigor da Convenção
1) A presente Convenção entrará em vigor três meses após dez Estadosmembros da União de Paris e sete Estado.s-membros da União de Berna terem
praticado um dos atos previstos pelo artigo 14, 1), entendendo-se que um Estadomembro das duas Uniões será contaâo nos dois grupos. Nessa data, a presente
Convenção entrará igualmente em vigor em relaGão ao.s Estados que, não sendo
membros de qualquer das duas Uniões, praticaram, pelo menos três meses antes
da referida data, um dos a tos previ, tos no artigo 14, 1).
2) Em relação a qualquer outro Estado, a presente Convenção entrará em
vigor três meses após a data em que es;e Estado tenha praticado um dos atas
previstos no artigo 14, 1).
ARTIGO 16

Reservas
Não será admitida qualquer reserva à presente Convenção.
ARTIGO 17

Alterações
1) Podem ser apresentadas propostas de alteração à presente Convenção por
qualquer Estado-membro, pela Comi.ssão de Coordenação ou pelo Diretor-Geral.
Estas propostas serão comunicadas por este último aos Estados-membros, pelo
menos seis meses antes de serem submetida.. a exame da Conferência.
2) Qualquer alteração terá de ser aprovada pela Conferência. Se se tratar
de alterações susceptíveis de afe :ar os direitos e obrigações dos Estados partes
da pres·ente Convenção que não sejam membros de nenhuma das Uniões, esses
Estados participarão Igualmente no escrutínio. Os Estados partes da presente Convenção que sejam membros, de pelo meno.s, uma das Uniões, serão os únicos
habilitados a votar todas as propostas relativas a outras alterações. As alterações serão aprovadas por maioria simples dos votos expressos, entendendo-se
que a Conferência apenas votará sobre propostas de alteração previamente aprovadas pela Assembléia da União de Paris e .pela Assembléia da União de Berna,
segundo as regras aplicáveis em cada uma delas à modificação das disposições
administrativas das respectivas Convenções.

"'

- 538 3) Qualquer alteração entrará em vigor um mês após a recepc;ilo, pelo Diretor-Geral, das notificações escritas de aceitação, ·efetuada em conformidade com
as respectivas regras constitucionais, por parte de três quartos de Estados que
eram membros da organização e tinham direito de voto em relação com a modificação proposta no.s termos da alínea 2l, no momento em que a alteração foi
aprovada pela Conferência. Qualquer alteração assim aceita obrigará todos ps
Estados que sejam mei:n)Jros da Organização no momento em que a alteraçao
entra em vigor, ou que dela se tornem membros em data posterior; todavia qualquer alteração que agrave as obrigaç?es financeiras dos JE.stados-membros !l-Penas obrigará aque)es que tenham notlficado a sua aceltaçao da dita operaçao.
ARTIGO 18
Denúncia
1) Qualquer Estado-membro poderá denunciar a pl'esente Convenção, mediante notificação dirigida ao Diretor-Geral.
2) A denúncia produzirá efeito seis meses após a data em que o DiretorGeral recebeu a notificação.
ARTIGO 19
Notificações
O Diretor-Geral notificará os Governos de todos os Estados-membros:
Il da data de entrada em vigor da Convenção;
Hl das assinaturas e depósitos dos instrumentos de ratificação ou de adesão;
ml das aceitações de alterações da pres•ente Convenção e da data em que
essas alterações entrem em vigor;
Wl das denúncias da presente Convenção.
ARTIGO 20
Cláusulas Finais

ll a) A presente Convenção é assinada num único exemplar, nas línguas
inglesa, espanhola, francesa e russa, fazendo igualmente fé cada um destes
textos; é depositada junto ao Governo da Suécia.
b) A presente Convenção estará aberta à assinatura, em Estocolmo até
13 de janeiro de 1968.
'
2) Após consulta aos Governos interessados, serão adotados pelo DiretorGeral textos oficiais em línguas alemã, italiana e portuguesa, e nas outras línguas
que a Conferência possa indicar.
3) O Diretor-Geral enviará duas cópias autênticas da presente Convenção e
de quaisquer alterações aprovadas pela Conferência aos Governos dos Estadosmembros das Uniões de Paris ou de Berna, ao Governo de qualquer outro Estado
que adira à presente Convenção e ao Governo de qualquer outro Estado que as
sollcite. As cópias do texto assinado da Convenção que se enviam aos Governos
serão autenticadas pelo Governo da Suécia.
4) O Dlretor-Geral fará registrar a presente Convenção no· Secretariado da
Organização das Nações Unidas.
ARTIGO 21
Cláusulas Transitórias

ll Até que o primeiro Dil'etor-Geral assuma rus suas funções, as referências,
na presente convenção, à Secretaria internacional ou ao Diretor-Geral serão
consideradas como dizendo respeito, respectivamente, às Secl'etarias Internaclonais Reunidas para .a Proteção da Propriedade Industrial, Literária e Artistica (igualmente denominadas Secretarias Internacionais Reunidas para a Proteção da Propriedade Intelectual (BIRPI), ou ao seu Dlretor.
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tenham ainda tornado partes da presente Convenção, poderão, durante cinco
anos a partir da data da sua entrada em vigor, exercer, querendo, os mesmos
dil.'eitos que exerceriam se fossem partes. Qualquer Estado que deseje exercer os
referidos direitos depositará para este fim, junto ao Diretor-Geral, uma notificação escrita que produz efeito a partir da data da sua recepção. Tais Estados
serão considerados membros da Assembléia Geral e da conferência até a data
de expiração do dito período.
b) Termina:do o período de cinco anos, esses Estados deixarão de ter direito
de voto na Assembléia Geral, na Conferência ou na Comissão de Coordenação.
c) Logo que se tornem partes da presente Convenção, os referidos Estados
poderão voltar a exercer o direito de voto.
3) a) Enquanto houver Estados-membros das Uniões de Paris ou de Berna
que não se tenham tornado partes da presente Convenção, a Secretaria Internacional e o Diretor-Geral exercerão também as funções atribuídas, respectivamente, às Secretarias Internacionais Reunidas para a Proteção da Propriedade
Industrial Literária e Artística e ao seu Diretor.
b) O pessoal em funções nas ditas Secretarias, à data da entrada em vigor
da presente Convenção será, durante o período 'transitório referido na subalinea
a), considerado como estando igualmente em funções na SecretaTia Internacional.
4) a) Assim que todos os Estados-membros da União de Paris se tenham
tornado membros da Organização, os direitos, obrigações e bens da Secretaria
desta União serão devolvidos à Secretaria Interna:cional da Organização.
b) Assim que todos os Estados-membros da União de Berna se tenham
tornado membros da Organização, os direitos, obrigações e bens da secretaria
desta União serão devolvidos à Secretaria Internacional da Organização.
CONVENÇAO DE PARIS PARA A PROTEÇAO DA
PROPRIEDADE ]N]}US'I1RI.A!L
de 20 de março de 1883

Revista em
Bruxelas a 14 de dezembro de 1900;
em Washington a 2 de junho de 1911;
em Haia a 6 de novembro de 1925;
em Londres a 2 de junho de 1934;
em Lisboa a 31 de outubro de 1958;
e em Estocolmo a 14 de julho de 1967.
Artigo 1.0

1) Os países a que se aplica a presente Convenção constituem-se em União
para a proteção da propriedade industrial.
2) A proteção da propriedade industrial tem por objeto as patentes de
invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas
de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da
concorrência desleal.
3) A propriedade industrial estende-se na mais ampla acepção e aplica-se
não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, ma:s também às indústrias
agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por
exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores e farinhas.
4) Entre as patentes de invenção compreendem-se as diversas espécies de
patentes industriais admitidas nas legislações dos países da União, tais como
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de adição, etc.
Artigo 2.0
1) Os na:cionais de ca;da um dos países da União gozarão em todos os outros
países da União, no que se refere à proteção da propriedade Industrial, das vantagens que as leis respe'ctivas concedem atualmente ou venham a conceder no
!futuro aos nac!on1ais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na
presente Convenção. Em conseq:üência, terão a mesma proteção que estes e os
mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que
observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.
2) Nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento no pais em que
a proteção é requerida pode, porém, ser exigida dos nacionais de países da União
para o gozo de qualquer dos direitos de propriedade industrial.
3) Ressalvam-se expressamente as disposições da legislação de cada um dos
países da União relativas ao processo judicial e administrativo e ·à competência,
bem como à ·escolha de domicilio ou à designação de mandatário, eventualmente
exigidas pelas leis de propriedade industrial.
Artigo 3.0

São equiparados aos nacionais dos países da União os nacionais dos países
não-participantes da União domiciliados ou que .possuam estabelecimentos industriais ou comerciais efetivos e reais no território de um dos países da União.
Artigo 4.0
A. - 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente
de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou
o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de
prioridade durante os prazos adiante fixados.
2) Reconhece-se como dando origem ao direito de prioridade qualquer
pedido com o valor de pedido nacional regular em virtude da legislação naclonai de cada pais da União ou de tratados bilaterais ou multilaterais celebrados entre países da União.
3) !Deve entender-se por pedido n!licional regular qualquer pedido efetuado
em condições de estabelecer a data em que o mesmo foi apresentado no pais em
causa, independentemente do resultado ulterior do pedido.
B. -Em consqüência, o pedido apresentado ulteriormente num dos outros
países da União, antes de expirados estes prazos não poderá ser invalidado por
fatos verificados nesse intervalo, como por exemplo outro pedido, publicação da
invenção ou sua exploração, oferecimento à venda de exemplares do desenho
ou do modelo ou uso da marca, e esses fatos não poderão fundamentar qualquer
direito de terceiros ou posse pessoal. Os direitos adquiridos por terceiros antes
do dia do primeiro pedido q:ue serve de base ao direito de prioridade são ressalvados nos termos da legislação interna de cada pais da União.
c. - 1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses
para as Invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou
modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.
2) Estes prazos correm a partir da data da apresentação do primeiro pedido;
o dia da apresentação não é contado.
3) Se o último dia do prazo for feriado legal ou dia em que a Repartição
se encontre aberta para receber a apresentação dos pedidos no país em que a
proteção é requerida, o prazo será prorrogado até o primeiro dia útll seguinte.
4) Deve ser considerado como primeiro pedido, cuja data de apresentação
marcará o início do prazo de priorida:de, pedido ulterior que tenha o mesmo objeto
de um primeiro pedido anterior, nos termos do parágrafo 2), apresentado no
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tenha sido retirado, abandonado ou recusado, sem ter sido submetido a inspeção
pública e sem deixar subsistir direitos e que não tenha ainda servido de base
para reivindicação do direito de prioridade. o pedido anterior então não poderá
mais servir de base para reivindicação do direito de prioridade.
D. - 1) Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior
deverá formular declaração em que indique a data e o pais desse pedido. Cada
pais fixará o momento até ao qual esta declaração deverâ ser efetuada.
2) Estas indicações serão mencionadas nas publicações emanadas da autoridade competente, particularmente nas patentes e suas descrições.
3) Os paises da União poderão exigir daquele que fizer uma dclaração de
prioridade, a apresentação de uma cópia do pedido (descrição, desenhos, etc.)
entregue anteriormente. A cópia autenticada pela autoridade que houver recebido esse pedido, estará isenta de qualquer legalização e poderá, em qualquer
caso, ser apresentada, sem ónus, em qualquer momento no prazo de três meses
a contar da data da apresentação do pedido ulterior. Poderá exigir-se que seja
acompanhada de certificado da data da apresentação, expedido pela mesma autoridade e de tradução.
4) Para a declaração de prioridade nenhuma outra formalidade poderá ser
exigida no momento da apresentação do pedido. Cada país da União determinará
quais as conseqüências da omissão das formalidades previstas no presente artigo,
as quais não poderão ,exceder a perda do direito de prioridade.
5) Ulteriormente poderão ser exigidas outras justificativas.
Aquele que reivindicar a prioridade de um pedido anterior terá de indicar
o número desse pedido; essa indicação será publicada nas condições previstas
no parágrafo 2) acima.
E. - 1) Quando um desenho ou modelo industrial tiver sido depositado num
país, em virtude de um direito de prioridade baseado no pedido de depósito de
um modelo e utilidade, o prazo de prioridade será somente o fixado para os desenhos ou modelos industriais.
2) Além disso, é permitido depositar num país um modelo de ut111dade, em
virtude de um direito de prioridade baseado num pedido de patente e vice-versa.
F. - Nenhum país da União poderá recusar prioridade ou repido de patente
em virtude de o requerente reivindicar prioridades múltiplas, mesmo provenientes
de diferentes países, ou em virtude de um pedido reivindicando uma ou várias
prioridades conter um ou mais elementos que não estavam compreendidos no ou
nos pedidos cuja prioridade se reivindica, com a condição de, nos dois casos,
haver unidade de invenção, no sentido da lei do país.
.
No que se refere aos elementos não compreendidos no ou nos pedidos cuja
prioridade se reivindica, a apresentação do pedido ulterior dá lugar a um .direito
de prioridade, nas condições usuais.
G. - 1) Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo, poderâ
o requerente dividir o pedido num certo número de pedidos divislonârios, cada
um dos quais conservará a data do pedido inicial e, se for o caso, o beneficio
do direito de prioridade.
2) o requerente poderâ também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido
de patente, conservando como data de cada pedido divisionário a data do pedido
inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade. Cada país da União
terâ a faculdade de fixar as condições nas quais esta Divisão será autorizada.
H. - A prioridade não pode ser recusada com o fundamento de que certos
elementos da invenção para os quais se reivindica a prioridade não figuram
entre as reivindicações formuladas no pedido apresentado no país de origem,
contanto que o conjunto dos documentos do pedido revele de maneira precisa
aqueles elementos.

.•
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pais em. que os requerentes têm. o direito de pedir, à sua escolha, quer uma
patente, quer um certificado de autor de Invenção, darão origem ao direito de
prioridade instituída pelo presente artigo, nas m.esma·s condições e com. os mesmos efeitos que os pedidos de patentes de invenção.
2) Num. pais elll que os requerentes têm. o direito de requerer, à sua escolha, quer uma patente, quer um. certificado de autor de invenção, o requerente
de um. certificado de autor de invenção se beneficlarâ, segundo as disposições ·
do presente artigo apllcâveis aos pedidos de patentes, do direito de prioridade
baseado no depósito de um. pedido de patente e invenção, de modelo de utilidade
ou de certificado de autor de invenção.
Artigo 4.0 bis
1) As pate~tes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de
países da União serão Independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.
2) Esta disposição deve entender-se de modo absoluta, particularmente no
sentido de que as patentes pedidas durante o prazo de prioridade são independentes, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade como do
ponto de vista da duração normal.
3) Aplica-se a todas as patentes existentes à data da sua entrada em vigor.
4) O mesmo sucederá, no caso de acessão de novos países, às patentes existentes em ambas as partes, à data da acessão.
5) As patentes obtidas com o benefício da prioridade gozarão, nos diferentes
países da União, de duração Igual àquela de que gozariam se fossem pedidas ou
concedidas sem. o beneficio da prioridade.
Artigo 4. 0 ter
O inventor tem o direito de ser mencionado como tal na patente.

Artigo 4.0 quater
Não poderá ser recusada a concessão de um.a patente e não poderá ser uma
patente invalidada em. virtude de estar a venda do produto patenteado ou obtido
por um processo patenteado sujeita a restrições ou limitacões resultantes da
legislação nacional.
·
0
Artigo 5.
A. - 1) A introdução, pelo titular da patente, no Pais em. que esta foi
concedida, de objetos fabricados .em qualquer dos países da União não acarreta
a caducidade da patente.
2) Cada pais da União terâ a faculdade de adotar medidas legislativas prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam.
resultar do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de exploração.
3) A caducidade da patente só poderá ser prevista para os casos em que a
concessão de licenças obrigatórias não tenha sido suficiente para prevenir tais
abusos. Não poderâ ser Interposta ação de declaração de caducidade ou de anulação de uma patente antes de expirar o prazo de dois anos, a contar da concessão
da primeira licença obrigatória.
4) Não poderá ser pedida licença obrigatória, com o fundamento de falta
ou insuficiência de exploração, antes de expirar o prazo de quatro anos a contar
da apresentação do pedido de patente, ou de três anos a contar da concessão da
patente, devendo aplicar-se o prazo mais longo; a licença será recusada se o
titular da patente justificar a sua !nação por razões legítimas. Tal licença
obrigatória será não-exclusiva e só será transferível, mesmo sob a forma de
concessão de sublicença, com a parte da empresa ou do estabelecimento comercial que ·a explore.
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B. - A proteção dos desenhos e modelos industriais não caducará. por falta
de exploração nem por introdução de objetos semelhantes aos que estão protegidos.
10. - 1) Se num país o uso da marca registrada for obrigatório, o registro
só poderá ser anulado depois de decorrido um prazo razoável e se o interessado
não justificar .a sua !nação.
2) O uso, pelo proprietário, de uma marca de fábrica ou de comércio de
forma diferente, quanto a elementos que não alteram o caráter distintivo da
marca, da forma por que esta foi registrada num dos países da União não implicará a anulação do registro nem diminuirá a proteção que lhe foi concedida.
3) O uso simultâneo da mesma marca em produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-propr!etárlos da marca, segundo os dispositivos da lei nacional do pais onde a proreção
é requerida, não impedirá o registro nem diminuirá, de maneira alguma, a.
proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contanto
que o referido uso não tenha. como efeito induzir o público em erro nem seja
contrário ao interesse público.
D. - Para reoonhedmento do direito não será exigido no produto qualquer
sinal ou menção· d·a patente, do modelo de ut111da.de, ou do registro da marca
de fábri·ca ou de comércio, ou do depósito ~o desenho ou modelo industrial.
Artigo 5.0 bis

1) Uma prorrogação de pl·azo, de no mínimo seis meses, será concedida
para o pagamento das taxas previstas para a manutenção dos direitos de propriedade industrial, mediante o pagamento de uma sobretaxa, se a legislação
nacional assim dispuser.
2) Os países da Uniã:o têm a faculdade· de prever a r.evalidaçã:o das patentes
de invenção caducadas em virtude de não pagamento de taxas.
Artigo 5. 0 ter
Em cada um dos países da União não serão considerados lesivos dos direitos
do titular da patente:
1) O emprego, a bordo dos navios ·dos outros países da União, dos meios que
constituem o objeto da sua partente no corpo do navio, nas máquinas, mastreação,
aprestos e outros rucessórios, quando esses navios •penetrarem temporária ou ·acidentalmente em águas do país, sob r.eserva de que tais meios sejam empregados
exclusivamente para as necessidades do navio;

2) O emprego dos meios que constituem o ob}eto da patente na construção
ou no funcionamento de aeronav.es ou v·eículos terrestres dos outros países da
União, ou dos acessórios dessas aeronaves ou veículos terre·stres quando estes
penetraxem tempo·rári•a ou acidentalmente no país.
Artigo 5,0 quater

Quando um produto for introduzido num país da União no qual exista uma
patente prote.gendo um processo de fa·bricação desse produto, o titular da pa.tente
terá, com referência a:o produto introduzido, todos os direlitos que a legislação do
país de importação lhe conceder, em virtude de patente desse processo, com referência aos produtos fabricados no próprio país.
Artigo 5.0 quinquics

Os desenhos e modelos industriais se·rão .protegidos em todos os países da.
União.
I

•
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1) As conclições de depósito e de reiglstro ·das marcas de fábrica ou de comércio serão determinadas em cS~da país da União, pela 111espectiva legislação nacional.
2) Não poderá, todavia, ser recusada ou invalidada uma marca requerida
em qualquer dos países da União por um nadonal de um pais desta, com o.
fundamento de não ter sido depositada, registrada ou renovada no pais de
origem.
3) Uma marca regularmente registrada num país da União se.rá eonside:rada
como independente das marcas registradas nos outros países da União, inclusive
o país de origem.
Artigo 6. o bis
1) Os países da União comprometem-se a :recusar ou invalidar o vegistro,
quer administrativamente, se a lei do país o permitl:r, quer a pedido do interessado e a..proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua l!'eprodução, limitação ou tradução, suscetíveis de esta.belece·r confusão, de uma marca
que a autoridade compertente do país do registro ou do uso consldeve que nele é
notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa .amparada pela
presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similiares. o mesmo
sucederá quando a parte essencial da mM~Ca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.
2) Deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos a oontar da data do
registro, para requer&- cancelamento de tal marca. Os paises da União têm a
faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser a1equerida a proibição
de uso.
3) Não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a pl.'oibição de
uso de mS~rcas registradas ou utilizS~das de má-fé.
Artigo 6,o ter
1) a) Os países da União acordam em recusar ou invalidar o registro em
impedir, através de medidas adequadas, o uso, sem autorização das autoridades
competentes, quer como marcas de fábrica ou de comércio, quer como elementos
dessas marcas, de armas, bandeiras e outros emblemas de Estados dos países da
União, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de garantia por eles adotados,
bem como qualquer imi,tação do ponto de vista herálc!ico.
b) As disposições do subparágraf·o a) acima aplicam-se igualmente às normas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações de org.anismos internacionais intergovemamentais de que um ou vários paises da União sejam membros, com exceção de armas, bandeiras ·e outros emblemas, siglas ou denominações que já tenham sido objeto de a•cordos internacfonais vigentes, destinados a
assegurar a sua pro.teção.
c) Nenhum pais da União te·rá de aplicar as disposições do subparâ;grafo b)
acima em detrimento dos titulares de direitos adquiridos de boa-fé antes da
entrada em vigor nesse !P'aís da presente Convenção. Os países da União não
são obrigados a a-plicar as referidas disposições quando o uso ou o registro mencionado no subparágrafo a.) não for de natureza a sugerir, no espírito do público, uma Ugação entre a organização em 1a;preço e as armas, •bandeiras emblemas,
siglas ou denominações, ou se .este uso ou registro não for claramente ·de natureza
a induzir o público em erro sobre a existência de ligação entre o utilizador e a
organização,
2) A proibição dos sinais e tlmbl'es oficiais de f!sc,allzação e de garantia só
se Sipllcam aos casos em que as marcas que os incluem se destinam a ser usadas em mercado·rias do mesmo gênero ou de gêne,ro similar.
3) a.) Para a aplicação destas disposições, os país.es da União acordam em
dar a conhe•cer 11eciprocamente, por intermédio da Repartição Internacional, a
lista dos emblemas de Estados, sinais e timbres oficiais de fiscalização e de

-545gam.IlltLa que desejam ou desejaa-ão colocar, de uma maneira absoluta ou dentro
de certos limites, sob a proteção do presente artigo, bem como todas as modificações ulteriormente introduzidas nessa lista. Cada país da União porá à disposição do público, oportunamente, as listas notificadas. Entretanto, esta notificação não é obri~tória no que se ref.ere às bandeiras dos Estados.
b) As disposições do subparágrafo b) do parágrafo 1) do presenrte artigo são
unicamente aplicáveis às armas, bandeiras e outros emblemas, siglas ou denominações das organizações internacionais intergovernamentais que estas comunicaram aos paises da União por intermédio da Repartição Internacional.
4) Qualquer país da União poderá, no prazo de doze meses a contar do recebimento da notificação, transmitir, ·por intermédio da Repartição Internacional,
as suas eventuais objeções ao pais ou à organização ~nternaclonal intergovemamental inter.essados.
5) Com referência às bandeiras de Estado, apenas se aplicarão as medidas
previstas no parágrafo 1) às marcas registradas depois de 6 d.e novembro de 1925.
6) Com !l'efe·rência aos emblemas de Estado que não sejam bandeiras, aos
sinais e timbres oficiais dos paises da União e às armas, bandeiras e outros emblemas, stglas ou denominações das organizações internacionais intergovernamentais, es·tas disposições só serão aplicáveis às marcas registradas mais de dois
meses ·depois do recebimento da notificação prevista no parágrafo 3 acima.
7) Em caso de má-fé, os rpaíses terão a faculdade de cancelar o registro das
marcas que contenham emblemas de Estados, sinais e timbres, mesmo quando tenham sido registradas antes de 6 de novembro de 1925.
8) Os nacionais de cada pais que forem autorizados a usar emblemas de
Estado, sinais e timbres do seu país, [JOd.erão utilizá-los, ainda que sejam semelhantes a;os de outro país.
9) Os países da União obri~m-se a impedir o uso não autorizado, no
comércio, das armas de Estado dos outros países da União, quando esse uso
possa mduzir em erro quanto à origem dos produtos.
10) As disposições precedellltes não obstam a que os países exerçam a sua
faculdade de re•cusar ou inVlalidar, pela aplicação do n. 0 3 da letra B do artigo 6
quinquies, as marcas que contenham, sem autorizações Internacionais intergovernamentais, mencionados no parágrafo 1).
Artigo 6.0 quater

1) Quando, de acordo com a le.gisLação de um país da União, a cessão de uma
m!lll'ca não seja válida sem a transmissão simultànea da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca pertence, bastará para que essa validade seja
admitida, que a parte da empresa ou do estabelecimento comercial situada nesse
país seja transmitida ao cessionârlo com o ·direito exclusivo de aí fabricar ou
vender os produtos assinalados com marca cedida.
2) Esta disposição não impõe aos países da União a obrigação de considerarem válida a transmissão de qualquer marca cujo uso pelo cessionârio fosse, de
fato, de natureza. a Induzir o público em erro, particularmente no que se refere
à proveniência, à natureza ou às qualidades substanciais dos produtos a que a
marca se aplica.
Artigo 6.0 quinquies

A. - 1) Qualquer mM"ca de fábrica ou de comé11cio regularmente registrada
no país de origem será admltLiia para regls·tro e protegida na sua forma original nos outros paises da União, com as restrições Indicadas no presente artigo.
Estes paises poderão, antes de procederem ao registro definitivo, exigir a !llpresentação de um certificado de registro no país de origem, passado pela autoridade competente. Não será exigida qualquer legalização para este certificado.
2) Será considerado pais de origem o pais da União em que o requerente
tenha um estabelecimento industrial ou comercial efetivo e real, e, se não tiver
esse estabelecimento na União, o pais da União onde tenha ou seu domicilio,
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nacional de um país da União.
B. -Só poderá ser recusado· ou invalidado o 11egistro das marcas de fábrica
ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos se,guintes:
1. Quando forem suscetíveis de rprejudicar dire!Jtos adquiridos po.r terceiros
no país em que a .proteção é .requerida;
2. Quando forem desprovidas de qualque·r caráter distintivo ou então exclusivamente compostas por sinais ou indicações que possam servir no comércio
para designar a espécie, a. qualidade, a quantidade, o destino, o v:a.lor, o lugar de
origem dos produtos ou a época. da produção, ou que se tenha. tornado usuais na
linguagem co11rente ou nos hábitos leais e constantes do comércio do país em
que a. p·roteção é requerida.;
3. Quando forem c·ontrárias à moral ou à ordem pública e, particularmente,
de natureza a enganar o público. Fica entendido que uma. marca não poderá ser
considel1ada contrária. à ordem pública pela simples razão de que não está de
ll!Cordo com qualquer dispositivo da legislação sobre ·as marcas, salvo no caso em
que o próprio dispositivo se relacione com a ordem pública. Fica todavia, ressalvada a a-pli~ação do artigo 10 bis.
c. - 1) Para determinar se a ma11ca é suscetível de rproteção deverão sei!"
levadas em consideração todas ·as circunstâncias de fato, rparticularmente a duração do uso da marca.
2) As marcas de fábrica ou de comércio não poderão ser recusadas nos outros
países da União pelo único motivQ de diferirem das marcas l'e·gistradas no rpaís de
origem apenas por elementos que não alte·ram Q,caráter distlnitivo nem modifica;n
a identidade das marcas na forma sob a qual foram registradas no referido paiS
de origem.
D. - Ninguém se' poderá beneficiar das disposições do presente artigo se a
marca para a qual reivindica pvoteção não estiver registrada no pais de origem.
E. -Em nenhum caso, todavia, a renovação do re·gistro de uma marca no
país de o·rigem implicará na. obrigação de renovar o registro nos outros países da
União onde a marca tenha sido registrada.
F. - O benefício da prioridade será concedido aos pedidos de r.egistro de
marcas efetuados dentro do prazo do artigo 4, ainda que o registro no país· de
origem não ocorra senão após a expiração desse rpra.zo.
Artigo 6.0 sexies

Os países da União se eompil'ometem a proteger as marc,as de se1rviço. Não
são obrigados a prever o registro dessas marcas.
Artigo 7.0 septies

1) Se o agente ou rerpresentante· do titular de uma. marca num dos países da
União pedir, sem autorização deste tituLar, o registro dessa marca em seu próprio
nome, num ou em vários de.sses países, o titular terá o direito de se ·opor ao registro pedido ou de requerer. o cancelamento ou, se a 1ei do país o permitir, a
transferência a seu favor do referido regis,tro, a menos que e·ste agente ou representante justifique o seu procedimento.
2) o titular da marca terá o direito de, como as reservas do subparágrafo 1),
se opor ao uso da sua marca pelo seu agente ou representante, se· não tive'r
autorizado esse uso.
3) As legislações nacionais têm a faculdade de prever um prazo· 11azoável
dentro do qual o titular de uma marca de'Verá fazer vaLer os direitos previstos
no presente artigo.
Artigo 7. 0

A natureza do pt"oduto em que ·a marca de fábrica ou de comércio deve ser
aposta. não· pode, em caso algum, obstar ao registro da marca.

[
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1) Os países da União se compr,ometem ·a admitir o registro e a :proteger as
marcas coletivas pertencentes a coletividades cuja existência não seja contrãria
à lei do país de origem, ainda que essas coletividades não possuam estabelecimento industrial ou comercial.
2) cada país serâ juiz das condições partlcul!lll"es em que a marca coletiva
serã protegida e poderá recusar a proteção se essa marca for c;ontrâ:r.!a ao interesse público.
3) Entretanto, a proteção ·dessas marcas não poderá ser 11ecusada a qualquer
coletividade cuja existência não cont11ruria a lei do país de origem, em virtude
de não se al!har estabelecida no país onde a proteção é requerida ou de não se
ter constituído nos termos da 1egislação desse país.
Artigo 8

o nome comercial será protegido em todos os ;países da União sem obngação
de depósito ou de regillltro quer faça ou não parte de uma marca de fábrica
ou de comércio.
Artigo 9

1) o produto i!lcitamente• assinalado com uma marca de fábrica ou de comércio ou por um nome comercl:al será a.preendido ao ser i.m[Jortado nos países
da União onde essa marca ou esse nome comercial tem direito a proteção legal.
2) A apreensão se·rá igualme·nte efetuada no país onde a a.posição ilícita
tenha sido feita ou no rpais onde o produto tenha sido importado.
3) A ap11eensão será efetuada a requerimento do Ministério Públlco, de qualquer outra autoridade competente ou de· qualquer interessado, pessoa física ou
jurídica, ·de acordo com a lei inte·ma de cad,a país.
4) As autoridades não serão obrigadas a efetuar a apresentação em caso de
trânsito.
5) Se a le·gislação de um país não admitir a apreensão no ato da importação,
essa apreensã.o serã substituída rpela proibição de importação ou pela ap·reensão
dentro do· país.
6) S:e a legislação de um país nã.JO admitir a apreensão no ato da importação
nem a proibição de impomação nem a apre•ensão •dentro do país, enquanto a
legislação não for modificada nesse sentido, essas medidas serão substituídas
pelas ações e meios que a lei desse país assegurar em tais casos aos nacionais.
Artigo 10

1) As disposições do artigo precedente ·serão apl!cãveís em caso de ut!l!zação
dire•ta ou indi·reta de uma falsa indicação. relativ-a à procedência do produto ou à
identidade do produto, f,a;bricante ou come!!'ciante.
2) Será, em qualquer caso, reconhecido como parte interessada, quer seja
pessoa física ou jurídica, o produtor, fabricante ou comerciante empenhado na
produção fabricação ou comércio desse ptoduto e estabelecido que na localidade
falsamente indicada como lugar de procedência, quer na região em que essa
localidade estiver situada, quer no país falsamente indicado ou no país em que se
fizer uso· da falsa indicação de procedência.
Artigo 10 bis

1)
União
2)
trário

os países da União obrigam-se a assegurar aos na;cionais dos países da
proteção efetiva contra a concorrência desleal.
constitui 1ato de concorrência desleal qualque•r ato de concorrência conaos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

.
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1.0 Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecei!." confusão
com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um
conco·rrente;
2.0 As falsas alegações no e~ell"cício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comereial de
um conco.rrente;
3.0 As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja
suscetível de induzir o público em en-ro sobre ~ natureza, modo de fabricação características, possibilidades de utilização ou quantidades das mercadorias.
1) Os países da União s·e comprometem a assegurar aos nacionais dos outros
países da União reoorsos legais aprorpr1ados à repressão efi-caz de todos os atos
mencionados nos artigos 9, 10 e 10 bis.
2) Comprometem-se, além disso, a prever medidas que permitam aos sindicatos e associações de indústrias, produtoves ou comerciantes interessados e cuja
existência não for contrária às leis dos seus países, promover em juízo· ou junto
às auto·ridades administrativas a l'erpressar dos atos .previsrtos nos artigos 9, 10 e
lO bis, na medida em que a lei do pais em que a pro·teçã.o é .requerida o permite
aos sindicatos e associações desse· pais.
Artigo 11

1) Os países da União, nos temlos da sua lei interna, concederão proteção
temporária às invenções pa:tenteáveis, modelos de utilidade, desenhos ou modelos
industriais, bem como às marcas de fábrica ou de comércio, para produtos que
figurarem nas exposições internacionais oficiais ou re-conhecidas oficialmente,
organizadas no território de· qualquell" deles.
2) Essa proteção temporária não prolongará os prazos fixados no artigo 4.
Se, mais tarde, se invoc•ar o direito de prioridade, a Administração de cada pais
poderá contar o prazo desde a data da :l.lpresentação do produto na exposição.
3) Cll!da pais poderá exigir, para prova da identidade do objeto exposto e da
data da apresentação, as provas que julgar necessárias.
Artigo 12

1) Cada um dos países da União se compromete a estabelecer um serviço
especial da propriedade industrial e uma repartição central para infonnar o
público sobre as patentes de invenção, modelos de utilidade, desenhos ou modelos
industriais e marcas de fábricas ou de comércio.
2) Esse serviço publicará um boletim periódico oficial. Publicará regularmente:
a) Os nomes dos titulares das patentes concedidas, com uma breve descrição das invenções patenteadas.
b) As reproduções das marcas registradas.
Artigo 13

1) a) A União tem uma Assembléia composta pelos países da União vinculados pelos artigos 13 a 17.
b) O Governo de cada pais é representado por um delegado, que pode ser
·
·
assistido por suplentes, conselheiros e peritos.
c) As despesas de cada delegação correm por conta do Governo que a
designou.
2 a) A Assembléia:
i) trata de todas as questões referentes à manutenção e desenvolvimento
da União e à aplicação da presen•te Convenção;
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denominada "a Repartição Internacional"), mencionada na Convenção que
institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (a seguir denominada
"a organização"), diretrizes referentes à preparação das conferências de revisão,
levando em consideração as observações feitas pelos países da União que não
vinculados pelos artigos 13 a 17;
!li) examina e aprova os relatórios e as atividades do Dlretor-Geral da
Organização relativos à União e lhe dá todas as diretrlze.s úteis com referência
às questões da competência da União;
iv) elege os membros da Comissão Executiva da Assembléia;
v) examina e aprova os relatórios e as atividades de sua Comissão Executiva e lhe transmite diretrizes;
vi) fixa o programa, adota o orçamento trienal da União e aprova as
suas contas de encerramento;
vil) adota o regulamento financeiro da União;
vili) cria os comitês de peritos e grupos de tra:balho que julgar úteis
para a realização dos objetivos da União;
ix) decide quais são os países não membros da União e quais são as
organizações intergovernamentais e internacionais não-governamentais que podem ser admitidos às sua.s reuniões na qualidade de observadores;
x) aprova as modificações dos artigos 13 a 17;
xi) promove qualquer outra ação apropriada com vista a atingir os objetivos da União;
·
xil) desempenha-se de quaisquer outras funções em que a presente convenção implique;
xlii) exerce, sob reserva de os aceitar, os direitos que lhe são conferidos
.
pela Convenção que institui a Organização;
b) a ASsembléia delibera, após ter tomado conhecimento do parecer da
Comissão de Coordenação da Organização, sobre as questões que interessam
igualmente a outras Uniões administradas pela Organização.
3) a) Sob reserva das disposições do subparágrafo b) cada delegado só
pode representar um pais.
b) Os países da União agrupados em virtude de um acordo particular num
escritório comum que tenha para cada um deles a natureza de serviço nacional
especial de propriedade industrial mencionado no artigo 12, podem, no decorrer
das discussões ser representados conjuntamente por um deles.
4) a) Cada pais membro da Assembléia tem direito a um voto.
b) O quorum é constituído por metade dos países membros da Assembléia.
c) Não obstante as disposições do subparágrafo b), se, durante uma sessão,
o número dos paises representados for inferior à metade mas igual ou superior
a um terço dos países membros da Assembléia, esta pode tomar decisões; todavia,
as decisões da Assembléia, com exceção das que dizem respeito ao seu funcionamento não se tornam executórias senão depois de satisfeitas as condições
a seguir enunciadas. A Repartição Internacional comunica as referidas decisões
aos países membros da Assembléia que não estavam representados, convidando-os
a expressar, por escri•to, no prazo de três meses a contar da data da comunicação,
o seu voto ou a sua abstenção. As referidas decisões tornam-se ex·ecutórias, se,
terminado esse prazo, o número dos países que deste modo exprimiram o seu
voto ou a sua abstenção for, pelo menos, igual ao número d·e países que faltava
para que o quorum tivesse sido atingido quando da sessão, contanto que, ao
mesmo tempo, se obtenha a necessária maioria.
d) Sob reserva do disposto no artigo 17.2) as decisões da Assembléia são
tomadas por maioria de dois terços dos votos expressos.
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5) a) Sob reserva do subparágrafo b), cada delegado não pode votar senão
em nome de um único pais.
b) Os países da União mencionados no parágrafo 3) b) esforçar-se-ão, de
um modo geral, por se fazer representar, nas sessões da Assembléia, pelas suas
próprias delegações. Todavia, se, por razões excepcionais, um dos países citados
não se puder fazer representar pela sua própria delegação, pode dar à delegação
de outro pais o poder de votar em seu nome, entendendo-se que uma delegação
não pode votar por procuração senão por um único país. Toda a procuração
para este efeito deve ser objeto de documento assinado pelo Chefe do Estado ou
pelo ministro competente.
&) Os países da União que não sejam membros da Assembléia são admitidos às suas reuniões, na qualidade d·e observadores.
7) a) A Assem,bléia se reúne de três em três anos, em sessão ordinária,
mediante convocação do Diretor-Geral e, salvo casos excepcionais, durante o
mesmo período e no mesmo local que a Assembléia-Geral da Organização.
b) A Assembléia reúne-se em sessão extraordinária, mediante convocação
do Diretor-Geral, a pedido da Comissão Executiva, ou de um quarto dos países
membros da Assembléia.
8) A Assembléia adota o seu regulamento interno.
Artigo 14

1) A Assembléia tem uma Comissão Executiva.
2), a) A Comissão Executiva é composta pelos países eleitos pela Assembléia
dentre os países membros desta. Por outro lado, o pais em cujo território a organização tem a sua sede, dispõe "ex officlo" de um lugar na Comissão, sob reserva das disposições do artigo 16. 7) b).
b) O Governo de cada pais membro da Comissão Executiva é representado
por um delegado que pode ser assistido por suplentes, conselheiros e peritos.
c) As despesas de cada delegação correm por conta do Governo que a
designou.
3) O número de países membros da Comissão Executiva corresponde à
quarta parte do número dos países membros da Assembléia. No cálculo dos
lugares a preencher não é levado em consideração o que restar da divisão
por quatro.
4) Quando da eleição dos membros da comissão Executiva, a Assembléia
levará em consideração uma distribuição geográfica equitativa e a necessidade
para todos os países partes dos Acordos particulares estabelecidos em relação
com a União, de figurar entre os países que constituem a Comissão Executiva.
5) a) Os membros da Comissão Executiva exercem o mandato a partir do
encerramento da sessão da Assembléia no decurso da qual foram eleitos até ao
fim da sessão ordinária seguinte da Assembléia.
b) Os membros da Comissão Executiva são reelegiveis no limite máximo de
dois terços do seu total.
c) A Assembléia regulamenta as modalidades de eleição e de eventual reeleição dos membros da Comissão Executiva.
6) a) A Comissão Executiva:
i) prepara o projeto da ordem do dia da Assembléia;
ii) submete à Assembléia propostas rela·tivas aos projetes de programa e
de orçamento trienal da União, preparados pelo Diretor-Geral;
1!1) pronuncia-se, dentro dos limites do programa e do orçamento trienal,
sobre os programas e orçamentos anuais preparados pelo Diretor-Geral;
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periódicos do Diretor-Geral e os relatórios anuais de verificação de contas;
v) toma todas as medidas úteis com vista à execução do programa da
União pelo Diretor-Geral, em conformidade com as decisões da Assemb'éia e
levando em consideração circunstâncias que sobrevenham entre duas sessões
ordinárias da Assembléia;
vi) encarrega-se de quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas no
âmbito da presente Convenção.
b) A Comissão Executiva decide, depois de tomar conhecimento do parecer
da Comissão de Coordenação da Organização, sobre as questões que interessam
igualmente a outras Uniões administradas pela Organização.
7) a) A comissão Executiva se reúne uma vez por ano em sessão ordinária, mediante convocação do Diretor-Geral, tanto quanto possível durante o
mesmo período e no mesmo lugar que a Comissão de Coordenação da Organização.
b) A Comissão ·Executiva se reúne em sessão extraordinária, med~ante convocação do Di~etor Geral, quer por Lnlciativa deste, quer a pedido• eLo seu Prestdente ou de um quarto dos seus membros.

8) a) Cada país membro da Comissão Executiva tem direito· a um voto.
b) O quorum é constituído por metade dos países membros da Comissão
Exe·cutlva.
·
c) As decisões são tomadas por maioria simples dos votos e;,cpressos.
d) A abS!tenção não é considerMa voto.
e) Cada delegado não pode representar senão um único país ·e pode votar
apenas ·em nome deste.
9) Os palses da União que não sejam membros da Comissão Executiva são
admitMos às suas l'euniões ·na qualidade de observadores.
10) A Comissão Executiva adota o seu reguLamento interno.

Artigo 15
1) a) As tarefas •administrati'l'as da compertêncta .clJa União serão asseguradas pela Repartição Internacional, que sucederá à SecretarLa da União reunida
com a Sec11etaria da União instituícia pela Convenção Intemacional rpara a
Proteção das Obras Literárias e Artísticas.
b) A Rerpa.rtição Internacional a:ssegUIDarâ principalmente o secretariado
dos diversos órgãos da União.
c) O Diretor Geral ·clia. Orga.nlzação é o mais alto funcionário da Uniã-o e a
representa.
2) A Repartição Internac~onal reunirá ·e rpubllcará as info,rmações relativas
à proteção da .propriedade industrial. Cada país da União comunicará, logo.que
possível, à Repartição Internacioillal, o· texto de qualquer lei nov•a, bem como
todos os textos oficiais refeventes à prOitieção cia proprLedade industrial. Fornecerá, ainda, à Repartição Internacional, todas ·as publicações dos seus serviços ·competentes em matérl'a de propriedade industrial que atinjam diiJ.'etamente
a proteção da propriedade industrial e sejam julgadas pela Repartição Internacional ·C·omo de l'nteresse para suas ratlvidades.
3) A Repartição Internacional pub'icará um periódico mensal.
4) A Rerp,artição Internacional fornec.erá, a todos os países dia União, a seu
pedido, informações sobre as questões refe•rentes a .proteção da rpropriecliade
industrial.
5) A Repa·rtição Intemaclonal proced,erá. ,a, estudos e• fornec.erá serviços
destinados a fac!Uto.r :a proteção da propriedade· industrial.
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Executiva, e de quaisquer ourbras Oomissões de peritos ou grupos de t11abalho.
o Diretor Geral ou um membro do pessoal por ele designado, é ex officio, secretário desses órgãos.
7) a) A Repartição Internacional, seg•undo as diretr!zes dia Assembléia e' em
cooperação com ·a Comissão Executiva, prepara as conf'erências de· revisão das
disposições da Convenção, excluindo os arts. 13 a 17.
b) A Repa.rtição Internacional iPode consulta:r ol"ganl.zaçóes intergovernamentais e internacionais não governamentais sobre a preparação das oonfe~
rênclas de revisão.
c) O Diretor Geral e as pessoas rpor ele desl:gna,dlas tomarão pme, sem direito a voto, nas deliberações destas conferências.
8) A Repartição Interna,cional executa todas as outras funções que lhe
forem atr!bu!da.s.
Artigo 16
1) a) A União tem um orçamento.
b) O or!;lamento da União compreende as receitas e as despesas próprias
da União, a sua contribuição· para o orçamento das despesas comuns dias Uniões
assim como, sendo necessárlo, a soma rposta à disposição do orçamento dá
Conferência da Organização.
c) São consideradas como despesas comuns das Uniões .as despesas não
•atribuídas exclusivamente à União, mas igualmente a uma ou mais Uniões
administradas pela Organização. A pme da União nessas despesas comuns é
proporcional •ao interesse· que as mesma.s têm para ela.
2) O orçamento da União é fixaiCio 1evando em consideração as exigências
de coordenação com os orçamentos das outras Uniões admin!straclias pela Ol1gani2lação.
3) o orçamento da União é financiado pelos seguintes .recursos:
i) contribuições c1<>s países da União;
11l taxas e quantias devidas peW.S serviços prestados ·pela !R!epartição Internacional no âmbito da União;
11!) o produto da venda das publicações da Repartição Internacional :referentes à União e os direitos reLaJtivos a estas publicações;
!v) doações, legados e subvenções;
vl aluguéis, juros e outros rendimentos diversos.
4) a) Para determinu a sua rparte de contribuição no oJ:çamento, cada rpais
da União está Incluído numa classe e pagoa as suas contribuições anuais na
base de um número de unidade fi~a,clo como se segue:
25
Classe I
Classe II
20
Classe m
15
Classe IV
10
Cla.sse V
5
Class·e VI
3
Classe VII
1
b) A menos que o não tenha feito anteriormente, cada ptais indica no momento do depósito do seu Instrumento de :ratlfi'Cação ou de adesão, 'a classe n:a
qual deseja ser incluído. Pode mudar de classe. Se escolher uma classe inferior,
o país deve dar do tato conhecimento à Assembléia, qlllando· de uma das suas
sessões ordinárias. Tal a.JteJJação tem efeito no inicio do ano civil que se segue
à referida sessão.

I
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todos os países é •a. mesma que reLação ·existente entre o número de unidade da
classe na qual cada país está incLuído e o número total das unidl!lides do conjunto dos paises.
d) As contribuições são devidas no dia 1.0 de janeiro de cada ano.
e) O país que se altrasar no pagamento das suas contribuições não poderá
exercer o seu direito de voto, em nenhum dos órgãJos da União de que for membro, se a. quantia. em atraso fo·r igual ou superior à das contribuições de que é
devedoll' pelos dois 1anos anteriores comple•tos. Tal país r,~ode todavia. ser autorizado a conservar o el!iercício do seu direito de voto no seio do l'eferido órgão,
enquanto este conside11ar que o atraso resulta de circunstâncias excepcionais e
inevitáveis .
f) No caso de o o·rçamento não ser aprovado antes do início de um novo
exercício, será mantido nos mesmos níveis do orçamento do ano anterior, segundo as modalidades previstas pelo reguLamento financeiro.
5) O montante das taxas e quantias devidas pelos serviços prestados pela.
Repartição Interna'C!onal com ll'eferência à União, é fixado pelo Dixetor Geral,
que o comunicará à Assembléia e à Comissão Executiva.
6) a) A União possui um fundo de ope11ações constituído por uma contribuição única ·efetuad:a por cada pais da União. Se o fundo se tornall' insufic~en
te a Assembléia decidirá sob11e seu aumento·.
b) O montante da contribuição inicial de cada país p!lll'a o fundo acima.
citado ou da sua participação no aumento deste é proporcional à contribuição
desse país para o ano no de,curso do qual o fundo· f•or constituído, ou o aumento
for decidido.
c) A proporção e modalidades de contribuição são fixadas pela Assembléia
mediante proposta do Diretor Geral e a.pós o parecer da Comissão de COOJ.'denação da Organização.
7) a) O aco•l1do de sede concluído com o país em cujo terr~tório ·a Organização tem a sua sede .prevê que, se o fundo de ope11.1ações for insuficiente, este
país concederá adiantamentos. O montante desses e as condições em que são
concedidos serão o·bjeto, em cada caso, de acoll'dos particulares ~entre o país em
causa e a 011ga.nização. Esse rpaís dispõe "ex officio~' de um lugar na Comissão
Executiva durante todo o período em que tiver de conceder adiantamentos.
b) O país mencionado no subparágrafo a) ·e a Organização têm, cada um,
o direito de denunciar o compromisso de conceder adiantamentos, mediante
notific'ação escrita. A denúncia tem efeito tll'ês 'anos após o fim do ano no
decurso do qual foi notificada.
8) A a;uditoria das contas é assegurada, segundo as modalidades previstas
pelo 11egulamento financei:ro, rpor um ou vários países da. União ou por auditores extl'emos, que serão com o .~eu consentimento, designados pela Assembléia.
Artigo 17
1) Podem ser apresentadas, por qualquer país membro da Assembléia, pela
Comissão Executiva ou pelo Diretor Geral, propostas de modificações dos artigos 13, 14, 15, 16 e do presente ar·tigo. Estas propostas são comunicadas por
este último aos países membros da As.sembléia, pelo menos seis meses antes de
serem submetidas ao exame da mesma.
2) Qualquer modificação dos artigos referidos no parágrafo 1) é adotada
pela Assembléia. A adoção requer três quartos do.s votos expressos. Todavia,
qualquer modificação do artigo 13 e do presente parágrafo requer quatro quintos
dos votos expressos.
3) Qualquer modificação dos artigos referidos no parágrafo 1) entra em
vigor após o recebimento, pelo Diretor Geral, das notificações escritas de acei-
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por parte dos três quartos dos países que eram membros da Assembléia no momento da modificação ter sido aprovada. Qualquer modificação dos referidos
artigos assim aceita vincula tOd·os os países membros da Assembléia no momento em que a modificação entrar em vigor, ou que dela se tomarem membros
em data posterior; todavia, qualquer modificação que aumente as obrigações
financeiras dos países da União vincula ap.enas aqueles que notificaram a sua
aceitação da referida modificação.
Artigo 18
1) A pre:Jente Conv•enção será submetida a •rev1sao, com vista nela se
Introduzirem melhoramentos suscetíveis de aperfeiçoar o sistema da União.
2) Para esse fim, terão lugar conferências, sucessivamente, num dos países
da União, entre os delegados dos referidos países.
3) As modificações dos artigos 13 a 17 são regidas pelas disposições do
artigo 17.

Artigo 19

Fica entendido que os países da União se reservam o direito de, separadamente, celebrar entre eles acord·os particulares para a proteção da propriedade
Industrial, contando que esses acordos não contrariem as disposições da presente
Convenção.
Artigo 20
1) a) Cada um dos países da União que assinou o presente Ato pode ratificá-lo e, se o não assinou, pode a ·ele aderir. Os instrumentos de ratificação
e de ad·esão são depositados junto ao Dlretor-Geral.
b) Cada um dos países da União pode declarar, no seu instrumento de ratificação ou adesão, que a sua ratificação ou adesão não é aplicável:
n aos artigos 1 a 12; ou
II) aos artigos 13 a 17.
c) Cada um dos países da União que, de acordo com o subparágrafo b),
:xcluiu dos efeitos da sua ratificação ou da sua adesão um dos dois grupos
ias artigos visados no ref·erido subparágrafo pode, a qualquer momento, posteriormente, declarar que e.stende os efeitos da sua ratificação ou da sua adesão a
)SSe grupo de artigos. Tal declaração é depositada junto ao Diretor-Geral.
2) a) Os artigos 1 a 12 entram em vigor, com referência aos dez primeiros
?aises da União que depositaram instrumentos de ratificação ou de adesão,
sem fazer a declaração permitida pelo parágrafo 1) b) Il, três meses após o
depósito do décimo desses instrumentos de ratificação ou de adesão.
b) Os artigos 13 a 17 entram em vigor, com referência aos dez primeiros
países da U'nião que depositaram instrumentos de ratificação ou de adesão, sem
fazer a declaração permitida pelo parágrafo 1) b) II), três meses após o depó;!to do décimo desses Instrumentos de ratificação ou de adesão.
c) Sob reserva da entmda em vigor inicial, de acordo com as disposições dos
mbparágrafos a) e b), de cada um dos dois grupos de artigos referidos no
parágrafo e) b) e II e sob reservas das disposições do parágrafo 1) b), os artigos 1 a 17 entram em vigor com relação a qualquer pais da União, com exce<ão dos menclona;dos nos subparágrafos a) e b), que depositar um instrumento
de ratificação ou de adesão, assim como em relação a qualquer país da União
que depositar a declaração prevista no parágraf·O 1) c), três meses após a data
da notificação, pelo Diretor-Geral, de tal depósito, a menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento ou declaração depositado. Neste úl;lmo caso, o presente Ato entra em vigor, em relação a esse país, na data assim
Indicada.
3)Com referência a cada país da União que depositar um instrumento de
ratificação ou de adesão, os artigos 18 a 30 entram em vigor na primeira data em

-555que qualquer dos grupos de artigos referidos no parágrafo ll b) entre em vigor
~m relação a esse país, doe acordo com o parágrafo 2) a), ou c).
Artigo 21

ll Qualquer país estranho à União pode aderir ao presente Ato e tornar-se,
por este fato, membro da União. Os Instrumentos de adesão serão depositados
junto ao Diretor-Geral.
2) a) Em relação a qualquer país estranho à União que tenha depositado
>eu Instrumento de adesão pelo menos um mês antes da data da entrada em
vigor das disposições do presente Ato, este entra em vigor na data que as disposições entraram em vigor pela primeira vez, na forma do artigo 20.2) a) ou b),
a menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento de adesão;
todavia:
Il Se os artigos 1 a 12 não entraram em vigor nessa data, tal país ficará
vinculado, durante o período intermediário anterior à entrada em vigor destas
:lisposlções, e em sua substituição pelos artigos 1 a 12 do Ato de Lisboa.
II) Se os artigos 13 a 17 não entraram em vigor nessa data, tal pais ficará
1inculado, durante o período intermediário anterior à entrada em vigor destas
:lisposições, e em sua substituição, pelos artigos 13 e 14.3), 4l e 5) do Ato de
Lisboa.
Se um país indicar uma data posterior no seu instrumento de adesão, o
presente Ato entrará em vigor, em relação a esse pais na data assim indicada.
b) Em relação a qualquer país estranho à União que tenha depositado seu
instrumento de ad·eSã·o em data posterior à entrada em vigor de um só grupo
de artigos do presente Ato ou em data que a precedeu de, pelo menos, um mês,
o presente Ato entrará em vigor, sob reserva do previsto no subparágrafo a),
três meses após a data em que a sua adesão foi notificada pelo Diretor-Geral,
1 menos que uma data posterior tenha sido indicada no instrumento da adesão.
Neste último caso, o presente Ato entrará em vigor em relação a esse país, na
:lata assim indicada.
3) Em relação a qualquer pais estranho à União que depositar seu instrumento de adesão após a data da entrada em vigor do presente Ato na sua totalidade, ou menos de um mês antes dessa data, o presente Ato entrará em vigor
três meses depois da data em que a sua adesão foi notificada pelo Diretor-Geral,
~ menos que uma data posterior tenha sido incidada no instrumento de adesão.
Neste último caso, o presente Ato entrará em vigor em relação a esse país, na
:lata assim indicada.
Artigo 22

Sob reserva das exceções possíveis previstas nos artigos 20. 1 bl e 28.2), a
ratificação ou adesão Implica, de pleno direito, acessão a todas as cláusulas
e admissão a todas as vantagens estipuladas pelo presente Ato.
Artigo 23

Após a entrada em vigor do presente Ato na sua totalidade, nenhum país
pode aderir a Atas anteriores à presente Convenção.
Artigo 24
1) Qualquer país pode declarar no seu Instrumento de ratificação ou de
adesão, ou pode informar o Dlretor-Geral, por escrito, a qualquer momento
posteriormente, que a presente Convenção é aplicável a todo ou a parte dos
territórios designados na declaração ou na notificação, dos quais assume a responsabilidade das relaçõ·es exteriores.
2) Qualquer país que tenha feito tal declaração ou efetuado tal notificação
pode, a todo o momento, notificar o Diretor-Geral de que a presente Convenção
deixa de ser aplicável a todo ou parte des.3es territórios.
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mesma data que a ratificação ou adesão em cujo instrumento foi incluída e qualquer notificação efetuada nos termos deste parágrafo tem efeito três meses após
a sua notificação pelo Dlretor-Geral.
b) Qualquer notificação efetuada nos termos do parágrafo 2) tem efeito
doze meses após seu r·ecebimento pelo Diretor-Geral.
Artigo 25

1) Qualquer país parte da presente Convenção compromete-se a adotar,
ie acordo com a sua constituição, as medidas necessárias para assjlgurar a aplicação da presente Convenção.
2) Entende-se que, no momento em que um país deposita o seu instra:nento de ratificação ou de adesão, está em condições, em conformidade com a
ma legislação interna, de tornar efetivas as disposições da presente Convenção.
Artigo 26

1) A presente Convenção permanece em vigor por tempo ilimitado.
2) Qualquer país pode denunciar o presente Ato por notificação dirigida ao
Diretor-Geral. Esta denúncia implica também a denúncia de todos os Atos anteriores e apenas tem efeito em relação ao país que a efetuou, continuando a Convenção em vigor e executória com referência aos outros países da União.
3) A denúncia tem efeito um ano após o dia em que o Diretor-Geral recebeu a notificação.
4) A faculdade de denúncia prevista no presente artigo não pode ser
exercida por nenhum país antes de expirar um prazo de cinco anos a contar da
data em que se tornou membro da União.
Artigo 27

1) O presente Ato substitui, nas relações entre os países aos quais se aplica,
: na medida em que se aplica, a Convenção de Paris de 20 de março de 1883, e
os Atos de revisão subseqüentes.
2)a) Em relação aos países a que o presente Ato não é aplicável, ou não é
aplicável na sua totalidade, mas aos quais é aplicável o Ato de Lisboa de 31 de
outubro de 1958, continua este em vigor na sua totalidade ou na medida em que o
presente ato não o substitui em virtude do parágrafo 1).
b) Da mesma forma, em relação aos países aos quais nem o presente Ato,
nem partes deste, nem o Ato de Lisboa são aplicáveis, continua em vigor o Ato
:ie Londres de 2 de junho de 1934 na sua totalidade, ou na medida em que o
presente Ato não o substitui, em virtude do parágrafo 1).
c) Da mesma forma, em relação aos países aos quais nem o presente Ato,
nem partes deste, nem o Ato de Lisboa, nem o Ato de Londres são aplicáveis,
mantêm-se em vigor o Ato da Haia, d·e 6 de novembro de 1925, na sua totalidade,
Ju na medida em que o presente Ato não o substitui, em virtude do parágrafo 1).
3) Os países estranhos à União que se tornarem partes do presente Ato
apllcá-lo-ão em relação a qualquer país da União que não seja parte deste Ato
ou que, sendo parte, tenha efetuado a declaração prevista no artigo 21.1) b)
L). Os referidos países admitem que tal país da União aplique nas suas relações
com eles as disposições do Ato mais recente do qual é parte.
Artigo 28

1) Qualquer controvérsia entre dois ou mais países da União relativa à
'nterpretação ou à aplicação da presente Convenção que não seja solucionada
por negociações pode ser levada por qualquer dos países em causa perante o
rribunal Internacional de Justiça, mediante petição, de acordo com o Estatuto
do Tribunal, a menos que os países em causa acordem sobre outro modo de
solução. A Repartição Internacional será informada da controvérsia submetida
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União.
2) Qualquer país poderá, no momento em que assinar o presente Ato ou
depositar o seu instrumento de ratificação ou de adesão, declarar que não se
~onsldera vinculado pelas disposição do parágrafo 1). No que se refere a qualquer
controvérsia entre tal país e outro qualquer da União, não são aplicáveis as
disposições do parágrafo 1).
3) Qualquer país que tiver feito a declaração prevista no parágrafo ) 2 pode,
a todo o momento, retirá-la, mediante notificação dirigida ao Dlretor-Geral.
Artigo 29
1) a) O presente Ato é assinado em um só exemplar em língua francesa e
:leposltado junto ao Governo da Suécia.
b) Serão estabelecidos textos oficiais pelo Dlretor-Geral, depois de consult-ados os Governos interessados, nas línguas alemã, inglesa, espanhola, Italiana,
portuguesa e russa e nas outras línguas que a Assembléia possa Indicar.
c) Em caso de conflito sobre a interpretação dos diversos textos, faz fé o
texto francês.
2) O presente Ato fica aberto para assinatura, em Estocolmo, até o dia
l3 de janeiro de 1968.
3) O Diretor-Geral enviará aos Governos de todos os países da ti'nlão e,
s-endo solicitado, ao Governo de qualquer outro, duas cópias autenticadas pelo
Governo da Suécia do texto assinado do presente Ato.
4) O Diretor-Geral fará registrar o presente Ato junto ao Secretariado da
::>rganlzação das Nações Unidas.
5) O Diretor-Geral notificará os Governos de todos os países da União das
assinaturas dos depósitos dos instrumentos de ratificação ou de adesão e de
ieclaraçóes compreendidas nestes instrumentos ou efetuadas em aplicação do
artigo 20. 1) c), a entrada em vigor de todas as disposições do presente Ato,
as notificações de denúncia e as notificações feitas em aplicação do artigo 24.
Artigo 30
1) Até à entrada em funções do primeiro Diretol:-Geral, as referências no
presente Ato à Repartição Internacional da Organização ou ao Diretor Geral
são consideradas como referindo-se, respectivamente, à Secretaria da União ou
ao seu Diretor.
2) Os países da União que não estejam vinculados pelos artigos 13 a 17
?Oderão durante cinco anos após a entrada em vigor da Convenção que institui
a Organização, exercer, se quiserem, os direitos previstos pelos artigos 13 a 17 do
presente Ato, como se estivessem vinculados por estes artigos. Qualquer país
que pretenda exercer os referidos direitos, depositará para esse fim junto ao
Dlretor-Geral, uma notificação escrita que terá efeito na data do seu recebimento. Tais países serão considerados membros da Assembléia até expiração
io referido período.
3)Enquanto não se tiverem tornado membro da Organização todos os países
da União, a Repartição Internacional da Organização agirá igualmente como
Secretaria da União e o Diretor-Geral como Diretor desta Secretaria.
· 4) Quando tod·os os países da União se tornarem membros da Organização,
os direitos, obrigações e bens da Secretaria da União passarão à Repartição Internacional da Organização.
EM FÉ DO QUE,
lS abaixo assinados, devidamente autorizados para esse fim, assinaram o Pl'e;;ente Ato.
Feito em Estocolmo a 14 de julho de 1967.
(As Comissões Exteriores e de Educação e Cultura.)
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-558OFíCIO DO PRIMEIRO-SECiRE.TARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
- N. 0 250/74, de 24 do corrent•e, comunicando a sanção e enviando autógrafo do Projeto de Lei da Câmara n. 0 34, de 1974 (n.0 1. 794/74, na Casa de origem),
que cria na Justiça do Trabalho da 5." Região a P e 2." Junta de Conciliação
e Julgamento com sede no Município de Simões Fl!ho, no Estado da Bahia. (Projeto que se transformou na Lei n. 0 6.058, de 17 de junho de 1974).

PARECER
PAR.ECER
N.0 308, de 19'74
Da Comissão de Redação, apresentando a redação do vencido, para
o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n.0 50, de 19'74 (n.0 1.971-C/'74, na Casa de origem)
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A Comissão apr.esenta a redação do vencido, para o turno suplementar do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.o 50, de 1974 (n.o 1.9'h-c
de 1974, na Casa de origem), que altera a data de 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. 0 da Lei n. 0 6.016, de 31 de dezembro de 19'13.
Sala das Comissões, em 24 de junho de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente- Wilson Gonçalves,- Relator- Ruy Carneiro.
AO PAIRECER
N.0 308, DE 1974
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 50, de 19'74 (n,o 1.9'71-C/74, na
Casa de origem) .
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Altera a data de entrada em vigor do Código Penal (Decreto-Lei
n.o 1. 0114, de 21 de outubro de 1969, com alterações posteriores) e dos arts.
3,o, 4,o e 5,0 da Lei n.0 6.016, de 31 de dezembro de 19'73.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o- o Código Penal instituído pelo Decreto-Lei n.0 1.004, de 21 de
Jutubro de 1969 com as alterações posteriores, bem como os arts. 3.0 , 4. 0 e 5.0 da
Lei n.o 6.016, de' 31 de dezembro de 1973, entrarao em vigor juntamente com o
novo Código de Processo Penal.
Art. 2.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Do Expediente lido consta o Projeto de Lei da Câmara n.O 71, de 1974 (n. 0 1. 949-B/74, na Casa de origem), que
reajusta os vencimentos dos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dá outras providências.
Nos termos da alínea b do inciso II do art. 142 do Regimento Interno, a matéria receberá emendas, perante a primeira Comissão a que foi distribuída, pelo
prazo de cinco Sessões Ordinárias.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista, por cessão do nobre
Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no ano passado, desta tribuna, relatei incidente ocorrido num aparelho da VASP, no qual
viajava eu em companhia de outros eminentes Col-egas para Salvador. Sentindo-se mal um dos passageiros, houve demora em seu atendimento e alguns apaANE~O
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grave e entender do meu dever alertar autoridad·es e responsáveis por aquela
empresa.
O gerente da VA.SP nesta Capital, Sr. Germano Müller, procurou-me prontamente e, gentilmente, prestou-me explicações, numa demonstração, de apreço
a esta Casa e à opinião pública.
Do Ministério da Aeronáutica, recebi os esclarecimentos que solicitara com
o objetivo de advertir quanto aos riscos que poderiam advir de qualquer omissão neste setor de atividade.
É, assim, com satisfação redobrada que tomei conhecimento do relatório publicado pela VASP sobre as suas atividad·es no exercício de 1973, quando alcançou
lucros recordes, na demonstração de pujança daquela empresa.
Informa o relatório que a situação patrimonial da VASP é hoje das melhores,
s-eu capital garantido por reservas e provissões na proporção de 31% notando
que, mantidos os atuais níveis de lucros, a empresa saldará facilmente os compromissos que assumiu até 1983. N-este últimos anos, a empresa triplicou os seus
lucros, apesar da expansão de suas linhas ·e, sobretudo, da aquisição de muitos
novos e modernos aparelhos a jato. Segundo dados do DAC, órgão do Governo
federal, a VASP ocupou o primeiro lugar em receita total de jato, em percentagem de aproveitamento, em número de passageiros transportados e em lucratividade.
O êxito da VAS!P constitui acontecimento auspicioso e demonstra o esforço
empreendido para a permanente modernização de nossa aviação civil, o que é
de suma relevância para o Brasil. Maior o significado desses resultados, se tivermos em vista a crise generalizada que se abate sobre as empresas estrangeiras, em grande parte decorr.ente do veloz avanço da indústria aeronáutica que
torna amanhã obsoleto o que hoje é o mais moderno, bem como dos preços elevadíssimos dos confortáveis e seguros aparelhos a jato.
Não poderia, nesta hora, deixar de expressar minha satisfação pelo fato de
ter a VASP, no domingo, 9 do corrente, iniciado a operação com os jatos Boeing
737, no Aeroporto de Aracaju.
O início da operação da VASP, no Aeroporto de Santa Maria, onde já fa2:em
escalas diárias os jatos da VARJjG e TRANSBRASIL, representa mais um fator
de apoio ao desenvolvimento de Sergipe.
Na realidade, o meu Estado vive hoje uma fase de grande progresso e isso
pode ser constatado inclusive através do constante aumento do tráfego aéreo
no Aeroporto de Aracaju.
Incluindo o Aeroporto de Santa Maria como escala para os seus aviões, a
diretoria da VASP, dá uma demonstração de que reconhece as amplas possibilidades de Sergipe e pretende, também, integrar-se ao seu processo de desenvolvimento, com essa medida, que foi, indiscutivelmente, de grande interesse para o
Estado que represento nesta Casa. (Muito bem!)
O SR. PRE:S.IDENl'E (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Osires Teixeira. (Pausa).
S. Ex."' não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUY CARNEmO - Sr. Presidente, e Srs. Senadores, seria lugar-comum dizer que a Paraíba tem dado ao País e ao mundo figuras repres·entativas,
que se destacaram nos diversos setores de suas atividades: na administração,
na política, na cultura, na ciência, na carreira militar e na magistratura.
Agora mesmo, enviado pelo autor, o Professor Vandick Londres da Nóbrega,
recebi um exemplar da obra "Ensino Planificado e Educação Comparada", que
acaba de ser publicada pela Livraria Freitas Bastos, do Rio de Janeiro. O Professor Vandick Londres da Nóbrega é um nome consagrado nos setores da admi-
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uma glória da Paraíba,. onde nasceu e onde fez todo o curso secundário, como
aluno do Colégio Diocesano Pio X, dos Irmãos Maristas e do Liceu Paraibano.
Foi na Paraíba que o Professor Vandick recebeu a orientação segura do seu mestre, o consagrado latinista Juvenal Coelho, que, percebendo a excepcional capacidade do discípulo, o convidou para, em sua casa, aprofundar-se no estudo da
língua latina. O velho mestre Juvenal Coelho, tão bom latinista quanto poeta
exímio, ainda vive para satisfação de todos os paraibanos e pode orgulhar-se do
discípulo que soube formar.
O Professor Vandick conquistou, em concursos de títulos e provas, os dois
cargos de professor-titular que exerce no Colégio Pedro II e na Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem sido solicitado
para proferir conferências em universidades estrangeiras, como nas de Paris,
Roma, Berlim, Munique, Hamburgo, Münster, Gõttingen, Bonn, Friburgo, etc ...
Recentemente em setembro de 1973, foi convidado para proferir o discurso inaugural na solenidade de instalação da Academia Jurídica Constantinuana, em
Perúgia, na Itália. É o único membro de todo o Continente americano, que pertence à Academia Internacional de Língua Latina, com sed·e em Roma. Foi
professor de Direito Romano na Universidade Livre de Berlim, em 1963, cujas
aulas ministrava na própria língua alemã.
Está, pois, o ilustre paraibano, quer pela sua experiência de administrador,
quer pela sua cultura, quer pela sua intensa atividade profissional, nos principais centros culturais do mundo, devidamente habilitado a apresentar-nos o
resultado de suas observações e as sugestões que julga d·evem ser aproveitadas
pelas nossas autoridades no setor da educação.
Antes de entrar na apreciação do referido livro do Prof·essor V.andick, desejo
prestar o meu depoimento pessoal da extraordinária obra administrativa por ele
realizada no Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. Em princípio de 1973 tive oportunidade de procurá-lo de surpresa no seu gabinete e não o encontrei, porque
tinha ido à repre.;:.entação do Ministério da Educação, na Guanabara. Enquanto
o aguardava, os seus auxiliares convidaram-me a percorrer as dependências do
colégio, onde também funciona uma faculdade, criada sob sua inspiração. Fiquei
deslumbrado com o que vi e surpreendido ao ser informado de que tudo aquilo
tinha sido realizado na administração do Professor Vandick, sendo grande parte
com recursos próprios. Poucos dias depois, numa visita que fiz ao então Ministro da Educação, senador Jarbas Passarinho, tive oportunidade de prestar o
meu depoimento sobre o que havia observado.
Por todos estes motivos, poucas pessoas encontram-se tão bem credenciadas
quanto o ilustre paraibano para escrever sobre "Ensino Planificado e Educação
Comparada".
Na introdução do aludido livro, o Professor Vandick, faz transcender as suas
observações para um setor que interessa a todos os responsáveis pela preservação
de nossas instituições cristãs e democráticas. Ele próprio confessa que se decidiu a escrever esse livro após a leitura da obra "A Escola Russa na Escola 110
de Moscou". Nessa Introdução o autor presta imprenssionante depoimento que
é, como ele assinala, uma advertência aos líderes civis e militares do Pais.
Não podemos cruzar os braços diante das grandes tvansformações por que
passa o mundo contemporâneo, diz o Prof.essor Vandick, mas devemos adaptá-las
à nossa concepçã·o de vida. Ele cita trecho de recente discurso de outro paraibano
ilustre, figura de escol de nossas Forças Armadas, o General-de-Exército Reynaldo
Mello de Almeida, quando disse que: "as comunidades não aceitam mais os falsos
lideres, os que falam sem dizer, os que destroem sem alternativa de construir".
E, sobre estas palavras do General Reynaldo, assim se manifesta o Professor
Vandick:
"Sim, há os que falam e não dizem, porque são apenas instrumentos dos
que pretendem que se concretize a destruição, o aniqüilamento, pois somente estes s·abem como irão se utilizar do terreno colocado à sua dis-
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falam. Estes sim, são os adestrados na faina da destruição; são os que
atuam sub-repticiamente, são os que denunciam a sua presença pelo
ef·eito nefasto causado."
Para demonstrar que não é um visionário, nem um pessimista, o ilustre
paraibano cita trechos de recentes publicações em órgãos da imprensa soviética,
diante dos processos usados para extermínio definitivo da Democracia e a supresPrawda, de Moscou, cujo teor é o seguinte:
"A có-existência pacífica não significa, absolutamente, que tenha terminado o confronto de ambos os sistemas sociais mundiais. A luta entre o
pr{lletariado e a burguesia, entre o socialismo mundial e o imperialismo
prosseguirá até a completa vitória do comunismo no cenário mundial."
O Professor V•andick diz que ao denunciar a forma pela qual os contrários
à democracia c·oncebem a co-exist.ência pacífica não se coloca dentre os que aconselham seja cessados os esforços para conservá-la.
Para que possamos ter assegurado o direito de "viver como viYemos" é preciso,
adverte o Professor Vandick, "que as autoridades continuem de olhos abertos,
dia e noite, pois os inimigos da Democracia agem na escalada da noite e aproveitam qualquer descuid.o para dar prosseguimento ao seu programa". E aos que
pretenderem ccníundir a sua posiçã·o com a de quem não defende a Democracia
e a prática da Liberdade até o ponto desta não fazer periclitar a primeira, responde o ilustr·e paraibano com um trecho magistral do ministro do Império Bernardo
Pereira de Vasconcelos.
Como prova de amor à Democracia e à Liberdade, diz o Professor Vandick
que, não podendo f·azer mais, usa da palavra escrita para externar a sua apreensão
dl.nte dos processos usados para extermínio definitivo da Democracia e a supressão de todas as liberdades. Tal como quis Bernardo Pereira de Vasconcelos,
deseja o professor Vand.ick que ela, isto é, a liberdade, seja salva a qualquer
preço. É a liberdade subordinada ao império do direito, que obstinadamente
defende e não a licenciosidade desenfreada, que tudo desagrega e é capaz de
transformar em fracos os fortes.
Vislumbramos as qualidades do educador exímio logo no primeiro capítulo
dedicado à Educação e à Democracia. Num país como ·o nosso, cuja população
cresce em proporção tal que desafia todas as previsões, pergunta o professor
Vandick como devemos proceder: - educar poucos e bem ou educar muitos e
mal? Ele conclui que não se deve partir da premissa de educar bem um pequeno
número, nem de educar mal todos, mas da preocupação de (jrar de todos o
que cada um pode proporcionar. É a forma excelente defendida por John
Gardner, ex-Ministro da Educação, Saúde e Bem-Estar Social dos Estados Unidos
da América do Norte, que a justifica com o seguinte exemplo: - O Gabinete,
certa vez, examinava enviar uma expedição a Birmânia para prender Rongoon,
tendo sido perguntado ao Duque de Welllngton qual o genera' que podia desempenhar essa missão. Este respondeu, sem titubear: -Lord Oombermere. Diante
dessa resposta surpreenderam-se os membros do Gabinete, os quais formularam
a seguinl.e ponderação: Sempre acreditamos que Vossa Excelência considerava
o Lord combermere bom para nada. E Wellington assim respondeu: Sim, Senhores, o Lord combermere é bom para nada, é um estúpido, mas é o homem
ndequado para prender Rongoon.
Conclui o Professor Vandick que a principal função da pedagogia. contemporânea consiste em empregar os meios adequados para conseguir o máximo
de rendimento, que cada um pode oferecer para aprimoramento do meio social
em que vive, o que se reflete na pujança da própria Nação.
No capitulo sobre a Escola 110 de Moscou, o Professor Vandick mostra que
os processos ali empregados constituem um desafio aos que defendem a Demo-
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No capítulo intitulado "No Brasil, •a Escola está viva', o Professor Vandlck
responde a Ev·eret.t Relmer, autor do livro - School is Dead - (a escola está
morta). E para fundamentar a sua resposta ele se apóia no trabalho que está
sendo executado pelo MOBRAL, noa patriótica missão de errad.lcar o analfabetismo. O fato de merecer o trabalho do MOBRA·L os mais rasgados elogios do Pro.fessor Vandick, no tocante à alfabetização de adultos, não o impede de analisar
a situação dos jovens situados na fai}Ca etária estabelecida pela Constituição
:para o ingresso na escola primária. Com apoio em dados estatísticos tirados do
Anuário Estatístic·o do Brasil de 1973, mostra o Professor Vandlck que, em 1971
matricularam-se na 1.a série do curso primário, isto é, na 1.a. série do 1.0 grau,
6.035.369 brasileiros, mas apenas 3.171.850 conseguiram matricular-se na 2.a
série no ano seguinte, o que significa uma evasão de 2.863.519 patrícios. E esta
evasão prossegue nas séries subseqüentes. E para onde foram esses 2.863.519
brasileiros, que não prosseguiram os estud~s? É claro que eles mergulharam
novamente nas trevas do analfabetismo. Esta evasão como bem disse o Professor Vandick, permite-nos concluir que multas vezes, não é por falta de escola
que os j•ovens crescem analfabetos. E não parece justo aguardar que eles atinjam
15 anos para serem alfabetizados pelo MOBRAL.

o Professor Vandick está persuadido "de que o número dos que de!}Cam
de frequentar a escola primária por outras causas que não a da falta de escola,
diminuiria sensivelmente, se fosse concedido a•DS não funcionários ou trabalhadores sindicalizados um auxilio por dependente, a partir do dia em que matriculasse os filhos na escola primária. Tal auxilio ficaria condicionado à freqüência do aluno à escola, para evitar que, uma vez oObtid.o, fosse o estudo interrompido ou encerrado. Quem conhece o interior do Brasil não poderá negar que
muitas pessoas humildes deixam de conduzir os filhos à escola do lugarejo mais
próximo, porque não dispõem de recursos, preferindo que eles fiquem ao seu
Jaão, ajudando-as nas plantações, no seu roçado, d.o qual asseguram o sustento
diário e com a venda da colheita compram as roupas, que cobrem as barrigas
verrninosas e a nudez de seus corpos esqueléticos".
Aliás, apresentei no dia 4 do c~rrente, o projeto de auxílio-educação, que
tomou o n. 0 58/74 e se encontra na Comissão de Constituição e Justiça, que,
estou certo, se acolhido, atenderá à situação dos jovens pobres d.o Brasil.
O Professor Vandick faz uma grave odvertência, nas páginas 221 e seguintes,
com relação às conseqüências decorrentes da supressão da redação dos candidatos aos Exames Vestibulares. Sabedores de que •a aprovação vai depender de
escrever uma cruzinha no lugar certo, os estudantes não mais se preocupam em
aprender a escrever. As afirmações do Professor Vandick são ilustradas e comprovadas com fotocópias de provas escritas de candidatos à matrícula no 2. 0
grau do Colégio Pedro II, ond·e ainda não se aboliu a exigência da redação. O
autor cita Churchill quando disse: "Tolere-se a ignorância em Matemática,
H1stória, Latim ou o que seja, moas castigue-se corporalmente o mau estudante
da lingua pátria".
O ensino médio, o ensino profissionalizante, o papel da família na educação
d,os jovens, o ensino de religião, o problema dos tóxicos, o Exército e a Educação,
o humanismo e a tecnologia, a liberdade e a justiça social, a universidade como
uma empresa, a democratização da Universidade, a Universidade à Distância, a
Escola Superior das Forças Armadas na Alem-anha são outros temas amplamente desenvolvidos pelo Professor Vandick, sobre os quaiS sempre toma uma
posição definida.
Uma sintese sobre o ensiM na Dinamarca, Suécia Alemanha, Espanha, União
Soviética, permite ao leitor fazer um est.udo comparativo para melhor tirar as
suas conclusões.

-- .
r
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que abrange tão variadoo problemas, o Professor Wandick Londres ela Nóbrega.
não somente justifica o conceito de que desfruta, com justiça, em todo o Pais,
mas também presta valiosíssima contribuição aos que competem traçar as diretrizes da Educação nacional. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIOENTE (Adalberto Sena) nador Carlos Lindenberg.

Concedo a palavra ao nobre se-

O SR. CARLOS LINDENBERG - Sr. Presidente, Srs. senadores, recebo de
Linhares, hoj·a uma das principais Cldad.es do Espírito Santo, a fotocópia de um
documento dirigido ao Exmo. Sr. Ministro dos Transportes, General Dirceu Araújo
Nogueira, solicitando com todo o empenh·o, como complementação da BR-101,
a construção ali de mais dois viadutos ou passarelas, em caráter de urgência.
Eu mesmo, como fazendeiro no município e conhecedor da situação, aderi
a·o documento, face aos inúmeros d,esastres rodoviários que vêm acontecendo
na localidade. A BR-101, incontestavelmente portadora do progresso em toda
sua extensão, atravessa a Cidade de Linhares em longo trecho populoso e movimentado, dividindo-a praticamente ao meio. Como todos esperávamos, o tráfego é intenso e cada vez maior, dadas as atividacl.es que a própria estrada dá
ensejo de se formarem em todo seu percurso - de Natal no Rio Grande do
Norte, a Osório no Rio Grande do Sul.
O próprio DNER, reconhecendo a necessidade de a população cruzar constantemente as pistas da BR-101 no cumprimento de seus afazeres, construiu duas
passarelas no centro d:a cidade, distando uma da out.ra 440 metros. sem dúvida,
essa providência trouxe ao trânsito dos pedestres, que são forçados a cruzar a
rodovia, certa fac1lldade e segurança.
Acontece, entretanto, que, atualmente, a distância entre uma e outra extremidades da cidade, cortada pela BR-101, é de cerca de 3.800 metros, bairros
populosos e de extraordinário desenvolvimento, que se expandem em cada dia.
Ora, se as duas passarelas existentes ficam no c·entro da cidade, a 440 metros
de distância uma da outra, é certo que as extremidades estão carentes do mesmo
benefício, para atender às nec·essidades de bairros intensamente habitados, e,
tendo em vista ainda a existência de dois estádios, um núcleo habitacional, dois
colégios polivalent;es, dois ginásios e vários grupos escolares e escolas isoladas,
o que justifica nossas apreensões, confirmadas pelos acontecimentos.
Conforme notícia do jornal local, até março do corrente ano registraram-se
ali 62 acidentes de tráfego, com 24 atropelamentos e um saldo d·e 8 mortos e 31
feridos, índice elevadíssimo para uma cidade do interior.
Face a tão grave situação reuniram-se autoridades, funcionários, fazendeiros
e pais de família fovmulando ao Ex.mo Sr. Ministro dos Transportes o ap.elo que
passo a ler:
"Os abaixo-assinados, representando parte dos habitantes desta Cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, vêm perante V. Ex. 11 expor
o seguinte:
a - Que, com a conclusão da BR-101, foram construídas duas passarelas, cuja finalidade é proteger os pedestres;
b - Que as passarelas trouxeram certa tranqüilldade aos seus usuários
aliado à beleza arquitetônica das mesmas;
c - Que, entretanto, como o surto de progresso ppr que passa este Município, as mesmas exist.entes não mais atendem às necessidad,es carentes
no momento, vez que, com o surgimento de novas escolas e indústrias de
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de urgência, de mais dois viadutos;
d - Que, conforme é do conhecimento de V. Ex.", o percurso da Ponte
Presidente Getúlio Vargas ao Bairro Novo Horizonte med.e aproximadamente 3. 734 m, compreendendo o Perímetro Urbano mais populoso da
Cidade qu-e, fatalmente usa as passarelas já existentes;

e - Que o número de acidentes de atropelamento no percurso acima
mencionado é considerável, porquanto são causados em parte pela
grande distância entre o centro e as duas extremidades;

Que, é óbvio, os usuários, considerand.o o grande percurso acima
mencionado, tentam, no afã de ganhar tempo para o serviço ou para
o colégio, atravessar a pista da BR-101, em lugar indevido;
f -

g - Que, na parte Leste do Perímetro Urbano compreendido na distância de 3. 734 m, residem aproxidamente 1'5. 000 habitantes de baixo
pod·er aquisitivo para o seu transporte próprio, como também mal assistidos por transporte coletiYo, possuindo ainda d.Ois Estádios, um Núcleo Habitacional, dois Colégios Polivalentes, dois Ginásios e dezenas
de Grupos Escolares, fatos que por certo robustecem o pedido dos slg·
natários;

Diante do exposto, apelamos para o alto espírito de V. Ex.a, invoC'ando
com os seus próprios sentimentos de homem públ!co dos mais úteis do
País, que defira dentro das possibilidades desse Ministério o presente
apelo, porquanto estará contribuindo na diminuição do número de acidentes, o que constitui um gesto de solidariedade humana."
Seguem-se as assinaturas dos interessados, encabeçados pelo r·epresentante
da Comissão, o comerciário Penido Viana Pinheiro.
Como um dos signatários, e Senador d.a República, conhecedor da grave situação local focalizada pelo abaixo-assinado que acabo de ler, dirijo-me ao Exmo.
Sr. Ministro Dirceu Araújo Nogueira, empenhado sempre em bem servir à causa
pública, para em veemente apelo pedir-lhe que nos atenda, mandando, com a
possível urgência e em caráter prioritário, construir as duas passarelas aludidas,
pre~ervando assim preciosas vidas, fato que merecerá a gratidão de uma população ativa, que vive no interior trabalhando pela grandeza da Pátria. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) nador Virgílio Távora.

concedo a palavra ao nobre Se-

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, desta tribuna
afirmamos, não uma, mas várias vezes, que o País possui, através de sua instituição bancária hi>era·rquicamente mais alta, isto é, o Banco Central do Brasil,
no hemisfério o·cidental, um sist·ema d·e controLe de endividamento externo
reconhecido pelo Fundo Monetário Internacional como único nestas paragens.
Fizemos ver do contínuo acompanhamento que essa instituição faz, acompanhamento que não é nada fácil, de todo o evoluir de nossos compromissos
financeiros externos.
Desta ·tribuna mesmo apresentamos, máxime em abril deste ano, nos debates travados com a nobre Oposição, dados atualizados até aquela época, que
deveriam, passando pelo crivo da crítica, servir de base para os diálogos democrá-ticos que com o Partido Minoritário haveríamos de traçar sobre a justeza
do nosso procedimento no campo elcterno.
Ultimamente, Sr. P11esidente e Srs. Senadores, os dois discursos recém-prof.e.ridos .pelo nobre representante de Alagoas, o Senador Luiz Cavalcante e o
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a exigir que, mais uma vez, procuremos bem fixar a nossa opinião e esclarecer,
com os dados à mão, aquilo que se nos afigura ser a verdade na questão.
Parece que o fulcro da questão se cinge entre saber se o Banco Central
estava certo ou errado, quando afirmava, no Bol•e·tlm de f.evereiro de 1973, que
para a dívida do Brasil, calculada àquela época, dentro do perfil respectivo nos
caberia ·em 1974 amol.'tizar o principal dessa dívida - em I bilhão e 305 milhões
de dólares ou se verdadeira a notícia veiculada por órgãos da imprensa, de
que esta chegaria a US$ 2 bilhões de dólares.
Procurando a.ter-nos só a núme·ro e a documentos, trouxemos aqUi o Boletim do Banco Central do Brasil, volume IX, núme.ro 2, de fevereiro de 1973,
justllimente citado por S. Ex.a, o nobre Senador Luiz Cavalcante.
A página 193, diz: "Posição da dívida externa em setembro de 1972, US$
8,778.6 mi'hões".
Na página 194: "Amortização do principal da dívida externa do País existente ·em 30 de setembro de 1972. Previsão para pagamento de 1974: US$ 1,305.9
milhões".
Cl!ibe esclarecer que, quando analisados tais dados, está sendo ut1llzada uma
publicação em que o estoque de dívidas se l'emontava a setembro de 1972. Após
a publicação desta .posição, o Boletim do Banco Central apresentou, em duas
outras oportunidades, as mesmas estatísticas com posições atualizadas.
Boletim, volume IX, n.O 6, de junho de 1973, à página 109: "Posição
da dívida externa em março de 1973: US$ 10,325.3 milhões". E na página 110:
"Amortização do principal da dívida externa do País existente em 31 de março
de 1973. Previsão para pagamentos em 1974: US$ 1,553.4 milhões". "Posição da
Boletim volume X n.o 4, de abril de 1974 - deste ano - pág. 121: "Posição da
dívida externa em setembro de 1973 - deve .estar recordado o Plenário da
discussão sobre ·este número havida aqui - US$ 11,946,2 milhões.
1.0 )

A pág. 122, a:mo11tização do principal da dívida externa do País existente
em 31 de dezembro de 1973: Previsão para pagamentos em 1974 - US$ 1,731.5
boletim que está sendo divulgado nesta semana em que estamos falando, pela
boletim que está sendo divulgado nestasemanaem que estamos falando, pela
mesma instLtuição, pág. 107: "Posição da dívida ·externa em dezembro de 1973"
- e aí uma grata notícia aos Srs. Senadores e .por intermédio deles ao povo
brasileiro. Afirmávlllroos que o Banco central; enfrentando dificuldades cuja
monta só os técnicos no assunto podem avaliar, faz um acompanhamento, praticamente semanal dessa dívida, sempre atualizando-a em função dos novos
registras junto ao Banco Central ·e das amortizações ef.etivadas, o que fez com
que ela se situa.sse, nessa data (31-12-73), em US$ 12 bilhões, 571.5 milhões.
Po1:1tanto, aquela af!.rmativa apresentada pelo Ministro Mário Henrique Simonsen, repetida por nós, era pessimista. Nas estimrutivas pl'eliminares apontadas pelo Ministro da Fazenda estaríamos devendo US$ 12,882.2 milhões. A
dívida agora, com dados definitivos, lliPÓS estes meses de trabalho incessante,
atualizl!ida para 31 de dezembro do ano passado, é de US$ 12,571.5 milhões.
E na página 108 diz que a amor·tização do principal da dívida externa do
País, existente em 31 de dezembro de 1973, dentro de uma projeção para pagamento este ano, quer dizer, em 1974, é de US$ 1,725.5 ml!hões de dólares, contra
uma estimativa f·eita e apresentada. inc1usive, a esta Casa, de USS 1,818 milhões.
Não há contradição. Por outro lado - conforme afirmou o nobre Senador sim um confronto rell!ltivo de dados a períodos difer·entes, com o transcurso de
15 meses de registro da dívida entre a ·estatística ·primeira de US$ 1 bilhão 305
milhões a que nos referimos, no início desta oração, e aquela feita na data
de hoje em que se verifica que a 31 de dezembro do ano passado, quinze meses
depois( desde setembro de 1972) esta dívida teria. como amortização do principal,
aquela quantia a que nos referÍamos de US$ 1 bilhão, 725 milhões, 500 mil.
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estão precisamente situados na quantia de US$ 1,725.5 milhões.
A razão que levou, não só o !lustre Rle.presentante de Alagoas, como aqueles
comentaristas económicos a pensarem em erro das estatístieas, do Banco Central sobre amortização da dívida externa reside nos seguintes fatos:
a) não foi levado em consideração a dinâmica da dívida e~terna num período compreendido entre 30 de setembro de 1972 (.posição da dívida constante
do Boletim citado, de fevereiro de 1973) e 31 de deze.mbro de 1973, período este
no qual houve o ingresso líquido de capitais, nos registras efetuados pelo Banco
Central do Brasil, no valor de US$ 3,792.9 milhões;
b) os ingressos brutos ocorridos naquele período vieram a acarretar, obviamente, um compromisso adicional de amol'tizações para o exe·rcíc!o de 1974
da ordem d·e US$ 419.6 milhões;
c) . esse montante acrescido de US$ 1,305. 9 milhões perfaz um total de US$
1,725.5 milhões, como compromisso de amortização para o corrente ano - (Boletim de junho de 1974, a ser posto à disposição dos interessados na presente
semana).
Finalmente, é óbvio que o esquema de amortização para períodos subseqüentes, da dívida existente entre de•terminada época, é sempre atualizado para
se incluir as amortizacões decorren;t·es de novos acréscimos no estoque das
dívidas verificados no péríodo.
Permitimo-nos, Sr. J>IIesidente, Srs. Senadores, para que não paire dúvida
nenhuma a respeito, juntar ao nosso pronunciamento um resumo em que é
coiceada a posição da dívida externa e a amoiTtização prevista para 1974, em
função da posição em setembro de 1972, em março d•e 1973, em setembro de
1973 e em dezembro de 1973, já que em 1974 não se paga divida alguma contraída este ano.
Aqui é colocado, apenas sistematicamente, aquele conjunto de dados a;trás
por nós enunciados. E mais, como tivemos oportunidade, em 18 de abr!l deste
ano, em discurso ao qual já nos referimos, de apresentar a esta casa a estimativa atualizada até àquela época do que seria a nossa dívida, podemos, hoje,
nos permitir fazer constar desse nosso pronunciamento já •todo o perfil da dívida
até 31 de dezembro de 1973 atuallzada tanto quanto pode o estar uma dívida
externa. Não mais naquele montante de doze bilhões oitocentos e oitenta e dois
m!Ihões de dólares, mas no que realmente somaram todos os nossos compromissos - doze bilhões quinhentos e setenta e um milhões de dólares.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. VmG:lLIO TAVORA- Com prazer, nobr·e Senador.
O Sr. Luiz Cavalcante - De fa.to, quanto ao montante total da dívida externa a 31 de dez·embro do ano pasado, eu me louve! em inf<lrmação do atual
Ministro da Fazenda, Sr. Mário Simonsen. No momento V. Ex.a retiflca o valor
dado pelo Sr. Ministro da Fazenda, dizendo ...
O SR. vmGíLIO TAVORA- E a nossa própria.
O Sr. Luiz Cavalcante - ... que foi uma es•timativa, na qual, como v. Ex.n
o lembra, também se louvou em discurso de 28 de março deste ano, do qual me
recordo. Mas, louvar-se em estimativa do próprio Ministro da Fazenda, já empossado, absolutamente, não é nenhuma afoiteza.
O SR. VmGíLIO TAVORA- Contraparteando a V. Ex.n longe de nós afirmar
haver afoiteza da parte de V. Ex.a Aqui sempre discutimos e fizemos questão e em nossa última oração o reafirmamos, dado o caráter de seriedade que V. Ex.6
empresta a todos os seus discursos e todos os seus pronunciamentos - até nós,
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Esse ponto é que não gostaríamos que passasse em silêncio, magime uma afirmativa dessas. Ao contrário, nunca houve afoiteza de V. Ex.a em suas afirmativas.
O Sr. Luiz Cavalcante- Não é do seu feitio. V. Ex.a jamais fez nenhuma
afirmativa que tentasse me contundir, absolutamente. Faço justiça à invariável
distinção de V. Ex.a Mas, levando em conta a disparidade desses números de um lado, a estimativa do já empossado Ministro da Fazenda, de doze bilhões
e oitocentos e oitenta e dois, e o número real expresso, por fim, no Boletim do
Banco Central, de doze bilhões e quinhentos e sessenta e um ...
O SR. VIRGíLIO TAVORA- quinhentos e setenta e um ..•
O Sr. Luiz Cavalcante - Quinhentos e setenta e um. Então, a diferença é
de trezentos e cinqüenta e um milhões de dólares. Naturalmente, ninguém vai
jogar fora ... É uma diferença razoável, mas que absolutamente não invalida
a demonstração que vou tentar fazer. Mais do que o total da dívida, outro é o
propósito desse meu pronunciamento, como o de meu discurso da última sextafeira. O volume 10 do Boletim do Banco Central, de abril deste ano, publica um
esquema de financiamento ligeiramente diferente, o que, no caso, até favorece
o meu raciocínio. Para 1974, em vez de um milhão e setecentos e vinte e cinco,
o número que V. Ex.a declinou, este boletim que tenho em mãos dá um milhão
e setecentos e trinta e um milhÕes.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Afirmamos isso hã pouco.
O Sr. Luiz Cavalcante - Afirmou no final, dizendo tirá-lo de boletim há
pouco recebido, que eu ainda não tenho.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Um bilhão e setecentos e vinte e cinco, vírgula
cinco milhões de dólares.
O Sr. Luiz Cavalcante - Um milhão e setec·entos e vinte e cinco, vírgula
cinco. Esse boletim eu não o tenho ainda, repito.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Permita-nos esclarecer V. Ex.a Um milhão,
setecentos e vinte e cinco, vírgula cinco - um milhão, 731,5, diferença praticamente inexpressiva - seis milhões de dólares, numa dívida de bilhões. Dissemos, aqui, que a todo momento o Banc·o Central está procurando S·e apro
ximar da verdade do número, porque não há nenhum país no mundo, com
exceção do Brasil, que leve a esse perfeccionismo a dívida externa a seu controle.
Isso que gostaria de assinalar em homenagem ao trabalho de nossa Instituição
Financeira Maior.
O Sr. Luiz Cavalcante - Não estou fazendo nenhuma crítica a este ponto,
nobre Senador. Estou dizendo que o mais recente boletim que tenho em mãos,
no esquema de amortização da dívida em 30-9-73, diz que em 1974 o Brasil teria
que amortizar 1 bilhão 731; em 1975, 1 bilhão 455; em 1976, 1 bilhão 415; em 1977,
1 bilhão 309; em 1978, 1 bilhão 138,2. Boletim anterior, diz que a dívida, até
30-9-1972 - portanto, precisamente há um ano atrás - dá este esquema de
financiamento: 1 bilhão 305; 882; 725; 586; 340 milhões, respectivamente àqueles

a.nos.

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Perfeito.
O Sr. Luiz Cavalcante - Muito bem! Vemos que as diferenças entre os esquemas de amortização de 30-9-73 e 30-9-72, são as seguintes: 74, um acréscimo de 425 milhões; 75, 572 milhões; 76, 689 milhões; 77, 723 milhões; 78, 797
milhões. Somando todos esses milhões, nós vamos encontrar 3 bilhões 208 milhões. Agora vem o ponto para o qual eu me permito chamar a atenção do eminente Senador, do eminente Líder, do colega e amigo: é que somente os empréstimos feitos num ano, na administração anterior, acarretaram, para o atual G<lverno, aumento de amortização de três bilhões e duzentos e oito milhões de

',

- 568dólares. Ora,. neste~ poucos anos não hã nenhuma possibilidade de que empréstimos contr~1dos ha um ano atrás possam dar frutos capazes de influir no pagaI?ento de tao vultosas importâncias. Daí a crítica que me permito fazer. No
último ano do Governo passado - e, sinceramente, não vai nenhuma crítica
pessoal ao eminente Presidente Médici, mas vai sim uma critica aos responsáveis
maiores pelos assuntos fazendârios - jâ com o novo cwverno à vista, contrataram-se empréstimos a prazos curtíssimos em contraposição àquelas reiteradas
declaraçõas de que os empréstimos eram ~ prazos superiores a dez anos, e deixaram um fabuloso encargo para o atual Governo. Se considerarmos também os
empréstimos - cerca de oitocentos milhões de dólares - contraídos nos três
últimos meses do Governo, veremos que somente da dívida contraída nos quinze
mases finais do CWverno passado resultaram de amortizações de quatro bilhões
de dólares. No final, a soma. de amortizações com que o cwverno Geisel deve
arcar vai aproximar-se de sete bilhões e oitocentos milhões de dólares, mesmo
com as discrapâncias registradas em parcelas anuais. Note-se que, em todo o
CWverno Médici, a amortização total ficou a. três bilhões e 38 milhões de dólares.
Então, o atual Governo vai ter en.:argos de amortização cerca de 2,5 maiores
do que o anterior. E não falemos nos juros que aí, como se diz vulgarmente
"são outros quinhentos". Este é o reparo que faço, mesmo tratando-se de um
Governo de revolução, onde não hã descontinuidade, mas sempre aconselha a
boa ética não se deixar fardo demasiado pesado para o cwverno que vem. Se me
permite aprasentar exemplo desvalioso, quero citar o procedimento de um homem
que conheço hã 61 anos, que governou Alagoas durante 5 anos, os quais deu
quatro aumentos ao funcionalismo - no primeiro, no segundo, no terceiro e no
quarto ano. Mas no quinto ano, já com um novo governo à vista, o então Governador de Alagoas, louvado naquilo que lhe parecia ético, não concedeu aumento
algum, a fim de não sobrecarregar o futuro governo. Perdoe-me meu inusitado
entusiasmo e a longa duração do aparte.

o SR. VffiGiLIO TAVORA- Vamo-nos feli'Citar, nobve 1am!go e colega, pelo
aparte dado por V. ·Ex.8 , mesmo porque ·eLe permite avancemos no tempo.
Hoje, fugindo à esquematização que hlavíamos f•eito pa1~a ·e·>te pronunciamento. que deveria ser râJpido - e mesmo o Sr. Presidente jâ nos chama '11.
atencfí,o. e não vamos ·abusar muito de sua benevolência - dizemos a e·~a Casa,
com dados agora I]J·rel!mina:res, jâ que na próxima vez os dados o serao, tanto
quanto po~sível, exatos, dentro daquela aproximação que comporta o a!!sunto
em qua'oner oaís do mundo: em 1973. temos uma somatória de US$ 3,792.2 de
ingresso líquido de capital entre 30-9-72 - pegando ainda 3 meses de 1972 - e
31 de dezembro daquele ano, o que deu justamente um compro!?isso adicional
de amortizações pa·ra o exercício de 1974 da ordem de 419 milhoes, •como afirmamos.
Veja o Senado como se conseguiu ter 1apenas um aumento de amortização
em 1974 de US$ 419 milhões, o que repres.enta P·Ouco mais de 11%, deste acréscimo, quando, antigamente, no primeiro ano 'após um empréstimo-moeda - vejamos o.s balanço.s de 1967 - teríamos que desembolsar quase 80% daquele valor,
para sua amortização.
Núme·ro um: uma vitória absoluta.
Núm•ero dois: vamo-nos ater, não .a esses tão comba:tidl)s 3 bilhões, 792 9
milhões de dólaves que entram como ingresso líquido; vamos f!.Clar apenas no
ano de 1973. A médio e a longo prazos tivemos, em 1973, em números aproximados - protestamos dar os números reais diferença de mais de dez milhões ou
~ena~ de dez milhões, V. Ex.a, eng.enheiro como nós, sabe perfeitam-ente que
nao e de se l•evar em •Conta no deba•te que estamos traçando - três bilhões
oitocentos e cinqüenta e ·um milhões de dóla11es de entrada de •C:8i])ital de médio
e longo prazos.
Sr. Pl'esidente e Srs. Senadol'es, para esta entrada, tivemos em investimentos em moeda, novecentos e oitenta milhões de dólar·es e um bilhão e cinqüenta. e dois milhões de dólares ·em mercadorias e financiamentos, ou seja,
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Gostaríamos de chamar a :atenção da 'Casa: é ímpar, nunca existiu na História de nossa J?á;tria. Em 1972, para o ingresso d1e capitais- e ai chega nosso
ponto -de p11wticamente qruase o mesmo montante (um rpouco menos de investimentos líquidos, a;penas três ~bilhões e meio), tiV'emos em investimentos US$ 379
milhões, e em merc:ador!:as e equLp·amentos financiadas US$ 819 milhões, o que
nos dal1ia, em números redondos, US$ 1 bilhão e 300 milhões.
Então, para rpratic,amente quase o mesmo montante - ,e aqui de~endemos
com todo o ardor a politica de ·endividamento externo .que o Brasil pratica ti\nemos, em 1973, um ing11esso bruto de mais de 59% de empréstimos e financiameiJitos de bens e mercadorias e de investimentos diretos.
Gostaríamos de citar o fato por ums. questão de justiça e por uma questão
até de respeito à verda:ct.e histórica.
Não há solução de continuidade na melhoria sempre crescente até o dia
de hoje do perfil 'de divida externa nossa. Se nos detiv·ermos no ano de 1967
- e referimos que foi o primeiro ano em que deciC:·idamente o Brasil se voltou
para as exportações - a partir desse ano o que vimos foi um sempre crescente
melhoramento desse perfil de dívida: externa.
Sr. Pr~esidente, estimaríamos que, como parte integrante d'e nosso pronunciamento, mais duas tabe'as anexas dele co.nstas~em.
O Sr. Luiz Cavlacante -

V. Ex." me permite um aparte?

O SIR. VIRGíLIO TAVOIM - A seguir, teremos o prazer de dar o aparte
a V. Ex."
Sr. Presidente, ao mesmo tempo protestamos trazer, na próxima v.ez que
sobre o assunto pudermo-nos pronunciar. dados outr.os que deixem de uma vez
por sempr.e completamente elucidada esta questão. Ao contrário do que à primeira vista pode parecer, o endividamente externo brasileiro, se teve o ef·eito,
que nenhum de nós nega, da obrigatoriedad'e da contrapartida em cruzeiros,
teve também - vamos dizer que a posterior!, mas apresentamos o fato, e contra
fato não há a;rgumentos - o grande mérito de o Brasil não ser hoje um Pais
lnsalvável.
o Sr. Luiz Cavalcante - Nobre Senador, sabe V. Ex.", tanto quanto eu, ou
melhor ainda, pois que tem uma inteligência fulgurantLssima ...
O SiR. VIRGíLIO TAVORA -

Bon'dauP. de V. Ex."

O Sr. Luiz Cavalcante - ... que ninguém pode privar-se d>Os coeficientes
de segurança:, não s·omente na nossa Engenharia, mas nós mesmos, políticos,
nos nossos cálculos eLeitorais não podemos confiar que o município tal nos vai
dar mesmo os dez mil votos que o ~ider J.ocal nos assegurou. É prud·ente esperar
apenas sete mil. O coeficiente de segurança é uma constante em tod'a a nossa
vida. Na última v·ez discutimos o c·oeficien te de vulner~tbil!dade e proteção das
transações comerciais do Brasil. Po~s bem, o fato é que a Administração anterior não levou na devida conta o coelficiente de segurança que o Governo
que lhe sucederia precisava, .sobretudo no primeiro ano, quase sempr.e o ma:ls
difícil. Vemos .ago·ra que as expOl'tações deste ano estão muito longe de corresponder ao .espero,do. Nos cinc•O primeir·os meses do ano exportamos apenas
2 bilhões e 471 milhões de dólares. Se formos ne.ste mesmo ritmo, no final do
ano vamos alcançar apenas 6 bilhões, contra 8 ou 9 esperados. Sa•be V. Ex."
que o petróleo é um grande buraco na nossa balança comercia!. De um bilihão
de dólares do ano passado, este ano gastaremos, pelo menos, 3 bHhões; os nãoferrosos, o cobre encabeçando a lista:, exigirão uns 500 milhões de dólares; os
fertilizantes, diss·e-o o Sr. Ministro da Agricultura vão exigir 600 milhões; os
bens de capital, un,s 3 bilhões; o aço consumirá uns 900 milhões; de trigo, v:amos
importar este ano 2 milhões e 700 mil toneladas - é o cá!culo da F1EJCO'I\RIOO
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leite em pó vamos gastar um mínimo de 500 milhões de d'ólares. Ao todo as
lmporta:ções passarão de 9 bilhões e 100 milhões de dólares. Quanto às exportações por causa do aviltamento dos preços das matérlas-prlmas, não passaremos de 6 bilhões, como já vimos. As.sim, o déficit na balança comercial será
de mais ou menos 3 bllhões de dólares. o item Serviços nos levará 2 bilhões e
meio, e, com a: amortlzacão da dívida - v. Ex.a disse o número - 1 bilhão e
725 milhões. No total um déficit de 7 bilhões e 300 milhões de cruzeiros, pelo
menos. Nenhum Governo da Revolução se defront·OU com tão grave perspectiva.
Daí, a minha afirmativa e a repetição dela: o Governo anterior não foi nada
prudente com a fixação do coe,flclente de segurança, que se aproxima 'de zero,
rela:tlvo aos encargos do novo Governo com a amortização da dívida externa.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, se V. Ex.a permitir um segundo
ma.I.s, prolongar esta oração, termina-lá-íamos, agradecendo ao nobre repreS·entante de Alagoas tudo que S. Ex.a disse. .A nosw ver, perdoe-nos afirmar,
serv·e para d'emonstrar que, se c:onflgurad·o este panorama tão pessimista: que
S. Ex.", a:qui, apresentou e que, para fe'lcldade nossa não se r·eallzará, mas,
se tudo isso se configurar, Sr. Pr·esrdente, ·onde é que o Governo poderia ir
buscar meios para enfrenta:r esta C·Onjuntura senão no trabalho do passado,
senão nas reservas que a·cumulou? Se ele acres'centou os 3 bilhões e 900 ml!hões
de dólares em divisas e, ao mesmo tempo, aumentou apenas para pagamento
em 1974, US$400 milhões, s·obraram-lhe auroximada:mente US$ 3 bl!hões e melo
de dólares.
·

Sr. Presidente. para tranqüillzar a este P1enárlo e ao nobre representante
de .Alagoas, ontem; ouvimos da boca do responsável maior pela política financeira
deste Governo, que é o Ministro da: Faz·end'a, não pro·nunclamentos de pessimiSmo, mas, ao contrário, de que passamo.s da época que já está mais fácil
que aque:·a que atravessamos há um mês atrás: é que o funil já começa a se
alargar.
Não haverá, Sr. Presidente, - e isso .será dito ou no próximo em outro
discurso, porque somos multo escravos de números - esta tintura: em termos
tão carregados de pessimismo, como a que há pouco ouvimos. Mas se a hou-

vesse ...

O Sr. Luiz Cavalcante - P·essimlsmo com que a imprensa faz coro. O Jornal
do Brasil, dos mais conservadores, p.articlpa da minha opinião; O Estado de S.
Paulo, também. Tenho recortes deles comigo aqui. Não estou só.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, nã.o há a•firmativ:a nossa de
que o nobre representante de Alagoas esteja só. No início d'o nosso pronunciamento até diS$·emos que era uma: resposta a S. Ex.a e a noticiários de jornais,
dos mais importantes do País. s. Ex.a ag'ora cita-os. continuamos Sr. Presidente:
Se tudo alegado foss•e verdade, seria justamente no acúmulo de divisas, na
extroversão de nossa economia para o mundo.
O Sr. Luiz Cavalcante - Divisas são fatores de inflação !nrtema, também.
É o aspecto negativo delas.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Repetimos: ... para o exterior, que teríamos
encontrado o caminho para sair do impasse criado.
O Sr. Luiz Cavalcante - A nossa inflação no ano passado foi a ma:!s de
20%, e deveu-se, em boa parte, a divisas conseguidas à custa de empréstimos.

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, acreditamos que as questões
financeiras as questões económicas não s~,o daquelas que mais prend~:n a atenção do auditório, não são daquelas que dao ocasiao para ql:!e a eloqu~nc!a flua
de lábios de orac!ores - e nã·o é ·esse o nosso caso, porque nao a possu1mos, nem
a queremos possuir. Mas, Sr. Presidente, essas questões, que não basllar·es pa::a
0 futuro do País, são resolvidas não com paixão mas com números, e estes estao
do nosso lado, da causa que defend.emos. <Muito bem! Palmas.)

Documento a que se refere o Sr. Virgílio Távora em seu discurso:
ENDIVIDAMENTO EXTERNO DO BRASIL
-

PRINCIPAL -

POSIÇÃO DA DiVIDA E .AM:ORTIZAÇAO PREVISTA PARA 1974

Em milhões de US$
Dívida externa
total
- Principal -

Posição em

Setembro de 1972

Amortização do
Principal
prevista para
1974

Observações

8. 778,6

1.305,9

Publicado no Boletim do Banco Central do Brasil de fevereiro de 1973, volume 9, n.o 2, às páginas 193 e 194.

Março de 1973

10.325,3

1.553.4

Publicado no Boletim do Banco Central do Brasil de junho de 1973, volume 9, n.0 6, às páginas 109 e 110.

Setembro de 1973

11.946,2

1. 731,5

Publicado no Boletim do Banco Central do Brasil de
abril de 1974, volume 10, n.0 4, às páginas 121 e 122.

Dezembro de 1973

12.571,5

1. 725,5

A ser publicado no Boletim do Banco Central do Brasil,
de junho de 1974, volume 10, n.0 6, às páginas 107 e
108.
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Fonte: Banco Central do Brasil
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- 573Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Guiom!lJ!'d - José Esteves - Dinarte Ma.riz -Paulo Guerra Arnon de Mello- Heitor Dias- Ruy Santos- Amaral Peix!oto- Paulo
Torres - Vasconoe~os Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim Nelson Carne1ro - José Augusto - Carvalho Pinto - Franco Montara
- Accioly Filho - Antônio Carlos - Dantas Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Sobre a mesa, requerimento que
será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
ll: lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 128, de 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Proje.to de Lei do Senado n.0 57, de 1974-DF, que dispõe sobre a retribuição dos
membros do Ministério Públic•o junto ao Tribunal ·de Contas do Distrito Federal
(dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito
Fedenal e de Finanças) .
Sala das Sessões, 24 de junho de 1974. -- Virgílio Távora.

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - O requerimento lido será votado
após a Ordem do Dia, nos tennos do art. 378, II, do Re.gimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo ·Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N,0 129, de 1974
Requeremos urgência, nos termos do axt. 374, alinea b, do Regimento, para o
Projeto de Lei do Seruado n.O 61, de 1974-DF, que autoriza o Governo do Distrito
Federal a promover a transferência do controle rucionário da COmpanhia de
Telecomunicações de Brasília - COTELB, para a Te~ecomunicações BraslleirM
S/A - TELEBRAS, e dá outvas providências.
Sala das Sessões, 24 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - O requerimento lido será votado
após a Ol'dem do Dia, nos termos do art. 378, II, do Regimento Interno.
Está esgotada a Hora do ~ediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussã.o, em se.gundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n.o 57,
de 1974 (n. 0 1. 858-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que fixa os valores dos níveis de v.encimentos do
Grupo-Di11eção e Assessoramento Surperiores, dos Quadros Permanentes
das Secre.tarias dos TrlbUlllaiS Regionais Eleitorais, e dá outl:-as providências, tendo
PAREOER, sob n. 0 300, de 1974, da C.omissão:
- de Redação, oferecendo 'a ~edação do vencido.
A matéria foi a.preclada em 1.o turno, na sessão de 20 do corrente, em regime
de urgência.
Observando o interstício constitucional, e nos ·termos do Inciso III do art. 189,
do Re·gimento Interno, ·a Presidên'Cia mcluiu o projeto em referência, como
mrutéria preferencial, na pauta de hoje.
Em discussão o projeto, no segundo turno. (Pausa.)

......
,

- 574Se nenhum dos S.rs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está enceNada a discussão.
V:ai-se passar à votação do prajeto que, nos termos do art. 329 do Regimento
Interna, será f·eita nominalmente
Vai-se ~roceder à chamalla, em virtude de defeito na aparelhagem eletrônica
da Casa.
Solicito ao Sr 1.0 -Secretárlo que proceda à chamada dos Srs. Senadores.
(Procede-se à chamada.)
Respondem à chamada e votam "Sim" os Srs. Senadores:
José Gulamard- GeraLdo Mesquita- Flávio Brl:tto- José Lindoso
- José Esteves - C'attete Pinheiro - Jru-bas Passa.r:lnho - Renato
Franco - Ale·XJandre Costa - Clodomir Mllet - José Sarney - FaJUsto
Caste~o-Branco - Petrônio Po~Ua - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Luis de Barros Ruy Ca.vneiro - Wilson Campos - Lu!z Cavalcante - Augusto Franco
- Leandro Maciel - Lourival Ba!}tista - Antônio Fernandes - Carlos
Lindenberg - Gustavo Capanema - Magalhã.es Pinto - Looni Mendonça - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - ItaiMo Coelho - Saldanha Derzi - Lenoir Vargas - Daniel Krieger - 'IIarso Dutm.
o SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Votaxam sim 36 Srs. Senadores.
Não houve votos contrários.
O proje•o foi aprovado.
A matéria va.i à •COI!Iliss·ão de Redação.
É o seguim. te o proje·to ap·rovado:
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto
de Lei da Câmara n.0 57, de 1974 (n. 0 1.858-B/57, na Casa de origem),
que fixa os valores dcs níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, dos Quadros Permanentes das Secretarias dos
Tribunais Eleitorais, e dá outras providências.
O Congresso Nacion·a.l decreta:
Art. 1.0 - Aos nív·els de classificação dos cargos de pro·vlmento em comissão,
lntegr.antes do Grupo-Dlreção e Ass·essoramento Superiores, dos Quad-ros Permrunoen<tes das S.ecretarlas dos Tribuna's Re.gi·onaLs. EleJ,•o.rais, •estruturados nos
termos da Lei n.0 5. 645, de 10 doe dezembm de 1970, correspondem os segu.!llltes
Valores de Yenclmentos:
Vencimentos
MellSQis
Níveis
Cr$
'I1RE-DAS-4
7.880,00
•• o •• '

••• o •••••• '

•••••• o •••••••••••• o •••••••••••••

7.480,00
TRE-D:AS-3
6.930,00
TRE-D.AS-2
TRE-DIAS-1
6.390,00
0
0
Art. 2. - As diárias de que trata a Lei n. 4.019, de 20 de dezembro de 196·1
o o o •••••••••••••• o •••••••• o ••• o ••••••••• o •••••• "' o

••• o o ••••••• '

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

o o o o o o o o o· o o o o • • • o • o o • • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

0

0

o 'o o· o ol o o

e re.sp.ectlvas abso·rções •e as glra.tlficações doe re[pres•entaçã.o· e nivel uni'V·er:sitáJrlo,
refe•ren.tes aos cargos ·que lnt~gram o Grupo a que se rete,re •eola 1e!, são .a.bs·orndas, em oada ca;:,o, ,pelos v·enclmentos fixados no a;rtigo ante.rloir.
Parágrafo único - A partir da vigência dos a tos Individuais que incluírem os
ocupantes do.~ cargos reclassificados ou transformados, nos cargos que integram
o Grupo de que trata a presente lei, cessará, para os mesmos ocupantes, o pagamento das van,tagoens 'especlfloD~das neste artig>o, :porventura :pe:rceobldas, boem como

-

---

__.....

-575dJe outras que, a qua~quer tí1:Ju1o, venham p.ercebendo, ressalvados apenas o salário família e a gratificação a.dicionru: po.r tempo da ~·3rviço.
Art. 3. 0 - os vencime·nto•s fixado.s no a.rtigo 1.0 vtgorrurão a pa•l't!•r da vigência dos a.tos de }ndu.são de cargos no novo Gl'IUITXJ.
Art. 4. 0 - Os valore-s estabel.ecidos no .a,r.tigo 1.0 não se aplicam aos funcionálrios <rue, por fo•rça do ar.t. 60 da Lei n. 0 3.780, d•e 12 de julho de 1960, es.tejam
ou V'enham a s•er a,gr.egados com eillquad.ramen.to em símbolos d•e .ca.rgos a serem
reclassificados em d•eco!1l'êncla da imp.Ja!ll·taçã-o do GruJPo-Dil"eção e A.ss·essotramento S·upe.rlore.s, nem 3JOS que s·e tenham a-pos·en.tado .com as vwtagens do.s
refer!dJos ca:rgos e de !·unções gra-tificadas a ~·e•r·em t·ral!lsfOtrma.dos em crurgos em

comdssoo.
Parágrafo único - 03 funcloná·rlos agregad.cs na forma do a,J;t, 60 da Lei
n.0 3. 780, de 12 de julho de 1960, rpOd·er.ão conco'l're·r à incluisã,o na Crut;egoria Fltmcional de atribllliçõe,s co!1l'elatas com as do cau-go em comissão ou de fulllção l!'ratif1c3Jda em razoão d•e que tive~r ocor.r!do a agr.egação.
Art. 5, 0 - O •exercido dos ca.rgo.s em comi:Ssão do Gnupo doe que .tra.ta esta
lei é !ncom:Patível com a pe·J;cepçãQ de g.ratificação IP'O·r se•I'Viços el®raord·inárlos
e de repQ'eS•entação d•e ga:binete.
Art. 6,0 - O ;provimento dos ca·r,gos integr.a;ntes do Gnupo-Dir.eção e .A&sessoramen•o SUperiores, código TRE-DAS-100, far-.se-·á ,por Ates dos !P.residentes
dos Tribunais Regionais Eleitorais, devendo. recair em pessoas que satisfaçam os
requisitos legals e ·reguJ'rum.entares e po.ss•uam a q•ualificação esped1Jca da álrea
relllitl·va à ditreção e ao asse.ss.orame.nto e experiência .exigida ,pa•ra o res:p•ec~dvo
exe·rdcio, de acordo com o que dis.pu.serem os Rle.gu~ame!llltos dos Tri.bu111ais.
Art. 7. 0 - F!.cam .tr3Jllsf.a·rmados, re-clas<Jifica.d,os e •Criados, nos Quadros Permanenrt:•es das S•ecre.ta,r!as dos Tr:.b.unais Re:gionais E}el.torais, os •Cargos especificados nas Ta.belas anexas.
§ 1.0 - O p·11ovimento dos ca.rgos. criados p·ela ;pr·~s·en.te lei fica cOIJdlcionado
à exis>tência de recursos orçamen.tárlo.s próprios.
§ 2.o- o provimento do.s demais ca·rgos em c~omiss.ão, consta~ntes das tabelas
anexas, ressalvados os qu•e es.•·ejam ocupados por titula·res em comls;são, fica
COI!ldlcionad.o à vrucância dos correspondentes cal'•gos efe·t!vos, tl1ansf·o•rmados ou
reclassificados.
.
§ 3.o -.Os rutua!s ocuplllntes dos cargos efe,tivo.s a .que se ·l'ef,e.re o· ·p:JJl1á€l'afo
anterior pe11ceberão os V'enc!moentos fixados nesta 11ei para os correspondeiJJtes
cargos em ·comissão, ficand.o .por ele.s absorvidas as diá•rias. de que trilita a Lei
n.o 4.019, de 20 de dezembro· de 1961, e gra.tlficação d·e lleQJres·ea:tttação.
§ 4.o - A •gl'atlftcação rudicional p•o·r t·e~po de soemço doo ocupantes de cargo.s e·fe·tivos mencionados neste aQ'tigo sera ca1cu~ada na forma do dis!pos~o no
art.. 10 da Lei n. 0 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. s.o - O l.'egime de trabalho dos ocupantes dos cargos. de que tr.ata e.stta
lei será de, no mmimo, 40 (quaJ:Iental horas s•emanais, com mtegra[ e e~cluslva
dedicação ao de&elliUJenho das funções que l!hes sãt> inerentes.
Art. 9,0 - t vedada a con.trarl;ação de serviços, a qual~uer titulo e sob qualquer fo•rma, com pessoas físicas ou juridic.~, .bem comQ a u.tll!.zaçã,o de colalboradores eventuais re.'rlbuidos m·ediante reclbo, para o desempenho de at!:vidades
inerentes aos cargos integrantes do Gru:po-D!reção e A.ss•e.ssOO"amento Superiores.
Art. 10 - As despesas decorrentes da aplicação desta le~ serão rutendidas
pelos recursos o.rçamentá.rlos própu-io.s dos 'I1r!buna!s Re.glonals Eleitorais, bem
como po~ outros ·recu,rsos a esse fim d•e.s.tinados, na forma da legislação pertln•ente.
Art. 11 - o Tribuna Superior Eleitoral baixará as instruções nece.o;.sârias oa
senem obselWadas peCos Tribunals Roeg!ona's IDei.•orals, paa-a o ctlmij)rimento da
presente lei.
Art. 12 - Esta J•ei en.tra em vigor na. data de sua ,publicnç·ã.o, r.evo.gadas as
dlspos!çõe.s em contrário.

TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS
GRG'PO-DffiElÇAO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES
CóDIGO: TRE-DAS-100
Anexo I N.0 de
Cargos
1
3
16

1

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo
SITUAÇÃO ANTERIOR

N.0 de
Cargos

Símbolo
Denomin~ão

Diretor-Geral
Diretor de Divisão
Diretor de Serviço

PJ
PJ-O
PJ-1

Auditor Fiscal

PJ-1

I

1
3
6
5
1

-

SITUAÇÃO NOVA
Código

Denomin~ão

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Assessor
Auditor

'IIRE-DAS-101. 4
TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102 .1

-

21

16
I

Anexo ll N.0 de
Cargos

Tribunal Regional Eleitoral de

1\li~

SITUAÇÃO ANTERIOR
Símbolo
Denomin~ão

1
2

Diretor-Geral
Diretor de Divisão

PJ
PJ-O

10

Diretor de Serviço

PJ-1

Di"retor de Planejamento
Subsecretário do Tribunal
Auditor Fiscal

PJ-1
PJ-1
PJ-O

1
1
1

Gerais
N. 0 de
Cargos

---

- -

Denominação

Código

2
1
6
5

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Assessor

TRE-DAS-101.4
TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1

1

Auditor

TRE-DAS-102.1

-16

-16

SITUAÇÃO NOVA

~--4

Anexo

m - Tríb,unal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul

N. 0 de
Cargos
1
2
6

1

I

SITUAÇÃO ANTERIOR
Denomin~ão

Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de Seção
Auditor Fiscal

I

Símb&lo

PJ-O
PJ-1
PJ-3
PJ-1

-10
Anexo IV N.0 de
Cargos
1
2
6

N.0 de
Cargos
1
2
6
1
3

SITUAÇAO NOVA

Código

Denomin~ão

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102 .1
TRE-DAS-102.1

Diretor-Geral
Diretor de secretaria
Diretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

13

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
SITUAÇÃO ANTERIOR
Símbolo
Denominação
Dlretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de Seção

PJ-O
PJ-1
PJ-3

N. 0 de
Cargos
1
2

6
1
3

SITUAÇAO NOVA
Denomin~ão

I

Diretor-Geral
Dlretor de Secretaria
Dlretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

Código

TRE-DAS-101. 3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102 .1
TRE-DAS-102 .1

I

I

9

13

I
-

•i
"~

z;p

1 '

''

.

I

Anexo V N.0 de
Cargos
1
2

6
1

Tribunal RegioJ!al Eleitoral d'a Bahia
SITUAÇÃO ANTERIOR

N. 0 de
Cargos

Símbolo

Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de seção
Auditor Fiscal

PJ-O
PJ-1
PJ-3
PJ-1

1

2
6

1
3

-

-

10

13
--

Anexo VI N.0 de
Cargos
1
3
5

-

--

-

---

--

Denominação
Diretor-Geral
Diretor de secretaria
Diretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

Código

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

---

-

Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara
SITUAÇÃO ANTERIOR
Símbolo
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Divisão
Di'retor de Serviço

N.0 de
Cargos
1
2
6
1
3

PJ
PJ-O
PJ-1

9

SITUAÇÃO NOVA

13

SITUAÇÃO NOVA

Código

Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAB-102.1

__ _.

Anexo Yll N.0 de
Cargos

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
SITUAÇAO ANTERIOR
Símbolo
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de Seção

1

2
6

N. 0 de
Cargos
1

PJ-O
PJ-1
PJ-3

2
6
3
1

-

vm -

N. 0 de
Cargos
1
2
4
1

Código
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Assessor
Auditor

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

13

9

Anexo

SITUAÇAO NOVA

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
SITUAÇAO ANTERIOR
Símbolo
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de Seção
Auditor Fiscal

N. 0 de
Cargos

PJ-O
PJ-1
PJ-3
PJ-1

1
2
6
1
3

SITUAÇAO NOVA
Código
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

I

I

-

-

13

8
-

~--~

-

'.,11- ,- - .
"!I

•

~

l

Anexo IX N. 0 de
Cargos
1
2
6

Tribunal Regional Eleitoral do Ceará
SITUAÇÃO ANTERIOR
Denomin~ão

Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de Seção

SITUAÇAO NOVA

N. 0 de
Cargos

Símbolo

1
2

P.T-0
P.T-1
P.T-3

1
3
13

9
-----

Anexo X N.o de
Cargos
1
2
4

1

TRE-DAS-101.3
TRE-DAS-101. 2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102 .1
TRE-DAS-102 .1

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Dfretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

6

-

Código

Denomin~ão

-

-

-

-

Tribunal Reponal Eleitoral de Santa Catarina
SITUAÇAO ANTERIOR
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Serviço
Chefe de Seção
Auditor Fiscal

Símbolo

I

N. 0 de
Cargos

PJ-O
PJ-1
PJ-3
P.T-1

1
2
6
1
3

SITUAÇAO NOVA
Código

Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Auditor
Assessor

I

-

8

13

I

'IlR.E-DAS-101. 3
TRE-DAS-101. 2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102 .1
TRE-DAS-102.1

.

Tribunal Regional Eleitontl de Goiás

Anexo XI N.0 de
Cargos

I

SITUAÇÃO ANTERIOR
Símbolo
Denominação

Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

1
2

N.0 de
Cargos

PJ-1
PJ-4

1

2
1
2

-

3

Denominação
Diretor-Geral
Dlretor de Sec'retaria
Auditor
Assessor

Códi«o

TRE-DAS-101. 2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

6

xn -

N. 0 de
Cargos
1
2

SITUAÇAO NOVA

-

3

Anexo

__,

Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
SITUAÇAO ANTERIOR
Símbolo
Denominação
Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

N.0 de
Cargos

PJ-1
PJ-4

1
2
1
2

SITUAÇAO NOVA
Código
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Auditor

Assessor

TRE-DAS-101. 2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

I

6
-

'1';:1

'.

•r

Anexo XIII -

Trib,unal Regional Eleitoral do Pará
SITUAÇÃO ANTERIOR

N. 0 de
Cargos

'

Denominação

1
2

Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

PJ-1
PJ-4

Código
Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Auditor
Assessor

1
2
1
2

TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

-

3

6
--

Anexo XIV N. 0 de
Cargos

SITUAÇÃO NOVA

N.0 de
Cargos

Símbolo

I

1
2

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

I

Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão
SITUAÇÃO ANTERIOR

N. 0 de
Cargos

Símbolo
Denominação

Dire_tor de Secretaria
Chefe de Seção

1
2
1
2

PJ-1
PJ-4

I

SITUAÇAO NOVA

I

Denominação

I

Código

Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Auditor
Assessor

6

3
-

--

-

--

--

-

-

--·-

--

--

-----

------ -- --

TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

Tribunal Re~onal Eleitoral do Piauí

Anexo XV N.0 de
Ca.rg'05
1
2

SITUAÇÃO ANTERIOR

I

I

Denominação

I

I

Símbolo

I

N.0 de
Ca.rgoil

PJ-1
PJ-4

Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

1

2
1

3

!

I

!

Anexo XVI ..:...-Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
N.0 de
Cug'05
1

2

SITUAÇÃO ANTERIOR
Denonúnação
Dlretor de Secretaria
Chefe de Seção

-

I

'•

I

Dfretor-Geral
Diretor de Secretaria
Auditor
Assessor

Códip

TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAB-102.1
TRE-DAS-102 .1

6

do Norte
N.0 de
Ca.rg'05

PJ-1

1
2
1
2

PJ-4

SITUAÇAO NOVA
Denonúnação
Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Auditor
Assessor

I

I

Código

TRE-DAS-101.2
TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102 .1
TRE-DAS-102 .1

6

6

••

I

I

Denominação

-

-

..,~-i'ZI

I

Símbolo

2

I

SITUAÇAO NOVA

- - -

--·

--

-

I

I

II

I

Anexo XVU- TritJunal Reponal EleUoral de Mato Grosso
SITUAÇAO ANTERIOR

N.o de
Cargos
1
2

Símbolo

Denominação
Dlretor de Secretaria
Chefe de Seção

P.J-1
P.J-4

3
-·--

xvm -

N.0 de
Cargos
1
2

3

SITUAÇAO NOVA
Códi&'O

Denominação
Diretor-Geral
Dlretor de Secretaria
Auditor
Asses.sor

1
2
1
2

TRE-DAS-101 ,2
TRE-DAS-101.1
'l;'RE-DAS-102.1
TRE-DAS-102.1

-6

-

Anexo

N.0 de
Cargos

---

.

---------

Tribunal Reponal Eleitoral do Espírito Santo
SITUAÇAO ANTERIOR
Denominação

Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

I

Símbolo

N.0 de
Cargos

P.J-1

1

PJ-4

2
1
2

SITUAÇAO NOVA

Código

Denominação
Diretor-Geral
Diretor de Secretaria
Auditor
Asses.sor

TRE-DAS-101. 2
_ TRE-DAS-101.1
TRE-DAS-102 .1
TRE-DAS-102.1

-8

• _----- _____ - -- • -~ __ -~~ • -- ~--~--C-u- - --------------~~-~----0--------~~-~~-~~ - -

- ~~~~-~~~----•

I

Anexo XIX N.0 de

SITUAÇAO ANTERIOR
Símbolo

Cargos
1

l

Tribunal Bectonal Eleitoral de Alagoas

Denominação
Dlretor de Secretaria

PJ-1

-

SITUAÇAO NOVA

N.0 de
Cargos
1
1

---------

N. 0 de
Cargos
1
2

-

-

-

-

-

- - --

-

-

--

-

-

------

Tribunal Be&ional Eleitoral de Serppe

SITUAÇAO ANTERIOR ·

Símbolo

Denominação
Diretor de Secretaria
Chefe de Seção

SITUAÇAO NOVA

N.0 de
Carcos

PJ-1
PJ-4

1

Cócllco

Denominação
TRE-DAS-101.1

Diretor

3

1
-----

r-· .

TRE-DAS-101.1

Diretor

-

1

Anexo XX -

Códip

Denominação

--·--

•

1

1\.nexo XXI -

Tribunal Regional Eleitoral do Am.azonas

N. 0 de

SITUAÇÃO ANTERIOR

Cargos

Denominação
Diretor de Secretaria

1

Símbolo
PJ-1

-

SITUAÇAO NOVA

N. 0 de
Cargos
1

Código

Denominação
Dlretor

TRE-DAS-101, 1

1

I
-

-

-·

Anexo XXU -

-

--

-

--

-

-

-

--

-

-

-

-

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
SITUAÇÃO ANTERIOR

N.0 de
Cargos

-

Símb&lO

Denominação

N.o de
Cargos

SITUAÇAO NOVA
Denominação

CódJgo

-

Diretor de Secretaria
Dlretor de Serviço
Chefe de Seção

1
1
3

PJ
PJ-1
PJ-5

-5

1
2

Diretor-Geral
Dlretor de Secretaria

TRE-DAS-101. 3
TRE-DAS-101.1

3
-

--- - -

·-·

......

-------- ·--------------------- ---------------------- -------·------ -------------

- 587O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Observando-se o disposto no § 3.0
do art. 108 da Constituição, combinado com o art. 322 do Regimento Interno, as
matérias constantes dos itens seguintes da pauta serão submetidos a votação
nominal, em segundo turno.

Item 2:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n.0 44,
de 1974 (n. 0 1.870-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que fixa os valores de 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 (dependendo de parecer da Comissão de Redação
oferecendo a redação do vencido).
Sobre a mesa, a redação do vencido, para o seguinte turno regimental, e
1ue será lida pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
É lida a seguinte:
PARECER
N.o 309, de 19'74
Da Comissão de Redação, apresentando a redação do vencido, para
o segundo turno regimental, do Projeto d'e Lei da Câmara n. 0 44, de
19'74 (n.o 1.8'70-B/'74, na Casa de origem).
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação do vencido, para· o segundo turno regimental, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 44, de 1974 (n.0 1.870-B/74, na Casa
:le origem), 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.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente José Lindoso, Relator - José Augusto - Ru.y Cameiro - Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER
N. 0 309, DE 1974
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto
de Lei da Câmara n.o 44, de 19'74 (n,0 1.870-B/'74, na Casa de origem),
que fixa os valores dos níveis d'e vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do 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 provimento em comissão,
Integrantes do Grupo - D!rt1ção e Assessoramento Superiores, código TRT
2."-DAS-100, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do
rrabalho da segunda Região, estruturado nos termos da Lei n.o 5.645, de 10 de
:lezembro de 1970, correspondem os seguintes vencimentos:
Vencimentos Mensais
Níveis
Cr$
TRT 2."-DAS-4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.880,00
7.480,00
TRT 2."-DAS-3
6.930,00
TRT 2."-DAS-2
6.390,00
TRT 2."-DAS-1
• • • • • o. o • • • • • • • • • • o •••• o ••• o •• o • • • • • • •

o

0

o o o o o o o o o

0

o, o

0

o, o

0

o

0

o o o o o o o o o o

I

o o o o o

Art. 2.0 - As diárias de que trata a Lei n. 0 4.019, de 20 de dezembro de
961 e respectivas absorções e as gratificações de representação, nivel unlver:ltário e de retribuição pelo regime de tempo inteogral e dedicação exclusiva,
·eferentes aos cargos que lnteg11am o Grupo a que se r.efare esta Lei, são absor•ldas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo- anterior.
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os ocupantes dos cargos reclassificados ou transformados, nos cargos que Integram o Grupo de que trata a presente Lei, cessará para os mesmos ocupantes,
o pagamento das vantagens especificadas neste artigo, porventura percebidas,
bem como de quaisquer outras que, a qualquer titudo, venham percebendo,
ressalvados apenas o salário-família e a gratificação adicional por tempo de
serviço.
Art. 3,o - Na implantação do piano de classificação dos cargos que deverão
integrar o Grupo de que trata esta Lei, poderá o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, transformar, em cargos em comissão, encargos de
gabinente a que sejam inerentes atribuições de dlreção, chefia ou 3$1essoramento.
Art. 4.0 - os cargos de Assessor de Juiz, código TRT. 2.a-DAS-102.2, do
rribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, são privados de bacharéis
em Direito e serão indicados pelos Magistrados junto aos quais forem servir.
Art. s.o - O exercício dos cargos em comissão do Grupo de que trata esta
Lei é incompatível com a percepção de grat!flcação por serviços extraordinários
e de representação de gabinete.

Art. G.o - Ficam criados, no Quadro Permanente da Secretaria do 'tribunal
!Regional do Trabalho da Segunda Região, 54 (clnqüenta e quatro) cargos de
Dlretor de Secretada de Junta de Conclllação e Julgamento, código TRT. 2.•
DAS-101.2, e 1 (um) cargo de Dlretor do Serviço de Distribuição dos Feitos,
na sede, código TRT. 2.•DAS-101.1, cujos provimentos ficam condicionados à
vacância e extinção dos correspondentes cargos efetlvos de Chefe de Secretaria
de Junta de Conciliação e Julgamento, e .de Distribuição das Juntas de conc111ação
e Julgamento, com sede em São Paulo.
§ 1.0 - Aos cargos isolados de provimento efetlvo a que se refere este ar"
tlgo correspondem os nivels de vencimentos fixados para os cargos do Grnpo
de Dlreção e Assessoramento Superiores, código TRP-2.•-DAS-100, de iguais
atribuições ou encargos.
§ 2. 0 -As gratificações de representação e d-e nível universitário e as diárias
de que trata a Lei n. 0 4.019, de 20 ele dezembro de 1961, e as respectivas absorções, que estiverem sendo percebidas pelos ocupantes dos cargos efetlvos a que
se refere este artigo, serão s.bsorvldas pelos vencimentos fixados por esta Lei
para os correspondentes cargos em comissão.
§ 3." - 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.o 4.345, d.e 26 de junho de 1964.

Art. 7.0 - Ficam transformados, reclassificados e criados no Quadro Permanente da Justiça do Trabalho da Segunda Região os cargos especitlcados no
Anexo.
Art. 8. 0 - 1!: vedada a contratação. a qualquer titulo e sob qualquer forma,
de serviços com pessoas físicas ou jurídicas, bem assim a utilização d·e colaboradores eventuais retribuídos mediante recibo, para o desempenho de atividades
inerentes aos cargos integrantes do Grupo TRT. 2."-DAS-100.
Art. 9. 0 - Os vencimentos fixados no artigo 1.0 são aplicados a partir
da vigência dos atos de Inclusão dos cargos no novo Grupo.
Art. 10 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios do 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 entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABMJllO DA SEGUNDA REGIAO
QUADRO PERMANENTE
GRUPO: DIREÇAO E ASSESSORM.mNTO SOPE!UORES
CóDIGO: TRT.2A-DAS-100

I

SITUAÇJlO ANTERIOR
Número de
Cargos ou
Fun.ções
I

1
I
2

15

I
1

1
5
9

3
2
3

1
10

Denominação

Símbolo ou
Valor da
Gratificação

Diretor-Geral
Secretário da Presidência
Secretário do Tribunal Pleno
Dlretor de Secretaria
Chefe de Secretaria de JCJ

Diretor de Secretaria
Chefe de Gabinete
Assessor Chefe
Assessor
Encarregado de Setor

I

Número de

1
1
1

2
15

5C

54

RG
RG

2-0
9-C

Chefe de Serviço
Encarregado de Setor
Assessor

5-C
9-0

Secretário da Diretorla-Geral
Chefe de Serviço

3-C
5-C

RG

Denomin~ão

Cargos

1..(}
2-C
1-C
2-C

2-C

I

SJTUAÇAO NOVA

l

17

Dlreto:t:-Geral
Secretário-Geral da Presidénela
Secretário do Tribunal Pleno
Dlretor de Secretaria
Diretor de Secretaria de
JCJ
•nlretor de 6ecretar1a de
JCJ

Código

TRT.2 6 -DAS-101. 4
TRT.2 6 -DAS-101. 4
TRT.26 -DAS-102.3
TRT.2 6 -DAS-101. 3
TRT.2A-DAS-101.2
TRT.2 6 -DAS-101.2

Assessor de Juiz

TRT.2 6 -DAS-102.2

Assessor

TRT.2A-DAS-102. 1

)

If
I

8

1
10
1

I

I
I

I

Secretário da Dlretorla-Geral TRT.2a-DAS-101.1
TRT.2 6 -DAB-101.1
Dlretor de Serviço
•rnretor do Serviço de Dlstrlbulção dos Feitos, na Sede TRT.2A-DAS-101.1

Obs.: Os cargos assinalados com asterlsco.s serão providos em comissão quando vagarem e conseqüentemente se extinguirem os cargos efetivos de Chefe de Secretaria de Junta de Conclllação e Julgamento e de Distribuidor das
Juntas de conclllação e Julgamento com sede em São Paulo.

I
I
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o SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Completada a instrução da ma- ·
téria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto, em segundo turno.
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa.)

Está encerrada.
Passa-se à votação da matéria, que será pelo processo nominal.
Solicito ao Sr. 1.0 -Secretário que proceda à chamada dos Srs. Senadores.
(Procede-se à chamada.)
Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs. Senadores:
José Guiomard - Geraldo Me~quita - Flávio Britto - José Lindoso
José ·Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato
Franco -Alexandre Costa - Clodomir Milet- José Sarney - Fausto
Castelo-Branco - Pe:rônio Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Luís de Barros Ruy Carneiro - Wilson Campos - Luiz Cavalcante - Augusto Franco
- Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernande.3 - CarlOs
Lindenberg - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Leoni Mendonça - Osires Teixeira - F·ernando Corrêa - Ita!ívio Coelho - Saldanha Derzi - Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Tars•o Dutra.

o SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) Não houve votos contrários.
o projeto

Votaram SIM 36 Srs. Senadores.

foi aprovado.

A matéria será encaminhada à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) Item 3:

Discussão, em segundo turno, do Proje:o de Lei da Câmara n.o 46,
de 1974 (n.0 1. 868-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que fixa o.s valores dos níveis de vencimentos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do qua-dro Permanente da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e dá
outras providências (dependendo de parecer da Comissão de Redação
oferecendo a redação do vencido).

O Sr. 1.0-Secretário procederá à leitura da redação do vencido, que se
encontra sobre a mesa.
É

lida a seguinte:
PARECER N. 0 310, DE 1974

Da Comissão de Redação, apresentando a redação •do vencido, para
o segundo turno regimental, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 46, de
1974 (n.0 1.868-B/74, na Casa de origem).
Relator: Sr. José Lindoso.
A Comissão apresenta a redação do vencido para o segundo turno regimental, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 46, de '1974 (n.O 1.868-:B/74, na Ca.sa
de origem), que fixa os valores dos níveis de vencimentos do Orupo-Direção e
Ass~soramento Superiores do Quadro Permanente da SecrPtarta do Tribunal
Regional do Trabalho da Primeira Região, e dá ou.trns }lrovidôncias.
Sala da.s Comissões, 24 de junho d·e 1974. - CarlOJI Lindenbcrg, Presidente
- José Lindoso, Relator - José Augusto - Ruy Carneiro - Cattete Pinheiro.
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ANEXO AO PARECER N. 0 40, DE 1974
Redação do vencido, para o segundo turno regilll!eJltal, do Projeto
de Lei da Câmara n.0 46, de 1974 (n.o 1.868-B/'74, na )Casa de origem),
que fixa os valores dos niveis de vencimentos do ·Grupo-iDireção e Assoramento Superiores do Quadro Permanente da •Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Primeira Região, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Aos níveis de classificação dos cargos de provimento em comi.lsão, integrantes do Gr.upo - mreção e Asse.ssoramento Superiores, Código
TRT-1.8-DAS-100, do Quadro Permanente da Secret•aria do Tribunal Regional
do Trabalho da Primeira Região, estruturados nos termos da Lei n. 0 5.645, de
10 de dezembro de 1970, correspondem os seguinte.s vencimentos:
Vencimentos
mensaíS

Níveis

Cr$

TRT-1.a·DAS-4
TRT-l.a·DAS-3
TRT-l.a-DAS-2
TRT-1.a·DAS-1

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

•

o ••••••••

o ••••

••••••••••••

o

o

•••••••

o

•••••••••••

••
o

o

•••

o o •••

••••••

o

•••

'

•••••

o

•••••••••

o •••••••••• o

o

•••

7.880,00
7.480,00
6.930,00
6.390,00

Art. 2. 0 - As diárias de que trata a Lei n. 0 4.019, de 20 de dezembro de
1961, e respectivas absorções e as gratificações de representação, nível universitário e de retribuição pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva, referentes ao.s cargos que in:egram o Grupo a que se refere esta Lei, são absorvidas, em cada caso,. pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
Parágrafo único - A partir da vigência dos atas individuais que incluírem
os ocupantes dos cargos reclassificados ou transformados, nos cargos que integram o Grupo de que trata a presente Lei, cessará para os mesmos ocupantes,
o pagamento das vantagens especificadas neste artigo, porventura percebidas,
bem como de quaisquer outras que, a qualquer tí:ulo, v~nham percebendo, ressalvados apenas o salário-família e a gratificação adicional por tempo de serviço.
Art. 3,o- 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 Primeira Região transformar, em cargo,;; em comissão, funções gratificadas
e encargos de gabinete a que sejam inerentes atribuições de direção, chefia e
assessoramento.
§ 1.o - Ficam criados no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Primeira Região 15 (quinze> cargos de Assessor de
Juiz, código TRT l.a·DAS-102.2, 3 <três) cargos de Assessor, código TRT
1. "-DAS-102 .1, 1 (um> cargo de Dlretor do Serviço de Contabilidade, Administração Financeira e Orçamentária, código TRT-1."-DAS-101.1, 1 (um) cargo
de Diretor dos Serviços Gerais, código TRT-1."-DAS-101.1.
§ 2.0 - Os cargos de Assessor de Juiz, código TRT 1."-DAS-102.2, são privativos de bacharéis em Direito e serão providos mediante Ilvre indicação do,;; 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 próprios do Tribunal Regional
do Trabalho da Primeira Região.
Art. 4.0 - Os vencimentos fixados no art. l. 0 são aplieados a partir da vigência dos atas de inclusão de cargos no novo Grupo.
Art. 5. 0 - o exercício dos cargos em com19são do Grupo de que trata esta
lei é incompativel com a percepção de gratificação por serviços extraQrdinário
e de representação de Gabinete.

- 592Art. 6,0

Os cargos de provimento em comissão de Secretário do Tribunal
Pleno, código TRT-l.a-DAS-102.3; de Diretor do Serviço de Di.~tribulção de Mandados Judiciais na Guanabara, código TRT-1. 8 -DAS-101.2; de Dlretor do Serviço de Distribuição de Feitos na. Guanabara, código TRT-1.a-DAS-'101.1; de
Dlretor do Depósito Judicial na Guanabara, código TRT-1.•-DAS-lOLl; e de
Diretor de Secretaria de Junta de Conclllação e Julgamento, cód.igo TRT-1.•DAS-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 Secret.a.rl.a, de Junta de Conclllação e Julgamenoo.
§ 1.0 - Aos cargos tsola.do.s de provimento efetlvo a que se refere este artigo,
correspondem os níveis de venclmenoos fixados para os cargos do Grupo-D!reção
e Assessoramento Superiores, código TRT-1.&-DAS-100, de iguais atribuições ou
encargo.s.
§ z.o - 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 efeti\"'S a que se retere. este
artigo, serão absorvidas pelo.s vencimentos fixados por es·ta lei para os correspondentes cargos em comissão.
§ 3. 0 - A gratificação adicional por tempo de serviço dos ocupantes efetlvo.s
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. 7.0 - ll: vedada a contratação, a qualquer titulo e Sob qualquer forma,
de serviços com peSSO!I8 físicas ou jurídicas, bem assim a utilização de colaboradores eventuais retribuídos mediante recibo, para o desempenho de atividades
Inerentes aos cargos integrantes d'J Grupo 'l1RT-t.•-DAS-100.
Art. 8,0 - As despesll8 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 destinados, na forma
da LegiSlação pertinente.

Art. 9. 0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publlcação.
Art. lO - Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Completada a. instrução da matéria., passa-se à sua apreciação .
Em discussão o projeoo, em segundo turno. (Pausa.)
Como nenhum dos Srs. Senadores quis manifestar-se sobre a. matéria, decidra encerrada a discussão.
Em votação o projeoo, a. ser realizada pelo processo nominal.
Solicito oo Sr. 1.0 -Secretário que proceda à chamada dos Srs. Senadores.
(Procede-se à chamada.)
Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs. Senadores:
José Guiomard- Geraldo Mesquita- Flávio BritJto- José Lindoso
- José Esteves - Cattete Pinhel.ro - Jarbas 'Passarinho - Renato
Franco -Alexandre Costa - Clodomlr Mllelt- José Sarney- Fausto
Castelo-Branco- Petrônio Portella- Hehidio Nunes- VirgíHo Távora
- Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Luis de Barros - Ruy
Carneiro - WUson Campos - Luiz Cavalcante - Augusto Franco Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Ca:rloo
Lindenberg - Gustavo Capanema - Magalhães Pinoo - Leoni Mendonça - Osll"es Teixeira - Fernando Corrêa - Ltalívlo Coelho - Baldanha Derzi - Lenolr Vargas - Daniel Krieger - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Adalberro Sena) -VOltaram "SIM" 36 Srs. Senadores.
Não houve votos contrários. O projeto to! aprovado.

- 593 A m!lltéria vai à Comissão à e Redação.
Item 4:
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n.O 49,
àe 1974 (n.0 1.915-B/74, na Casa de origem), de Iniciativa <lo Sr. Pre51dente da República, que fixa os valores dos níveis de vencimentos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Pe·rmanente da
Sec11etaria do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, e dá
O·urtras providências.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
A votação será pelo processo nominal.
Convido o sr. 1.0 -Secretário para proceder à chamada.
(Procede-se à chamada.)
Respondem à chamada e votam "SIM" os Srs. Senadores:
José Gulomard - Geraldo MesquUa - Flávio Britto - José Llndoso
- José Esteves - CaJttete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato
Franco - Alexandl'e Costa - Clodomir MIIe·t - José Sarney - Fausto
Castelo-Branco - Betrônlo Porte!Ja - Helvídlo Nunes - VIrgílio Távora
- Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Luís de Barros - Ruy
C!llmelro - Wilson Campos - Lulz Cavalcante - Augusto Franco Leandro Maclel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Carlos
Llndenberg - Gustavo Capanema - Magalhões Pinto - Leonl Mendonça - Oslres Teixeira - Fernando Corrêa - ]talívio Coelho - Saldanha Derzi- Lenoir Vargas- Daniel Krf.eger- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) -Votaram "SIM", 36 Srs. Senadores.
Não houve voto contrário. O projeto foi aprovado.
A maJtéria vai à sanção.
É

o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO D•E LEI DA CAMARA N.0 49, DE 1974
(N. 0 1.915-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Asses·
soramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Sétima Região, e dá outras providências.
O Congresso Naeional decreta:
Art. 1.0 - Aos níveis d·e classificação dos cargos de provimento em comissão, integrantes do Grupo-Direção e A.ssessoramento ·superiores, código TRT7."-DAS-100, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da Sé,tlma Região, estruturado nos termos da Lei n.o 5.645, d.e 10 de
dez.embro de 1970, correspondem os s·egulntes vencimentos:

Níveis
TRT-7."-DAS-4
TRT-7."-DAS-3
TRT-7."-DAS-2
TRT-7."-DAS-1

Vencimentos
Mensais
Cr$
o •••••• o • ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

7.880,00
7.480,00
6.930,00
6.390,00

I-

L

1
I

- 594Art 2. 0 - As gratificações de 11epresentação e de nível universitário, referentes aos cargos que integram o Grupo a que se refere esta lei, são absorvidas,
em cada caso, pelos vencimentos fixados no a11tigo anterior.
Parágrafo único - A partir da vigência d,o:s Atos Jndlv:lduais que incluírem
os ocupantes dos cargos reclassificados ou transformados, nos cargos que integram o Grupo de que trata a preseiú.e lei, cessará, para os mesmos ocupantes,
o pagamento das Vlllntagens especificadas neste a11tlgo, bem como de quaisquer
outras que, a qualquer título, venham percebendo, ressalvados a;penas o saláriofamílla e a gratificação adicional por tempo de serviço.
Art. 3.0 -Na implantação do Plano de Classlfica\}oo dos Cargos que deverão integrar o Grupo de que tra-ta esta lei, poderá o Tribunal Regional do
'I1raba1ho da Sétima Região transformar em cargos em comissão funções gratificadas e encargos de gabinete a que sejam iner.entes atribuições de d!reção,
chefia ou assessoramente.
§ 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."-DAS-102.2, e três cargos de Assessor, código TR.T7.3-DAS-102 .1.
§ 2. 0 - Os assessores de Juiz do Tribunal, código TR.T-7. 8 -DAS-102.2, nomeados ·para servir junto aos Magis-trados, serão por estes indicados e deverão
ser portadores de diploma de bacharel em Direilto.
§ 3.0 - O provimento dos cargos criados pelo § 1.0 deste artigo fica condiclonado 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 A:tos 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 d·e gratificação por serviços extraordinários
e de representação de gabinete.
Art. 6.0

Os cargos de provimenlto em comissão d·e Diretor-Geral da SeCl1etaria do Tribunal Regional do Trabalho, código TRT-7.1\DAS-101.4, e de
Diretor da Secretaria de Junta de Conciliação e Julgamenrto, código TR.T-7."
DAS-101.2, somen.te serão providos após a vacância de Diretor de Secretaria,
símbolo PJ e de Chefe de Secretaria, símbolo PJ -O.
§ 1.0 - Aos ca:rgos isolados de provimento efeti:vo a que se refe.re este artigo, correspondem os níveis de v.enclmentos fixados para os cargos do GrupoDireção e As,s.essoramento Superiores, código TR.T-7.a-DAS-100, de iguais atribuições ou cargos.
§ 2.0 - As gratificações de r·epresenrtação e de nív,el uni'.'ersi-tário que estiverem sendo percebidas pelos ocupantes efetivos a que se ref.ere es·te artigo serão
absorvidas p.elos vencimentos fixados por esta lei para os correspond·entes cargos em comissão.
§ 3.0 -A gratificação adicional por tempo de serviço dos ocupantes efetlvos dos cargos a que se refere eSJte artigo será calculada na forma do dispos·to
no ar.t. 10, da Lei n. 0 4.345, de 26 de junho de 1964.

Art. 7.0 - li: vedada a contratação, a qualquer título e sob qualquer fovma,
de serviços com pessoas físicas ou juridicas, bem assim a utilização de colaboladores eventuais retribuídos mediante recibo, para o desempenho de atlvidades
inerentes aos cargos integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores.
Art. 8. 0 - As despesas decorren1tes da !~~pllcação desta lei serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da
S&ima Região, bem como por outros recursos a ess·e fim destinados, na forma
da legislação pe11tlnente.
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Art. 9. 0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Item 5:
Discussão, em S·egundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n.o 53,
de 1974 (n.o 1.872-B/74, na Casa de origem), d·e iniciativa do Sr. Pr·esidente da República, que fixa os valores dos níveis de vencimentos do
Grupo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro P·erman·ente
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e
dá out.ras providncias (dependendo do parecer da Comissão de Redação ofer·ecendo a redação do vencido) .
Sobre a mesa, redação do vencido que vai ser lida pelo Sr. 1.0 -Secr.etário.
É lida a seguinte:

PAREOER N.0 311, DE 1974
Da !ComiSsão de Redação, apresentando a. il'eda.ção do vencido. para
o segundo turno il'egimental, 1do Projeto de Lei 1da Câmara. n.0 53, de
1974 (n.• 1. 872-B/74, na Casa de origem).
Relator: 1Sr. José IA.ugus1Jo
A ComisSão apres.enta a redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Pro~eto de Lei da Câmara: n. 0 53, d·e 1974 (n.0 1 372-·B/74, na Casa
de origem), que fixa os valor.es dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e
Assesso·ramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Terceira Região e ciá outras providências.
Sala da:s Comissões, em 24 de junho de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - José Augusto, Relator - José Lindoso - Ruy Carneiro - Cattete
Pinheiro.
ANEXO hO PAmaER N.0 311. DE 1974

Redação do ;vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto
de Lei da Câmara n.0 53, de 1974 (n.0 1.872-B/74, na Casa de origem),
que fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessora.mento Superiores do 'Quadro Permanente da. Secretaria. do Tribunal ·Regional •do Trabalho ·da Terceira. ,Região e dá outras providências.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Aos níveis de classificação d.os cargos de provimento em comissão,
integrantes do Grupo-Direção e Ass·ess.oramento Superiores, do Quadro Permltnente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Terc·eira Re:glão, estruturados nos termos da Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1·970, correspondem
os seguintes vencimentos:
Níveis

Vencimentos
Mensais
Cr$

'l1RT 3."-DAS-4
TIRT 3."-DAS-3
'l1RT 3."-DAS-2
'l1RT 3."-IDAS-1

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

7.480,00
6.93000

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

6.390,00

7.880,00

Art. 2. 0 - As diárias .de que tra.ta a Lei n. 0 4.0.19, de 20 de d'ez·embro de
1961, e respectivas absorções e a:s gratLficações de repr.esentação, niv:eJ universitário, refer·entes aos cargos que integram o Grupo a que se refere esta 1ei, são
absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
Parágrafo único - A partir da vigência dos atos individua:is que incluírem
os ocupantes dos cargos reclassifi-cados ou transformados, nos cargos que inte-
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pagamento das vantag.ens e&pecificadas neste artigo, porventura percebidas,
bem como de quaisquer outras que, a qualquer títu'o, venham percebendo, ressalvados apenas o salário-1'amília e a gratificação adicional por tempo de serviço.
Art. 3.0 - Na implantação do Pl'ano de Classificação dos Cargos que deverão
integrar o Grupo de que trata esta lei, poderá o Tribunal Regional do Trabalho
da Terceira Região transformar, em cargos em comissão, funções gratificadas e
encargos de gabinete a que sejam inerentes !lltribuições de direção, chefia ou
assessoramento.
§ 1.0 - Ficam criados, no Quadro do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, seis carg.os de Assessor de Juiz do Tribunal, código ............ .
'llRT a.n·DAS-102.2, e três cargos de Assessor, código TRT a.n·DAS-102.1.
§ 2. 0 - Os cargcs de Assessor de Juiz, código TRT a.a·DAS-102.2, são privativos de bacharéis em Direito e serão providos mediante livre indicação dos
Magistrados titulares junto aos quais forem .servir.
§ 3,0 - Os demais cargos de Assessor somente poderão ser providos por servidores do Quadro do Tribunal, possuidores de qualificação d·e nível superior.
§ 4,o - o provimento dos cargos criados pelo § 1.0 deste artlgo fica co·ndiciona:do à existência de recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional
do Trrubalho da Terceira Região.
Art. 4,o - Os vencimentos fixados no art. 1.0 são aplicados a partir da vigência dos atos de inclusão de cargos no novo Grupo.
Art. s.o - O ex-ercício dos cargos em comissão do Grupo de que trata esta
lei ê incompatível com a perc-epção de grat~ficação por serviços extraordinárloo
e de representação de gabinete.
Art. 6.0 - Ficam criados, no Quadro d'O Tribunal Regional do TrabaLho ãa
Terceira Região, um cargo de Secretário-Geral da Presidência, código ....... .
TRT a.a-DAS-1101.4; vinte e um cargos de Dlre.tor de Secretaria d-e Ju11ta de
Co.ncillação e Julgamen~o. código TRT 3.a·DAS-101.2; dois cargos de Diretor
de Serviço, código TRT a.a·DAS-101.2; um ca-rgo de Dlretor do Serviço de Distribuição d'e F·eitos - Be'o Horizonte, código TRT a.a-!DAS-101.1, e um cargo
de Diretor do Serviço de DiStribuição de Feitos - Juiz de Fora, código ..... .
'llRT 3.a·DAS-.101.,1, os quais só S·erão providos, à medid.a que se vagarem, r-espectivamente, os seguintes cargos isola,dos de pr{)vimento efetivo: um cargo de
Secretário da Presidência do 'llRT; vinte e um cargcs de Chefe de Secretaria;
dois cargos de Chefe de Seção (Pessoal e Processual) ; um cargo d'e Distribuidor
- Capital, e um cargo de Distribuidor - Interior.
'§ 1.0 - Os cargos isolados de provimento e·fetivo, a que se re.f·ere este a.rtig.o, serão extintos à mecloida de sua vacância.
§ 2.0 - Aos cargos isolados de provimento efetlvo a: que se refere este ar~
tigo correspondem os niv'eis de vencimentos fixados para os cargos do GrupoDlreção e Assessoramento Superiores, código TRT 3."-DAS-100, de Iguais atrl,buições ou encargos.
§ 3.0 - As gratificações de representação e de nível universitário bem como
as diárias de que trata a Lei n. 0 4.019, de 20 de dezembr·o de 1961 e' respectivas
absorções, que estiverem sendo percebida:s pelos funcionários de que trata este
artigo, são absorvidas pelo vencimento fixad•o· no art. 1.0 para o correspondente
cargo em comissão, devendo a respectiva gratificação adicional por tempo de
serviço ser calculada na forma do disposto no art. 10 da Lei n.0 4.3~5, de 26 de
junho de 1964.
Art. 7.0 - É vedada a contratação, a qualquer título e sob qua1quer forma,
de serviços com pessoas físicas ou j uridicas, bem assim a utilização de colaboradores eventuais retribuídos mediante recibo, para o desempenho de atividades
inerentes aos cargos Integrantes do Grup{) TRT 3."-DAS-100.
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pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da. Terceira Região, bem como por outros recursos a esse fim d·es·tinados, na forma da
legislação pertinente.
Art. 9.0 - Esta lei entrará em vigor na d'a:ta de sua publicação, revogadas
.
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Comple·tada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em dlscussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da pa:lavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
A votação será feita pelo processo nominal.
Solicito ao Sr. 1.0 -Secretário que proceda à chamada nominal.
(Procede-se à chamada.)
Respondem à Chamada e Votam "Sim" os Srs. Senadores:

José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio Brito - José Lindoso
- José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato
Franco - Alexandre Costa - Clodomir Mllet - José Sarney - Fausto
Castelo-Branco - PetJ:ônio Portella - Helvídio Nunes - Virgílio Távora
- Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Luís de Barros - Ruy
Carneiro - Wilson Campos - Luiz Cavalcante - Augusto Franco Leandro Maciel - Lourlval Baptista - Antônio Fernandes - Carlos
Lindenberg - Gustavo Capanema - Magalhães Pinto - Leonl Mendonça - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italhio Coelho - Saldanha Derz! - Lenoir Vargas - Daniel Krleger - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Votaram SIM 36 Srs. Senadores.
Não houve votos contrários.
O projeto foi aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Esgotada a matéria d·a Ordem do Dia, passa-.se à votação do Requerimento
n.o 128, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei do Sena,do n.o 57,
de 1974-DF.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário, vai-se passar à apreciação da
matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n. 0 57, de 1974
- DF, que dispõe sobre a retribuição dos membros do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (dependendo de pareceres cl.a.s Comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de
Finanças) .

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, nos termos do art. 51, combinado com o art. 42, item V, da
Constituição, o Senhor Pr·esldente da República submete à consideração do Se-
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Acompanha a Mensagem Presidencial Exposição de Motivos daquele egrégio
Tribunal, onde são aduzidos esclarecimentos indispensáveis à apreciação do
pl'Ojeto.
Com efeito, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, criado pela Lei n.o 3.948,
de 1.0 de setembro de 1961, tem o seu Quadro de Procuradores sujeito às mesmas
restriçõ-es e aos mesmos encargos estabelecidos para os Adjuntos de Procurador
do Tribunal de Contas da União, por força da mencionada lei.
o artigo 2.o do projeto dispõe sobre a denominação de Procurador Adjunto
do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que passa a ser de Procurador. Na
verdade, a mudança de denominação visa a corrigir nomenclwtura inadequada,
pois, acima de Procurador-Adjunto se encontra apenas, e imediatamente, o
Procurador Geral.
Em obedincia ao Plano de Classificação de Cargos e aos novos níveis de
retribuição fixados para o Ministério Público Federal pela Lei n.o 5.936, de 19
de novembro de 1973, o projeto c•ontempla, na espécie, o Tribunal de contas do
Distrito Federal, tudo em conformidade com as diretrizes traçadas pela legislação pertinente.
Pelo exposto, e tendo em vista que, sob o prisma constitucional e jurídico,
nenhum óbice existe à tramitação do projeto, salientando que o mesmo é de
prhativa apreciação do Senado, opinamos pela sua aprovação.
li: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Com a palavra o nobre Senador
Cattete Pinheiro para proferir o parecer da Comissã.:> do Distrito Federal.
O SR. CATTETE PINHEIRO (Pará) (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Sr.s. Senadores, com a Mensagem n. 0 270, o Senhor Presidente da República enviou
a esta Casa projeto de lei que dispõe sobre os vencimentos dos membros do Ministério Públlco junto ao Tribunal de Contas doO Distrito Federal.
Trata-se de matéria que se amolda tipicamente ao âmbito desta Comissão,
c·omo preceitua a alínea a, do inciso I, do art. 105 do Regimento Interno do
&>nado, em decorrência da regra c<Onstitucional estatuida no art. 42, inciso V,
que regula, na espécie, a competência privativa do Senado.
O projeto visa a contemplar o Ministério Público junto ao Tribunal de
Contas do Distrito Federal, que por força da Lei n.o 3.948, de 1.0 de setembro,
se equipara ao do Tribunal de Contas da União, com os novos niveis de retribuição fixados p·ela Lei n. 0 5.936, de 19 de novembro de 1973, além da majoração
concedida pelo Decreto-lei n. 0 1.313, de 20 de fevereiro último.
O art. 2.o da pl'Oposição modifica a denominação de Procurador-AdJunto
para Procurador. Parece-nos justa a medida, tendo em vista que, •acima daquele,
se encontra, apenas, o Procurador Geral. Trata-se, portanto, de nomenclatura
mais adequ·ada.
Ao derradeiro, vale frisar a relevante posiçã<O do Ministério Público junto aos
Tribunais de Contas, como representante da lei, personificando o interesse da sociedade ante o órgão •auxiliar de controle externo do Congresso Nacional.
Somos, por conseguinte, pela aprovação do projeto.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Solicito ao nobre Senador Virgfllo
Távora o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (Ceará) (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
srs. Senadores, o Projeto de Lei em e~ame, originado de solicitação do Poder Exe-
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de Contas do Distrito Federal.
Na Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem n.o 270, do Senhor
Presidente da República, é assinalado que àquele elenco de servidores "não
foram conferidos os novos níveis de retribuição fixados para o Ministério Público Federal pela Lei n. 0 5.936, de 19 de novembro de 1973, nem a majoração
concedida pelo Decreto-lei n. 0 1.313, de 20 de fevereiro último -visto que cabe
privativamente ao Senado legislar para o Distrito Federal".
Trata, por isso, a pr·oposição, em estender aos Procuradores do Tribunal de
Contas do Distrito Federal, nh·eis d.e vencimentos já concedidos a seus colegas
do Ministéri·o Público Federal, o que se justifica em consonância com o estatuido
na Lei n.o 3.948, de l.o de setembro de 1961, que criou aquele Tribunal e impôs
ao seu Quadro de Procuradores as mesmas restrições e os mesmos encargos estabelecidos para os Adjuntos de Procurador do Tribunal de Contas da União.
As despesas resultantes da Lei, além do aspecto constitucional e legal, serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal de Contas do Dist.rito Federal.
No referente ao art. 2. 0 do projeto, que dispõe sobre a transformação dos
carg.JS de Procurador Adjunto em Procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal, trata-se de simples mudança de denominação, pois, hierarquicamente, acima daquele existe apenas o Procurador-Geral. A alteração objetiva,
portanto, a uma mais correta nomenclatura.
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei em
exame.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Os pareceres são favoráveis.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Estã encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
Passa-se, agora, à votação do Requerimento n. 0 129, lido no Expediente, de
urgência para o Projeto de Lei do Senado n. 0 61, de 1974-DF.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, vai-se passar à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n. 0 61, de 1974
- DF, que autoriza o Governo do Dist.nto Federal a promover a transferência do controle acionárlo da Companhia de Telecomunicações de
Brasil!a - COTELB, para a Telecomunicações Braslleiras S/A TELEBRAS, e dã outras providências (dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, do Distrito Federal e de Finanças).
Solicito ao nobre Senador Wilson Gonçalves o parecer da Comissão de constituição e Justiça.
O SR. WILSON GONÇALVES (Ceará) (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, de lniclatlva do Poder Executivo, visa o presente projeto
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companhia de Telecomunicações de Brasília - COTELB - para a Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRAS.
2. Na Exposição de Motivos que propõe o encaminhamento do projeto, assim
justifica. a medida o Senhor Gavernacl.Or do Distrito Federal:
"1. a medida atende à politica nacional de telecomunicações;
2. enseja mai-or entrosagem técnica, adminiStrativa e financeira do
set<Jr de telecomunicações, facl11tando a superação das dificuldades cOm
que se defronta para atender às necessidades nacionais;
3. evlt.a conflitos d.e planejamento, supervisão e controle por duplicidade de subordinação;
4. proporciona maior eficiência e facilidade de captação de recuroos no
sistema financeiro, Interno e externo, desobrigando o Governo dos vultosos Investimentos imprescindíveis ao atendimento dos serviços telefônicos da Capital Federal, que apresentam características peculiares
de interesse público e segurança nacional;
5. a transferência imediata d.o controle se afigura da maior conveniência pela imperiosidade de pronto atendimento às necessidades do serviço
telefônlco da Capital."
3. No art. 42, Item V da Constituição se estabelece como atribuição privativa
do Senado Federal legislar para o Distrito Federal, segundo o disposto no § 1.0
do art. 17, onde se reza que "caberá ao Senado Federal discutir e votar projetes
de lei sobre matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da adminiStração do DiStrito Federal".
Estatui, por seu turno, o art. 57, item IV da Constituição o que "é da competência exclusiva do Presidente da República a iniciativa das leis que: disponham wbre organização administrativa e ju·diciá·ria, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração d.O Distrito Federal. .. "
4.
No âmbito da competência desta Comissã·o, pois, quanto ao mérito, pronunciar-se-ão as doutas Comissões do Distrito Federal e de Finanças, somos pela
livre tramitação do projeto que é constitucional e jurídico.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Solicito ao nobre Senador Cattete
Pinheiro o parecer da Comissão do Distrito Federal.
O SR. CATTETE PINHEIRO (Pará) (Para emitir parecer.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, com a Mensagem n. 0 197, de 1974, do Senhor Presidente da
:Repúbllca, é submetida à aprovação do Senado Federal o projeto de lei que autorlza o Governo do Dlstrito Federal a promover .a transferência do controle acionário da Companhia de Telecomunicações de Brasília - COTELB - para a
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS -, e dá outras providências.
Na EX])Osição de Motivos que acompanha a proposição, o Senhor Governador
ào Distrito Fed,eral ressalta que a medida visa atender à politica n•aclonal de
t..elecomunicações; enseja maior entrosagem técnica, administrativa e financeira
110 setor, facilitando •a superação das dificuldades que obstam as necessidades
nacionais; evita conflitos de planejamento, supervisão e controle; proporciona
maior eficiência e facilidade de captação de recursos desobrigando o Governo
dos investimentos imprescindíveis aos serviços telefônicos d.a Capital Federal, que
apresentam características peculiares de interesse público e segurança nacional,
e, que a transferência imediata do controle se afigura da maior conveniência
pela imperiosidade de pronto atendimento às necessidades de Brasília.
Visa a proposição, em síntese, satisfazer os objetivos da política nacional de
telecomunicações, dotando a Capital da República ele um eficiente sistema tele-
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.
Ademais. prevê o projeto que os bens destinados pelo Governo do Distrito
Federal à COTELB, passarão, após avaliados por laudo pericial, ao patrJ.mônlo
desta Companhia.
Estabelece, outrossim, opção aos servidores do Distrito Federal que, lotados
na COTELB, queiram s·er aproveitados como empregados na empresa, sob o
regime trabalhista, e regula as condições relativas à opção e contagem de tempo
de serviço.
Sob a matéria, manifestaram-se, já favoravelmente, as Comissões de constituição e Justiça e de Finanças.
Em face do exposto e como nada temos a opor ao mérito do projeto, opinamos pela sua aprovação.
1!: o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - SOlicito ao nobre Senador Saldanha
Derzi o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. SALDANHA DERZI (Mato Grosso) (Para emitir parecer.) - Sr. Presid.ente, Srs. Senadores, com Mensagem do Senhor Presidente da República, é
submetido à .deliberaçã·o do Senado Federal, nos termos do artigo 51, combinado com o art. 42, item V, da Constituiçãoo, o projeto de lei que autoriza o Governo do Distrito Federal a promover a transferência do controle acionário da
companhia de Telecomunicações d·e Brasília - COTELB para a Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS, e dá outras providências.
A proposição do Chefe oo Poder Executivo se faz acompanhar de Exposição
de Motivos do Senhor Governador do Distrito Federal, que diz:
"Em cumprimento à política nacional de telecomunicações, venho propor o encaminhamento de projeto de lei autorizando o Governo do Distrito Federal a transferir para a TELEBRAS o controle acionário da
Companhia de Telecomunicações de Brasília - COTELB, pelas seguintes
razões:
1. a medida atende à política nacional de telecomunicações;
2. enseja maior entrosagem técnica, administmtiva e ·financeira do
setor de telecomunicações, facilitand·o a superação das dificuldades com
que se defronta para atender às necessidades nacionais;
3. e~·ita conflitos de planejamento, supervisão e controle por duplicidade d.e subordinação;
4. proporciona maior eficiência e facilidade de captação de recursos no
sistema financeiro, Interno e externo, desobrigando o Governo dos vultosos investimentos imprescindíveis ao atendimento dos serviços telefónicos da Capital Federal, que apresentam características peculiares
de interesse público e segurança nacional;
5. a transferência imediata do controle se afigura da maior conveniência pela imperiosid.ade de pronto atendimento às necessidades dos
serviços telefónicos da Capital.
Os funcionários do Governo do Distrito Federal que estão à disposição
da Companhia d.e Telecomunicaçõ.es de Brasilla. - COTELB, ficam com
os seus direitos assegurados podendo, entretanto, optar pelo seu apl'Oveitamento, como empregados d'a companhia, sob o regime da legislação trabalhista, tendo o tempo de serviço prestado ao Distrito Fed.eral computado para todos os fins previstos na Consolidação das Leis
do Trabalho."

-
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serviço telefónico, atendendo.ao Interesse público e à segurança nacional.
O serviço telefónico de Bra.Sílla possui peculiaridades próprias, pois além do
atendimento às crescentes necessidades locais, exige comunicação rápida com
todas as regiões brasileiras.
Com a medida proposta, o Governo do Di~trito Federal estará desobrigado
de investir vultosos recursos no setor, passando à TELEBRAS tais encargos financeiros.
Além da transferência do controle acionário à TELEBRAS, é pre~isto que
os bens do Governo d<:> Distrito Federal, destinados à COTELB e que até o momento a ela não foram transferidos, s·erão avaliados por laudo pericial e incorporados ao património da Companhia de Telecomunicações de Brasília.
O art. 3.o do proj~t;Q ·estabelece opção aos servidores do Distrito Federal
que, lotados na COTELB, queiram ser aproveitados como empregados da empresa, sob o regime trabalhista, dando em seus parágrafos as condições relativas a opção e contagem de tempo de serviço.
·
A providência ora submetida a·o senado Federal é aconselhável sob todos os
aspectos e além de atender à integraçã.~ naci·onal pelas telecomunicações, vem
ao encontro d.as crescentes necessidades que Brasília apresenta no serviço telefónico.
Sob o aspecto financeiro, não vemos óbice à tr·amitação do proje:to em exame.
No que tange à competncia regimental da Comissão de Finanças, opinamos
pela aprovação co Projeto de Lei do Senado n. 0 61, de 1974.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Todos os pareceres são favoráveis
ao projeto.
Completada a instrução da matér}a, vai-se passar à sua apreciação.
Em discussão f.l projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores d.ee·ejar usar da palavra, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Est.á aprovado.
A matéria vai à comissão de Redação.
Sobre a mesa, as redações finais das emendas do Senado aos Projetas de Lei
àa Câmara n. 0 s 44. 46 e 53, de 1974, constantes da Ordem do Dia da presente
sessão e que, nos termos do parágrafo único d.o art. 358 do Regimento Interno,
se houver obj eção do Plenário, serã-o lidas pelo sr. 1.0 -Secretário. (Pausa.)
São lidas as seguintes:
PARECER N.0 312, DE 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final da Emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 44, de 1974 (n.o 1.870-B/74,
na Casa de origem) .
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A Comlssâ·o apresenta a redação final da Emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n. 0 44, de 1974 (n. 0 1.870-B/74, na Ca.~a. de origem), que fixa

-603os valores de 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.
Sala d.as Comissões, 24 de junho de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente Wilson Gonçalves, Relator- Cattete Pinheiro- Ruy CarneirO.
ANEXO AO PARECER N. 0 312, DE 1974
Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da. Câmara
n. 0 44, de 1974 (n. 0 1.870-B/74, na Casa de origem).
EMENDA N. 0 1
(corresponde à Emenda n. 0 1-CSPC)
Inclua-se no parágrafo único do art. 2. 0 , entre as expressões "artigo, ... e
bem como, ... " a seguinte:
"porventura percebidas".
PARECER N,0 313, DE 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final da Emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 46, ire 1974 (n,0 1.868-B/74,
na Casa de origem)
Relator: Sr. Ruy Carneiro
A Comissão apresenta a redação final da Emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n. 0 46, de 1974 (n.o 1.868-B/74, na Casa de origem), que fixa os
valores dos níveis de vencimentos do Grupo-D!reção e Assessoramento Sup·eriores
do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
Primeira Região, e dá outras providências.
Sala das Comissões, 24 de junho de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
- Ruy Carneiro, Relator - Cattete Pinheiro -Wilson Gonçalves.
ANEXO AO PARECER
N.0 313, DE 1974
Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n.0 46, de 1974 (n.o 1. 868-B/74, na Casa de origem).
EMENDA N. 0 1
(corresponde à Emenda n. 0 1-CSPC)
Inclua-se no parágrafo único do art. 2. 0 , entre as expr.e.ssões "artig>o, ... e
... bem como, ... " a seguilllte:
"porventura percebidas".
PARECER N.0 314, DE 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final da Emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.0 53, de 1974 (n.0 1.872-B/74,
na Casa de origem).
Relator: Sr. Ruy Carneiro
A Comissão apresenta a red>ação final da Emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Câma.11a n. 0 53, de 1974 (n.o 1.872-B/74, na Casa de origem), que fixa os
valores dos níveis de vencimentos c.o Grupo-D!reção e &:sess·oramento Superiores
do Quadro Pe•rrnanente da Secretaria do Tdbunal Regional do Trabalho d·a Terceira Região e dá outras pl'ovidências.
Sala das Comissões, •em 24 de junho de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - Ruy Carneiro, Rel•ato·r - Cattete Pinheiro - Wilson Gonçalves.
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N.o 314, DE 1974
Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n.0 53, de 1974 (n. 0 1.872-B/74, na Casa de origem).
EMENDA N.0 1
(col'!l'esponde à Emenda n. 0 1-CSPCl
Dê-se ao parágrafo único do art. 2.0 a seguinte redaçáo:
"Parágrafo único - A partir da vigncia lias atas individuais que incluírem os ocupantes dos ·cargos reclassificados ou transformados, nos cargos que integram o Grupo de que traJta a. presente lei, cessará, para os
mesmos o'Cupantes, o pagamento das vantagens especificadas neste artigo, porventu11a perc•ebidas, bem como de quaisquer outras que, a qualquer titulo, venham percebendo, ressal~ados, .apenas, o salário-família
e a gratificação adicional por tempo de serviço."
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Sobre a mesa, requerimento que
vai ser lido pelo Sr. 1.0 -S.ecretã.rio·.
É lido e· ·aprovado o seguinte:
REQUERIMEN'rO
N.o 130, de 1974
Nos termos do ar.t. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, p!lil'a imediata discussálo e vo1Ja..ção, ·dla J:1edação final das ·emendlas do senado
ao Projeto de Lei da Câmara n.O 44, ·de 1974 (n. 0 1.870-B/74, na Casa de origem),
de iniciativa do Sr. Presidente da República, que fixa ·os v.a1o11es 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.
Sala das Sessões, 24 de junho de. 1974. -Virgílio 'rávora.
O SR. PRESIDEN'rE (Adalberto Sena) - Aprovado o requerimento, passa-se
à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da palavra, encerrarei a d.iscll5são. (Pausa.)
Está enc.erra;da.
Em votação.
Os Senhores Senadores que aprovam a redação final, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto voltará à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N.O 131, DE 1974
Nos termos do ar.t. 359 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, pa11a imedf.ata discussão e votação, da redaçfuo final das emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 46, de 1974 (n.o 1.868-B/74, na Casa de origem),
de iniciativa do Sr. Presidente da República, que fixa os valo~es dos nivels de
vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Supeil'iores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do T~abalho da Primeira Região, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, 24 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
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à Imediata apreciação da 11ecLação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira usar da .palavra, encexrarei a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final, queiram permanece·r sentados. (Pausa.)
Apro~ada.

O pvojeto voltará à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido e •aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N,0 132, DE 1974
Nos termos do a.rt. 359 do Re'giment.o Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e vo.tação, da 11edação f·inal das ·emendas do Senado
ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 53, d·e 1974, nL 0 1.872-B/74, na Casa d·e origem),
de inicl:ativa do Senhoa.- Presidente da República, que fixla os valoces dos níveis
de vencimentos do Grupo-DilJeção e Assessoramento Superio!'les do Quadro Permanente da Secrertaria do Tribunal Regional do Trabalho d'a Terceira Região e
dá outras providências.
Sala das Sessões, 24 de junho de 1974 - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Aprovado o requerimento, passase à imediata a.preclação da redação final.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores des•ejrar discuti-la, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação a rredação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
O projeto voita à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, :redação final de matéria em re.glme de urgência, concedida
em Sessão anterior, que será lida pelo Sr. l.0 -Sec11etário.
É

lida a seguinte
PARECER
N. 0 315, de 1974

Da Comissão de Redação, apt·esentando a redação final das Emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 57, de 1974 (n.o 1.858-B/74,
na Casa de origem) .
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A comissão apresen1la a redação final das emendas do Senado ao Projeto de
Lei da Câmara n.o 57, de 1974 (n. 0 1.858-B/74, na casa de origem), que fixa os
valores dos niveis de vencimentos do Grupo-Direção ·e Assessoramento Superiores, dos Quadros Permanentes das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais,
e dá outras providências.
Sala das Comissões, em 24 de junho de 1974. -Carlos Lindenberg, Presidente
- Wilson Gonçalves, Relator - Cattete Pinheiro - Ruy Carneiro.
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N. 0 315, DE 1974
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n. 0 57, de 1974 (n.0 1.858-B/74, na Casa de origem).
EMENDA N. 0 1
(corr,esponde à Emenda n. 0 1-CSPC)
Inclua-se no Parágrafo único do art. 2. 0 , entre as expressões, "artigo, ... e
... bem como ... " <a seguinte:
"porventura percebidas."
EMENDA N. 0 2

(corresponde à Emenda n. 0 2-CSPCl
Dê-se ao P1arágrafo único do ·wrt. 4. 0 , a seguinte redação:
"Parágrafo único - Os funcionários agreg'ados na fo·rma do <art. 60 ·d!a
Lei n.0 3.780, de· 12 de julho de 1960, poderão conco•rrer à inclusão na
Categoria Funcional de atribuições cor11elatas com as do cargo em comissão ou de funções gratificadas ,em razão d·e que tiver ocorrido a agregação."
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Ac•hMldO-se' em regime de uJJgêncía
a proposição cuja redação final acaba de ,<Jer lida, deve esta ser submetida imediatamente à a.precLação do Plenário.
Em discussão a \1.1ecl!ação final.
Se nenhum dos Srs. SeiJJadores desecta.r f,azer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
O projeto voltará à Câm:wa dos Deput31dos.
Sobre a mesa, redação final que, serrá lida 'Pelo, Sr. 1.0 -Secvetárlo.
É lid'a a seguinte:
PARECER
N.O 316, DE 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de Lei do Senado n.0 57, de 1974-DF.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão 31Presenta a redação final do PI'o}eto de Lei do Senado n.O 57,
de 1974-DF, que dispõe sobre a retribuição dos m·embros do Ministério Público
junto ao TribUIJial de Contas do Distrito Federal.
Sala das Comissões, em 24 de junho de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - Cattete Pinheiro, Relator - Wilson Gonçalves - Ruy Carneiro.
ANEXO AO PARECER
N. 0 316, DE 1974
IRedação final do Projeto de Lei do Senado n.0 57, de 1974-DF, que
dispõe sobre a retribuição dos membros do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas do Distrito Federal.
o Sena-do F1ed&al decreta:
Art. 1.0 - Os vencimentos dos membros do Ministério PúbliCJO junto ao
Tribunal de Contas do Distri,to· Federal são os 'Constantes do Anexo de·sta. lei.

------

----
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parcelas cowespondentes às diárias de que trata a Lei n. 0 4.019,
de 20 de dezembro de 1961, e r.espectivas a;bsorções, bem como a gratificação de
representação de que trata o item VI do art. 3.0 do Decre·to-Dei n.O 376, clie 20
de dezembro de 1968, ficam absorvidas pelos V1encimentos fixados no Anexo
·desta lei.
§ 2.0 - A partir dia vigência desta lei, cessará o pagamento das V1antagens
a que se refere o parágrafo anterior, bem assim de todas as outras que Vlenha.m
sendo pe:rcebid,as, a qualquer título, pelos o'Curp.antes dos oargos r·elactonados no
Ane!Xo, ressalvados, a.penas, o salário-famma e a gratificaçáJo adicional por tempo de serviço.
§

-

As

Art. 2.0 - A denominação dos cargos de Procurador Adjunto do Tribunal
de Contas do Distrito Fede11al passa a ser de Procu11ador.
Art. 3.0 - As despesa:s- decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas
pelos l.'lecursos orçamentários próprios do Tribunal de Contas eLo Distrito Federal.
Art. 4.0 - Esta Lei en1lra em vigor na data de sua publica.ção, revogadas as
disposições em contráJrio.

ANEXO
Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas do
Distrito Federal
Denominação do cargo

Vencimento
Mensal
Cr$

Proeurooor-Geral . . .. . .. .. .. . . . .. .. . . . . .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . . . . . ..
Prooura.dor ...................................... , . . . . . . . . . . . . .. . .

8.640,00
5. 570,00

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Achando-se em regime de urgência
a proposiçã:o cuja redação final acaba de ser lida, dev·e ·esta ser submetida imediatamente à apreciação do Plenário.
Em discussão a redação finaL

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso d,a. palav11a. encerra11ei a
discussão. (Pausa.)
Está ence!rrada.
Em votac;ão.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final queiram pe·rmanecer sentados. (Pausa.)
Está apro:vada
O projeto vai à sanção
Sobl'e a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lida a seguinte
PARECER
N. 0 317, DE 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto de
Lei do Senado n. 0 61, de 1974-DF.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão 'arpresenta a l'edaçã:o final do Projeto de Lei do Sena-do n.o 61,
de 1974-DF, que autoriza o Gove,rno do Distrito FecLe11al a promover a transfe-

.

I
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-608rência do controle acionârlo da Companhia de Telecomunicações de Braslll:a COTELB- paxa a Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS, e dá outras
providênc1as.
Sala das Comissões, em 24'de junho de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente- Cattete Pinheiro, Relator- Wilson Gonçalves- Ruy Carneiro.
ANEXO AO PARECER
N.O 317, DE 1974
Redação final do Projeto de Lei do Senado n.0 61, ite 1974-DF, que
autoriza o Governo do Distrito Federal a promover a transferência do
controle acionário da Companhia de Telecomunicações de Brasília COTELB - para a Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS, e
dá outras providências.
O Senado F1ederal decreta:
Art. 1.0 - É o Governo do Distrito Federal autorizado a promove·r a tra.nsferncia do controle acionário da Companhia de Telecomunicações de Brasília
- COTELB- rpara ·a 'Delecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRAS.
§ 1.0 - A transferência f·ar-se-á pela capitalizaçálo das créd[tos da TELEBRAS decorrentes dos seus investimentos na COTELB.
§ 2.0 - IEfetivada a transferência, deboarão de vigorar, no que se refere à
COTELB, as disposições da Lei n.O 4.545, de 10 de dezembro de 1964, ressalvadas
e mantidas a.s do § 5.o do art. 15 da ref,erida lei.
Art. 2.0 - Os bens de propriedade do Govemo do Distrito Fedem! destinados
à COTELB e ainda ,a ela não transferidos serã:o a'Valia.d.·os mediante laudo pericial e incorporados ao patrimônio da companhla.
Art. 3.0 - Os funcionários públicos dos Quadros de Pessoal do Distrito Federal que, na data desta lei, estiverem lotados na COTELB poderão optar por seu
aproveitamenfu, como empregados da Companrua, sob o regime da legislação
trabalhista.
§ 1.0 - A opção a que se refere este 3111;igo será manifestad·a eXipressamente
pelo funcionário e apresentada à COTELB no prazo de 60 (sessenta) dias ·a contar da efe·tivação da transferência do controle acioná·rio.
§ 2.0 - A COTELB ~encaminhM"á os termos de opçálo dos funcionáxlos à S'ecretaria de Administração do Distrito Federal, que pro'Videnciará a sua imediata
exoneracão.
§ 3.0 - O tempo de serviço prestado ao Distrito Federal pelos funcionários
aJproveitados na forzna deste <artigo será computado para .todos os fins da legislação trabalhista.
§ 4.0 - Os funcionários que não optarem, conforme previsto neste ar:t!go,
serã:o testituídos ao Governo do Distrito F1ederal.
Art. 4.0 - Esta Lei entra ·em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - A:chiando-se em regime de urgência
a proposição cuja 11edação final acaba de ser lida, dev'e esta 'Ser submetida imediatamente à apreciação do Plenário.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-La, vou encerr!llr a discussão.
(Pausa.)
Ence·l'l1ada.
Em votaçã:o.
Os Srs. Senadores que a apro'Vam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
A:pro'Va:da.
O projeto vai à sanção.
Há oradores inscritos.
Concedo 'a palavra ao nobre Se·nador Os'Lres Teixeira.

--609O SR. OSIRES TEIXEIRA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvimos ainda
há. pouco o eminente e ilustre Senador Virgílio Távora falando sobre divida
externa, ocasião em que, pr111ticamente em diálogo com o eminente Senador
.Luiz Cavalcante, discutiu-se da validade dos escalonamentos de divida e dos
índices de liquidez e de vulnera:billdade.
·
Sem dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é assunto da mais alta indagação, da mais alta relevância e de desdobramentos importantes para a vida
brasileira.
Permita-me, Sr. Presidente, que, descendo à terra, trate eu agora, ainda
que rapidamente, de um problema regional. Regresso de uma viagem empreendida ao nordeste do meu Estado, ao nordeste vizinho de Brasília, ao nordeste
que se compõe de 45 municípios.
~ a única área brasileira que não posslu uma agência de desenvolvimento
ou uma superintendência de desenvolvimento. Area, portanto, que carece, sobretudo pela sua proximidade da Capital Federal, de uma ação específica do
Governo Federal, eis que o seu desenvolvimento chega a ser, pela sua proximidade e pela pobreza em que se encontra, um problema, até diríamos, de
segurança nacional. Mas, é assunto de que tratarei oportunamente.
Se dou esse colorido e essa ênfase à atual situação e ao estágio em que se
encontra o nordeste do meu Estado, é pa1·a justificar e para que S. Ex.as, Srs.
Senadores, não estranhem que venha eu desta tribuna pedir providência das
mais simpjes.
A única obra válida e importante do Governo Federal que cont.a essa região
é a estrada Brasília-Fortaleza. E, graças à Brasilia-Fortaleza puderam esses
45 municípios desenvolver a sua agricultura, e, de certa forma, a sua pecuária.
Não representando altos índices de produtividade, nem tampouco grandeza de
produções, ainda assim, a produção de madeira desta região, a produção de
arroz desta região, a produção de feijão e de leite desta região, são responsáveis por parte do abastecimento da Capital Federal; e a Brasília-Fortaleza
se encontra hoje, no trecho de BrasíJia até os seus limites com o Estado da
Bahia, em péssimo estado.
Minha presença nesta tribuna, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é tão
somente, tendo em consideração a importância dessa área, produtora para
Brasilla, tendo em conta, o estado de carência em que vivem todos esses municípios, que se beneficiam por certo da Brasília-Fortaleza, para dirigir um apelo,
um incisivo apelo mesmo, ao sr. Ministro dos Transportes, para que não só o
trecho da Brasília-Fortaleza no Estado da Bahia, mas também o que percorre
o Estado de Goiás, seja conservado a fim de que se possa, em melhores condições, abastecer a Capital da República.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre
Senador WilSon Campos.
O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a fusão dos
Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro é um problema que transcende os
interesses regionais, para apresentar-se como de marcante repercussão nacional.
Trata-se de duas unidades intimamente ligadas pela história, pela geoeconomia e pela lguali participação politica em nossa formação.
A antiga Província do Rio de Janeiro já deu prova de sacrifício bastante
aos interesses da comunhão nacional quando, a parti·r do Primeiro Reinado,
sofreu, em seu território, um desmembramento justamente para a criação do
Município neutro em que se ,transformaria a Capital do País e, posteriormente,
o Estado da Guanabara.
Só há, naquele período da nossa história, dois exemplos de desmembramento, nas 19 Províncias criadas pela Constituição de 1824: aquele sofrido pelo
Rio de Janeiro e o sacrifício imposto ao nosso Estado, o Estado de Pern~mbuco,
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-610como castigo pela nossa primeira Revolução Constitucionalista, quando o Imperador Pedro I tomou-lhe a comarca do São Francisco, um terço do seu território,
para entregá-lo à Província da Bahla.
Nó.s, os pernambucanos, congratulamo-nos com os fluminenses, por essa
Lei Complementar, que lhes devolve o antigo Município Neutro, e com os cariocas
porque, unidos num só Estado dois irmãos gêmeos da Federação surgirá uma
nova unidade, digna de ombrear-se, em desenvoJ;vlmento, com o Estado de São
Paulo.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, queremos seja Incorporado a este nosso
pronunciamento, para que fique constando dos Anais do Senado, o artigo
"Fusão GB-RJ: uma medida Inadiável", de autoria de Elias Grego, divulgada
no Jornal de Debates, sob o título PESQUISA, por ser a melhor síntese que
encontramos do problema, prestes a ser solucionada p·elo Congresso Nacional.
E ao final deste pronunciamento, Sr. PreSidente, Srs. Senadores, quero
registrar a eleição e a posse dos membros da Federação das Indústrias do
Estado de Pernambuco, tendo na sua Presidência o jovem Dr. Túlio Brandão
Mattos que, acompanhado de mais de vinte e cinco empresários que honram
Pernambuco, o Nordeste e o Brasil, vão compor, no triénio 74/77, a nova direção
da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. E para que constem,
também, deste meu pronunciamento, jun:to os nomes destes companheiros que,
por certa, honrarão o seu mandato durante o triénio de 1974 a 1977:
Presidente - Túlio Brandão Mattos
1.0 -VIce-Presidente - Miguel Vita
2. 0 -Vlce-Presldente - Gustavo Co';aço Dias
3.0-Vice-Presldente - José Paulo Alimonda
1. 0 -Secretário - Gilvan Machado Guimarães
2. 0 -Secretárlo -Paula Maia Martins
1.0 -Tesoureiro - José Durval de Lira Rabêlo
Suplente - Marcelo Mário Carneiro Leão
Conselho Fiscal - Alvaro de Oliveira Azevedo
-Antonio José Botelho
- Luis Priori Sobrinha
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)

Documento a que se refere o Sr. Wilson Campos em seu discurso:
Jornal de Debates PESQUISA Jornal de Debates
FUSAO GB-RJ: UMA :MEDIDA INADIAVEL
EUas Grego
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-611Elias Grego - fluminense, médico 79 anos - é um dos homens mais jovens do
Brasil. Permanentemente Interessado pelos problemas do Pais, tesoureiro há quarenta
anos da Liga de Defesa Nacional, político na melhor acepção do termo, estuda há anos
· a questão da fUISão da Guanabara com o Estado do Rio. O trabalho de sua autoria, que
estamos publicando, nos foi enviado como uma contribuição ao debate sobre um tema
que - tudo Indica - não demorará multo a ganhar as avenidas da opinião pública.
A questão da fusão dos Estados da Guanabara e do Rio
focada, sempre, tanto do ângulo da realidade dos dois Estados,
pelo Pais como um todo. Sem a conjunção desses dois enfoques,
se tornam imperfeitas, seja qual for o aspecto abordado ou a

de Janeiro deve ser enquanto daquela oferecida
a perspectiva e a análise
problemática examinada.

A situação guanabarina é condicionada por uma figura política curiosa - a do
Estado-cidade. Area geográfica limitada, tem sua vida social eminentemente ligada à
situação pretérita de capital da República, em conseqüência do que se tornou o principal
centro cultural e político do Pais. Embora ostente razoável densidade económica, não
detém todas as condições que lhe seriam exigidas para um desenvolvimento permanente,
uma vez perdida a condição de Capital Federal.
Mantida a situação de Estado-cidade, depois de ter feito um determinado esforço
económico no sentido de desenvolver Indústrias e serviços, a Guanabara terá que optar
fundamentalmente pela especialização em atlvidades especificas, como, por exemplo, a.
da intermediação financeira e a do turismo, interno e externo: ambas as dimensões
relativas incapazes de assegurar-lhes a expansão contínua Indispensável.
Multo dificilmente, dada a desnldade da sua população e a respectiva taxa de crescimento, poderá a Guanabara manter Isoladamente, ao longo do tempo, a posição económica relativa de que ainda desfruta no cenário nacional. Jl: aliás, essa perda de posição
relativa que está sendo denominada de esvaziamento económico, fenômeno esse que
terá Indiscutivelmente lugar, e em grandes proporções, se não houver, em tempo útil,
modificação substancial das condições básicas que caracterizam a posição aqui chamada
de Estado-cidade.
O Estado do Rio de Janeiro, por sua vez, ostenta grandes potencialidades e razoável
desenvolvimento Industrial, embora seja lenta a evolução acusada por seu setor primário
e difícil a radicação de seus novos contingentes demográficos ante a atração que exerce
o grande centro urbano - o Rio - encra.vado em sua área geográfica.
Por outro lado, também sozinhO, o Estado do Rio não tem condições de competir
economicamente sobretudo em termos de desenvolvimento industrial, com o colosso
paulista. Diferente, porém, seria a sua situação se as barreiras artificiais de natureza
fiscal, e até mesmo politicas, deixassem de apartá-lo, de fato, de sua parte geograficamente constitutiva, que é o Estado da Guanabara.
Essa área geograficamente integrada ou continua, que é o binómio Estado do RioGuanabara, coloca-se, tal como está, em posição hoje relativamente desfavorável ante a
política económica federal, pois o advento de órgãos ou superintendências executivas
para o Sul, o Centro-Oeste, o Nordeste e o Norte e, bem assim, o advento de política
de Incentivos ou estfmulos, caracteristicamente de amparo federal àquelas regiões e,
Já agora, a Estados Isolados, como o Espírito Santo, deixam o binómio em progressivo
desfavor relativo, cujas conseqüências podem ainda não ser graves, mas já se esboçam
como de rápido agravamento.
Por todos esses motivos, a fusão da Guanabara e do Estado do Rio torna-se elemento
importante para evitar a decadência relativa daquela e a morosidade da evolução deste.
Aspectos Políticos

Não é objetlvo destas notas abordar os aspectos políticos envolvidos numa fusão dos
dois Estados. Trata-se de uma especialidade e de assunto bastante conturbado, cuja
apreciação pragmática e objetlva só terlo. sentido nos altos planos do poder nacional.
Mas, é Inegável o traço positivo de uma fusão para a vida política dos dois Estados.
Primeiro aspecto a realçar, nesse particular, é o da representatividade da bancada
federal que ganharia, sem dúvida, uma expressão Indiscutível, tanto pelo número, quanto
pela dens!da.de politica qu:e ostentarlo.. O segundo aspecto seria o próprio peso especifico
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-612do novo Estado, já então apresentando uma economia de larga envergadura, sraças à
fusão, e :fazendo com que, nas de.cisões politicas nacionais, o peso da opinião do novo
Estado multo dificilmente pudesse ter paralelo no cenário nacional.
o terceiro aspecto a registrar liga-se à melhoria do nível, pois a :fusão poria sob
a Influência de uma estrutura politica menos primária, como é a da Guanabara, aquela
que hoje caracteriza o Estado do Rio, eliminando uma série de questiúnculas, de problemas menores e adjetlvos, extremamente reglonallstas e persona!istas, e que tenderiam
a ser absorvidos paulatinamente mercê da Influência exercida pelo centro social e politico
maior, de melhor nível, que é o hoje chamado EstadD da Guanabara.
Particularmente importante, do ângulo politico, é a contextura que ganharia o novo
Estado vls-à-vls ao poder e à densidade do Estado de São Paulo, que já é ímpar no
Pais e que, por força do acelerado ritmo de crescimento que ostenta e do progressivo
distanciamento econômlco em que se vai colocando em relação às demais Unidades da
Federação, adquiriu uma posição dominante e, até certo ponto lmpositlva, no contexto
das decisões nacionais, especialmente no que concerne à politica econômlco-flnancelra.
Um Estado de porte bem maior, como o representado pela fusão de Guanabara e
Rio de Janeiro, já nas dimensões atuais seria uma espécie de contratação lmpllclta ao
prosresslvo predomlnio de São Paulo, ímp!lcita ou mesmo ostensiva, ganhando em poderio na medida em que a fusão acelerasse seu desenvolvimento económico e social.
Aspectos

Ge~ráflcos

A continuidade geosráflca da área em que se estendem os dois Estados não precisa
ser abordada, mas é indubitável que essa continuidade leva a determinados fatores de
aglutinação natural, que são esbarrados pelos obstáculos artificiais que decorrem da
divisão polltica. Larga faixa do E~tado do Rio é o que se pode chamar de "área-dormitório" para a população que trabalha na Guanabara. Uma outra faixa tem a Guanabara
como um mercado natural, de usufruto mais amplo, dificultado pelas barreiras Interestaduais.
Do seu lado, a Guanabara não pode ficar imune ao seu incrustamento intimo na
área gecgrática do Estado do Rio, que a circunda e, como tal, passa a ser um escoadouro natural para os movimentos.
Se a Guanabara, de certo mOdo, recebe impactos favoráveis da continuidade geasráflca, por outro lado. sDfre-lhe os efeitos que passam a ser negativas na medida em
que as barreiras artlticials não permitem compensações positivas adequadas.
Há uma natural interação geosráfica, ou melhor dizendo, geoeconômlca, que será
tanto mais ampla quando as duas capitais estaduais - Rio e Nlteról - vierem a ser
ligadas dlretamente pela ponte em construção.
Calocar-se-á, aí, um fenômeno curioso. A cidade-Estado Guanabara passará a. ser
uma. cidade ainda maior, pois Nlterói gravitará permanentemente em sua órbita. RloNlteról passará a ser então a. grande Cidade, criando a figura de um Estada-cidade que,
por todas os motivos, influenciará decisivamente a. vida da capital e de toda o autrD
Estado - o Estado do Rio.
A essa interação, que chamaríamos de natural e que diríamos Inexorável, corresponderia promover uma integração económica. de tal maneira que o setor agrícola do Estado
do Rio passasse a beneficiar-se plenamente do grande centro de consumo que é o
mercado guanabar!no. E de tal forma, que a Integração Industrial entre os dois Estados
permitisse os benefícios das mudanças de escala, dos rateios de investimentos e das
complementações industriais.
O elemento básico para essa integração econômlca - básico, mas não única seria a ellmlnação das barreiras, especialmente das de caráter fiscal e a. adação de
uma política tributária ccmum que facultasse o respeito àquilo que é natural na área
como um todo; a própria constltulçãD ou estrutura da economia global.
A relativamente srande extensão territorial do Estado do Rio abre campa para melhor distribuição da população dos dois Estados, pois a. fusão haveria de permitir que
se Impulsionasse alguns centros subsidiários - cidades do hoje Estado do Rio que, sem
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-613se distanciarem da Capital (o blnômto Rlo-Nlteró!), poderiam produzir dois tipos de
mcvimento demográfico:
melhor rad!c:.ção dos habitantes ao longo da extensão territorial do novo Estado;
b) contrafação ao movimento !migratório no Rio de Janeiro ou, o que é mesmo,
emigratório para o Rio de Janeiro. Poderia ser um elemento de dispersão.
A continuidade geográfica, no caso, permitiria melhorar todo o sistema vlá.rlo e sua
administração. Dentro da concepção maior de grande Estado, estar-se-la dando à nova
unidade um embasamento econõmlco bastante bom, pois embora. seja razoavelmente
ampla, a área geográfica não é de dimensões excepcionais, evitando os grandes vazios,
por isso não apresentaria grandes distâncias a vencer e a exigir maciças e onerosas
apllcações.
a)

Do ponto de vista económico se poderia dizer que, num primeiro lance, a tusão
ajudaria a abrir perspectivas mais amplas a uma população que, em conjunto, já deve
ultrapassar aos 8 milhões de habitantes, favorecendo a politica de melhoria de rendas
na medida em que o domínio económico do território do novo Estado fosse sendo feito
com eqüidade e maior racionalidade.
Aspectos Operaciona.is
Benefícios inegáveis decorreriam da fusão em termos operacionais, Isto é, de gestão
econõmlco-soclal. Desde logo, permitiria o advento de uma programação econõmlca mais
ampla e sedimentada, correspondendo a uma economia em que os três setores - primário, secundário e terciário - apresentariam, de per si e em conjunto, razoável contextura. Essa programação, por outro lado incidindo sobre e defluindo de um centro
económico já forte e com um pólo social bem evoluído - o Rio de Janeiro - seria
de execução relativamente fácll ou não extremamente dlfícll, mas de resUltados excepcionais a prazo não longo.
Além disso, a soma. da arrecadação tributária, hoje jurlsdlclonada a dois poderes
administrativos, formaria um buquê de recursos bastante amplo para permitir ponderável Investimento público. Um rateio dessa inversão entre os diversos setores econô.nlcos ao longo da extensão geográfica do novo Estado traria benefícios !negáveis para
a mais rápida expansão do conjunto de atlvldades económicas, sociais e culturais.

:e fác!l de ver que esse rateio de Investimentos poderia situar-se num plano mUito
mais técnico do que aquele que hoje se verifica no Estado do Rio e de cunho econômico
muito maior do que aquele que hoje se verifica na Guanabara. Não serra, pois, apenas a
soma dos recurscs, mas o seu emprego mais racional e com sentido económico multo
mais profundo. Desse rateio e dessa aplicação mais racional e densa, grandes beneficias decorreriam para aumento do poder de compra da população este a receber, logo
adiante, um segundo Impulso através das mudanças de escala na produção, que tenderiam a correr por força da constituição de um grande mercado e de uma economia
Integrada, já então competitiva, desse ângulo, com o mercado paulista.
Para efeito de ação da Iniciativa privada - agricultura, comércio e indústria - o
advento do grande mercado mudaria as expectativas empresartals para melhor e,
naturalmente, tenderia a fazer do novo Estado um pólo de atração para capitais internos
e externo.
Considerando-se que a extensão territorial do novo Estado, se bem que ampla, não
seria excepcional, a densidade geoeconômlca concederia às unidades de produção da
~rea benefícios !negáveis em termos de transporte ou, o que é o mesmo, de custodistância.
Il alto nível de renda "per caplta.";
IIl existência dos três estágios económicos já com certo nível de organização;
IDl volume razoável de população;

pr!má.rlo, secundário e terciário -
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- 614IV) nível médio de educação relativamente elevado;
V) condições gececonõmlcas favoráveis; e
VI) dimensões territoriais não pequenas, mas também não de porte continental.
V-

Aspectos Administrativos

Além dos benefícios de uma receita tributária global!zada poder-se-iam destacar
os seguintes fatores positivos de uma fusão:
1) e!lmlnação do excessivo caráter de apl!cações urbanas que hoje domina a utilização de recursos públicos na Guanabara;
2) dispêndio de natureza mais económica do produto propiciado pelo esforço de
poupança da população conjunta dos atuais dois Estados;
3) melhor padrão administrativo, dada a influência natural que decorreria. de uma
mudança de condição nos dois planos estaduais, em conseqüência da fusão;
4) unidade administrativa a Incidir sobre uma unidade geográfica e económica.
Seria ocioso explicar as vantagens de cada um desses Itens, compreensível cada
um deles pelo próprio enunciado, mas é de destacar-se o fato de que, no momento, a
Guanabara absorve fundamentalmente os recursos orçamentários em gigantescas obras
urbanas, escapando quase totalmente à sua política administrativa o espírito económico,
dominado que é o ato administrativo pelas exigências de um Estado-cidade.
Esse últilno fato se compõe com outro, também de sentido negativo no momento; a
Influência que Niteról exerce sobre a administração pública do Estado do Rio, em yirtude de ser, de fato, uma cidade-satélite do Rio de Janeiro. Também lá, no Estado do
Rio, a filosofia administrativa é eminentemente urbana, conseqüência de um mimetismo
quase Impositivo, como espelho direto do que ocorre na Guanabara. Disso é depoimento
a realidade do interior do Estado, todo ele coberto por automóvel em poucas horas e,
no entanto, órfão do progresso em larga margem, a não ser em determinados e poucos
centros já urbanizados.
A figura da fusão propiciaria sensível dispersão de efeitos económicos e bem assim
novas modal!dades de administração dos recursos e de ação administrativa. Esses benefícios dariam, inclusive, à máquina administrativa dos dois Estados, e que passaria a
ser apenas uma, novas funções e, por certo, uma nova estrutura. Há, porém, um aspecto
a registrar, que se apresenta como problema real a enfrentar: a questão do funcionalismo.
Realmente, é discrepante a situação do funcionalismo da Guanabara em relação
.ao Estado do Rio; e a unificação do poder administrativo teria, sem dúvida, à tona, a
questão da eqUidade e, portanto, das despesas conseqüentes. Mas essa questão poderla
spr resolvida pelo processo elástico do gradualismo, ou seja estabelecendo-se que a paridade viria a ser alcançada ao longo de um número dado de anos. Dentro do perlodo
eetabelecido, haveria um reajustamento paulatino e de tal forma que permitisse, ao
final do período, a eliminação das discrepâncias. Sem maiores impactos orçamentârios.
Por outro lado, a unificação do poder administrativo iria exigir um estudo de
fundo sobre a reformulação da estrutura funcional e dos quadros respectivos, estudo
esse que não poderia ser, de forma alguma,, de curto prazo, mas que, ao seu término,
p' derla moderniza. amplamente a posição funcional e dar ao conjunto de attvidades
:>ficiais novas modalidades e nova feição, de resto exigidas pelo próprio advento do
novo Estado, inclusive - em termos de distribuição geográfica - da presença física da
máquina administrativa.
sem subestimar a magnitude do problema em foco, não há por que considerá-lo
Insolúvel, nem menos de solução contundente, bastando apenas que o seu equaclonall'lento, e as soluções respectivas, ficassem livres das pressões politicas, dos arrivistas e
~o clientelismo eleitoral.
Aspectos Especiais
considerando a continuidade da área geográfica dos dois Estados e o indiscutível favor
da natureza que o conjunto apresenta, a fusão traria benefícios inegáveis ao fomento
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-615de uma ampla e próspera Indústria de turismo, habilitada, então, a atrair amplos
contingentes de visitantes estrangeiros. As cercanias do Rio de Janeiro, politicamente
jurldlsclonadas ao Estado do Rio, oferecem posslbl!ldades extraordinárias para um lm·
pulso ao turismo como fonte de receita em moeda estrangeira e fonte de trabalho para
apreciáveis parcelas de mão-de-obra local.
A denslflcação econlimlca que decorreria da fusão, dado o fato de passar a economia do conjunto a ostentar a condição de economia Integrada, Isto é, setOres primários,
secundário e terciário como peças conjugadas, facultaria o advento de uma fecunda
política de Incentivos ao fomento econlimlco e à formação de unidades empresariais
mais amplas e mais sólidas.
Essa política dado não ser a extensão territorial do novo Estado de ordem excepcional, poderia voltar-se para a criação de pólos de Influência (centros urbanos subsidiáriOs), que exerceriam uma atuação centrifuga, ajudando a distribuir melhor a população estadual.
Finalmente, o centro cultural que daí se originaria, escorado por um forte embasamento económico, devolveria à Guanabara todo o esplendor da posição que, no particular, sempre ostentou e, ao hoje Estado do Rio, a posslb!lldade de mais rapidamente
Integrar-se nessa difusão cultural.
Não há dúvida de que o novo Estado, somadas as condições politicas, sociais, económicas e culturais, se destacaria talvez não só como o centro de maior projeção no País,
mas ainda por passar a dispor de possibilidades de evolução que talvez só São Paulo, e
assim mesmo de modo discutível, poderia ostentar.
Não há nenhum objetlvo, ao asseverar-se tal, em colocar o Rio de Janeiro numa
posição peremptória ou impositlva na realidade nacional, mas sim a de ter-se, no centro
do movimento histórico nacional, uma posição que pudesse equilibrar aquela em que
vai se transformando o Estado de São Paulo.
se o equilíbrio daí resultante seria útil para a região hoje denominada Estado da
Guanabara e Estado do Rio, para o resto do País seria de relevante função. Siio Paulo,
com força centrífuga, vai exercendo influência sobre todos os rincões do País e não tem
condições para corresponder sozinho ao que requer um desenvolvimento menos desequilibrado da Nação, geográfica, social, económica e politicamente falando.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Não há mais oradores Inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão, designando
para a de amanhã a .seguinte

ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 59, de 1954
<n. 0 1.886-B/74, na casa de origem), de iniciativa do Senhor PreSidente da
República, que autoriza a doação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas (DNOCSl, da área de terreno que menciona, situada no Município
de Orós, no Estado do Ceará, tendo
PARECER FAVOR.AVEL, sob n. 0 276, de 1974 da Comissão
- de Finanças.

2
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.0 8, de
1974 (n.o 141-B/74, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre aprovação de
Protocolo Adicional a Acordo de Migração firmado entre os Governos do BraSil
e da Itália, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 213 e 214, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
- de Legislação Sooial.
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Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.0 91 de
1974 (n. 0 145-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Recomendação n.0 139, adotada pela LV Sessão da Conferência Internacional do
Trabalho, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 215 e 216, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
- de Legislação Social.
4

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 25, de 1974 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n.0 2&2,
de 1974), que suspende a proibição contida nas Resoluções nos 58, de 1968, 79,
de 1970 e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Américo
Brasillense (SP), aumente o montante de sua dívida consolidada, mediante
contrato de empréstimo, destinado a financiar serviços de pavimentação asfál'tlca da cidade, tendo
PARECER, sob n.o 263, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade.
5

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 27, de 1974 (apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Parecer n.o 266, de
1974), que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79,
de 1970 e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu
(SP) aumente o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 2.000.000,00 (dois
milhões de cruzeiros), mediante contrato de empréstimo junto a instituições
financeiras nacionais, tendo
PARECER, sob n. 0 267, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jurld!cldade.
&<!tá encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas.)

104.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 25 de junho de 1974
PRESID2NCIA DOS SRS. PAULO TORRES
ADALBERTO SENA E GERALDO MESQUITA

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs, Senadores:
Adalberto sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Britto - José Lindoso - cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho Renato Franco - Alexandre costa - Clodomir Milet - José Sarney Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvidio Nunes - Virgílio
Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz
- Luís de Barros - Domício Gondim - Ruy Carneiro - João Cleofas
- Wilson Campos - Arnon de Mello - Leandro Maciel - Lourival
Baptista - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Paulo
Torres - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim Nelson Carneiro -Gustavo Capanema - Magalhães Pinto -Carvalho
Pinto - Leoni Mendonça- Fernando corrêa - Italívio Coelho - Saldanha Derzi- Octávio Cesário- Daniel Krieger- Guido Mondin- Tarso nutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessão.
o Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Ex;pediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE D:A REPúBLICA
Restituindo autógrafo de Projeto de Lei sancionado:
- N.o 214174 (n.o 303/74, na origem), de 24 de corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n.0 39, de 1974 (n.o 1.875-B/74, na casa de origem), que
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.
(Projeto que se transformou na Lei n,o 6.059, de 24 de junho de 1974.)

OFíCIO
DO SR. 1.0 -SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Enviando à revisão do Senado, autógrafo do seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N,0 72, de 1974
(Projeto de Lei n.• 457-B, de 1971, na Casa de origem)

Dispõe sobre a divulgação do livro pela televisão, e 'dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 As estações ele televisão reservarão, semanalmente, trinta minutos,
no mínimo, para promoção e .divulgação de livros didáticos, técnlco-clentificos e
literários.
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artigo ·anterior, que poderão ser subdivididos, no máximo, em seis, com duração,
cada um deies, de cinco minutos diários, d·everão ser gravados e submetidos
previamente à Funciação Oentro Brasileiro de TV Educartiva, para exame e
aprovação.
Art. 3.0 - As infrações ao disposto na presente Lei serão punidas com a mul~a
correspondente a cinqüenta v·ezes o maior salário mínimo vigente no PaiS,
cobrada em dobro na reincidência.
Art. 4.o .1\ competência pa11a aplicação das penalidades ·estabelecidas no
artigo anterior é exclusiva do Cons·elho Nacional de Telecomunicações, mediante
representação do Instituto Na:cional do Livro - INL.
Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Art. 5.0

(A Comissão de Educação e Cultura.)
O SR. PRESIDI!)NTE (Paul/O Torres) -

O Expediente lido vai à publicação.

Sobre a: mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1. 0 -Secretárlo.
É

lido o seguinte
OFíCIO

24 de junho de 1974.
27/74-LG
Senhor Presidente:
Tenho a honra de Indicar a Vossa Excelência, para a vaga de membro
efetivo na Comissão de Serviço Público· e de suplent•e, nas Comissões d·e Finanças
e de Relações Exteriores, em substituição ao Senhor Senador Emival Caiado, o
nome do Senhor Senador Leoni Mendonça.
:Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos de
minha alta e mais distinta consideração. - Petrônio Portella, Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - :Designo, de acordo com a indicação
da Liderança:, o nobre Sr. Senador Leoni Mendonça, titular da Comissão cie
Serviço Público Civil e supJ.ente da Comissão de Finanç·as e de Relações Exteriores.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1. 0 -Secretário.
São lidos os seguintes
R.EQUERIMENTO
N.0 133, de 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alinea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.0 52, de 19·74. que autoriza o Poder Executivo a
abrir à Justiça: do Tr!liba:lho em favor do Tribunal Regional do TrabalUlo da 4.a
Região o crédito especial de Cr$ 2. 000. 000,00, para o fim que especifica.
Sala das Sessõ.es, 2:5 de junho d'e 1974. - Petrônio Portella.
REQUERIMENTO
N.o 134, de 1974
!Requeremos urgência, nos termos do art. 3·74, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.o 66, de 1974, .que autoriza a doa:ção do imóvel que
menciona, situado no Estado da Guanabara.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. P&ESmENTE (Paulo Torres) - Os requerimentos lidos ~rão votados
a:pós a Ordem do Dia.
Conc.ecio a palavra ao nobre Sr. Senador Cattete Pinheiro, por cessão do
nobre Sr. Senador Ruy Carneiro.
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é, sem drúvida, a área brasileira mais carente de estímulos ao seu desenvolvimento.
A va:stldão territorial dificulta a integração económica dos raros pólos de
crescimento e a rarefação populacional, com o estrangulamento, principalmente,
do·s sistemas de transporte e comunicação, impede que as atividades produtivas
se implantem de modo autónomo, car.ecendo, pois, de efetiva assistência govemrunental.
Os governos da Revolução têm voltado .suas atenções para aquela região,
através de objetiva programação integracionista e colonizadora. Entretanto, no
campo creditício e da assistência financeira e técnica aos empreendimentos
privados, torna-se necessário o incremento da ação gov·ernamenrtal.
O Congresso Nacional, identificando-se com os reclamos da comunidade,
traz ao estudo e ao debate os temas de interesse público e, dentre eles, os que se
destacam como prioritários para a solução dos problemas que dificultam ou
impedem a ação· dos agentes da produção.
Obedecendo a este princípio, venho trazer à consideração da Casa a proposição de transformar o Banco da Amazónia S.A. - BASA em banco de desenvolvimento regional, tese apresentada pelo Dr. Oziel Carneiro, ex-diretor do
Banco do Brasil, titular da 1.a. Região.
conhecedor dos problemas da Amazónia e vinculado às atividades económicofinanceiras da região, o Dr. oztel Carneiro, em l'ecente entrevista, demonstra
que os recursos financeiros oferecidos pelo Banco da: Amazónia S.IA. são insuficientes e, geralmente, apresentam condições incompatíveis com a realidade
regional, comprometendo a rentabilidade de empr·eendimentos privados de interesse social, pelo alto custo do dinheiro e exíguo pra:zo.
Como alternativa de ·equacionamento do prob:ema, o Dr. Oziel Carneiro
defende a transd:ormação do BASA em banco de desenvolvimento e investimento,
indicando as seguintes modificações no atual .sistema de incentivos fiscais para:
a Amazônia:
1. transferência da gestão do sistema de incentivos ao Banco da Amazónia;
2. destinação da:s deduções dos pequenos contribuintes - de 500 a 1.000
'ilfZes o maior salárto mínimo - ao aumento do capital social do Banco, através
de ações pr·eferenciais, na forma da legislação que dispõe sóbre a captação de
recursos oriundos dos incentivos fiscais;
3. concessão, a:os demais contribuintes, do prazo de seis meses para o
investimento na forma da .sistemática atual, findo o qual os recursos não
aplicados seriam depositados a prazo fixo de dez .anos, no Banco da Amazónia
com seis por C·ento de juros ·anuais, emitindo o Banco o correspondente certifica:dlo,
podendo, ainda, ser feita a opção pelo depósito quando da declaração cfe rendimentos.
Essas medidas, no entendimento do Dr. Oziel Carneiro, dariam ao BASA
recursos financeiros suficientes e adequados para: dinamizar a economia da
região, ao mesmo tempo que seria sua atual estrutura transformada na de banco
regiona:l de desenvolvimento e investimento. Tal equacionamento, atendendo a
filosofia básica da política de incentivos fiscais, proporcionaria aos c·ontribuintes
novas linhas de opção, povquanto, no quadro da legislação atual, apenas teoricamente o pequeno contribuinte usa do direito de escolha.
Os bancos de desenvolvimento, através de sua ação objetiva e orientadora,
suprem a carência de recursos financeiros - fator esc·asso nas regiões atrasadas
- dirigindo a aplicação do capital naquelas atividades consideradas de maior
interesse s,ocial ou de maior dinamismo.
Assim, os bancos de desenvolvimento regional, atuando no sentido de acompanhar a evolução do processo produtivo, suprem os seus agentes da necessária
assistência financeira e técnica, de modo que a utilização dos fawres se faça
racionalmente, tendo em vista os objetivos do desenvolvimento.
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sensibilidade para vislumbrar que um banco regional de desenvolvimento na
Amazônia será, além de agente impulsionadOr do desenvolvimento, importante
elemento catalizador de poupanças regionais e nacionais, principalmente através
do sistema de incentivos fiscais.
Solicito, pois, a atenção da Casa para o estudo da matéria e ao Poder Executivo, com a análise da proposição, o breve encaminhamento das medidas
aventadas em favor da economia da Amazônia. (Muito bem! Palmas.)
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Benjamin Farah.
O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Presidente, devia, há mais tempo, ter feito
este pronunciamento, o que por motivos imperiosos não me foi possível.
Trata-se do falecimento do Marechal Eurico Gaspar dutra, há duas semenas
e que consternou não somente a nossa querida 'Guanabara, mas a toda a Nação,
que com o desaparecimento do saudoso ex-Presidente perde um dos seus grandes
!llhos. Sim, Dutra foi de Soldado a Marechal, numa trajetória em que evidenciou
a tenacidade, bravura, prudência e honra. Na sua brilhante carreira atingiu o
posto máximo, e galgou a mais alta e mais nobre missão a que o mllltar pode
aspirar: Ministro da Guerra, tal era a denominação à época.
Mas não se portou como expectador. Esteve sempre presente, sem alarde,
sem estardalhaç·D, caracterizando-se pelas virtudes que exornaram a sua grande
vida.
Assim é que, o então Ministro Dutra, além de outras realizações, restabeleceu o prestígio da hierarquia; disciplinou; fez timbrar o princípio da autoridade.
Determinou a construção do novo prédio do Ministério; levou a Escola Militar
para as Agulhas Negras, onde se ergue aquele conjunto arqUitetônico magnifico
e belo; propugnou o reaparelhamento do Exército; organizou e foi inspecionar
na Itália a FEB, chegando mesmo a comandá-la.
Durante a sua longa presença no Ministério, a mais longa de todos os Ministros, Dutra era o sustentáculo do Governo de vargas, de quem fora amigo;
por isso mesmo t.eve o apoio do estadista gaúcho, para chegar à Presidência da
República, em pleito memorável, a 2 de dezembro de 1945.
O Sr. Carlos Lindenberg - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAD- Com muito prazer.
O Sr. Carlos Lindenberg - Estou ou\'indo atentamente o pronunciamento
de V. Ex." pelo motivo do falecimento do grande militar e do extraoordinário
homem públlco que foi o Marechal Dutra. Como Governador de Estado e como
Deputado Federal, tive ocasião de me avistar, inúmeras vezes, com S. Ex.a,
sempre recebido com aquela calma, aquela bondade e com carinho, ouvindo as
nossas reivind.icações e as atendendo, na medida do possível. Ajudou-me no
Governo do Estado, colaborando com verbas para diversos serviços de grande
repercussão na economia do Espírito Santo. De modo que sou, absolutamente,
solidário com V. Ex.a, nas palavras que está dizendo, porque o Marechal Dutra.
merece, p<~r todos os títulos, o nosso reconhecimento e gratidão de todo o povo
brasileiro.
O SR. BENJAMIM FARAB - Muito obrigado a V. Ex.a
o Sr. Fernando Corrêa - Senador Benjamim Farah, dá licença para um
aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH- Pois não.
o Sr. Fernando Corrêa - Toda a Bancada de Mato Grosso, por meu intermédio, chora a morte do Presidente Dutra. Um homem simples que nasceu dentro
de uma simplicidade autêntica; foi para o Rio de Janeiro, para a Escola Militar,
e galgou os mais altos postos da sua carreira coroando-a com a Presidência
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que é a sabedoria. O Presidente nutra governou o Pais numa época difícil, saindo
do hiato de ditadura, e soube governar com a lei, com a Constituição na mão,
o que foi a sua característica. Mato Grosso lamenta e está solidário com as
palavras de V. Ex.a
O SR. BENJAMIM FARAH - Agradeço o aparte de v. Ex.11 que me faz
lembrar os provérbios de Salomão, que dizem que a grande sabedoria do governante
consiste na prudência, e o Marechal nutra era um homem discreto, calado e
prudente. A sua prudência era, realmente, um dos seus traços relevantes.
O Sr. Magalhães Pinto - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH - Acolho o aparte de V. Ex.a
O Sr. Magalhães Pinto - Já tiYe oportunidade, desta tribuna, falar sobre
a personalidade do Presidente nutra, mas louvo V. Ex.a, nesta data, por trazer
de novo à Nação a lembrança desse homem que tantos e assinalados serviços
prestou à nossa Pátria. O que mais eu admirava nQ Presidente nutra era a sua
compreensão, a sua humildade, o seu espírito público e a sua acuidade. Sobre
todos os assuntos, ele tinha sempre uma palavra discreta, breve, mas tinha
o melhor conselho - o conselho do bom senso. Fica aqui registrado, neste aparte,
não somente a minha homenagem pessoal, como a homenagem doa Bancada
do Estado de Minas Gerais.
O SR. BENJAMIM FAIMH -Grato ao aparte de V. Ex.a
O Sr. Arnon de Mello - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH- Acolho o aparte de V. Ex.a
O Sr. Arnon de Mello - Nobre Senador Benjamim Farah, o fato de
V. Ex. 11, do MDB, falar nesta Casa em homenagem à memória do General
E:urico Gaspar nutra já bem demonstra a grandeza da vida politica desse eminente brasileiro que acaba de falecer. Estimo destacar na atuação do General
Dutra, como Presidente doa República, o seu legalism<J, o seu amor à Constituição,
o seu respeito pela lei. Por outro lado, cumpre ressaltar que S. Ex.11, vencido
nas eleições, que presidiu com extrema correção, entregou tranqüilamente o
poder a um adversário, ao candidato à Presidência da República do PTB, Partido
que não era o seu, ao Sr. Getúlio vargas. Deu, assim, demonstração c1.0 seu
espírito público e, sobretudo, do seu respeito à vontade popular. SOlidarizo-me
com V. Ex.a à homenagem que presta à memória do General Eurico nutra.
O Sr. Carvalho Pinto - Permite V. Ex. 11 um aparte?
o SR. BENJAMIM FARAH- Muito obrigado ao aparte de V. Ex.a, Senador
!l.rnon de Mel!o. Recebo, agora, o aparte do nobre Senador Carvalho Pinto.
O Sr. Carvalho Pinto - Meu aparte, nobre Senador, é para fazer minhas
as palavras de v. Ex.a, no justo louvor que está proferindo relativamente ao
grande brasileiro falecido. E, neste gesto, traduzo, sem d.úvidoa., o pensamento
da bancada majoritária do meu Estado, na certeza de que esta homenagem,
de Inteira justiça, consagra aqueles princípios e valores que tanto dignificaram
o ex-Presidente na vida nacional: a dignidade, o desvelo pela causa pública,
o respeito ao princípio da autoridade - não da autoridade arbitrária mas de
autoridade balizada pelas próprias instituições, que sempre soube Yalorlzar, com
seu reconhecido apreço pela nossa estrutura constitucional.
O SR. BENJAMIM FARAH - Multo obrigado, nobre Senador Carvalho Pinto,
ao aparte de V. Ex.a
Com ele Instala-se a Assembléia Constituinte.
O Presidente nutra, desejoso de servir e unir, pronunciou aquela famosa
frase que a História fixou: "Quero ser o presidente de todos os brasileiros". E
nüo foi outro o seu comportamento. A campanha para galgar a mais alta
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Contra o Marechal Dutra estava a União Democrática Nacional e seus
aguerridos aliados. Chegando ao Catete, nutra esqueceu-se dos adversários da
véspera. Uniu-se em torno de uma frente !nterpartidária, graças a qual o Pais
viveu dias de tranqüilidade, a despeito de problemas graves que o Governo
teve de enfrentar, tal como o Partido Comunista.
O Sr. Heitor Dias- Permite V. Ex.a. um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH - Ouço V. Ex,a. com prazer.
O Sr. Heitor Dias - Aos grandes homens não falta nunca o reconhecimento
dos seus concidadãos. Não é por outra razão que todo o Brasil reverencia a
memória do grande ex-Presidente Dutra, que soube impor-se pelas suas virtudes
pessoais, pelo seu espírito público, seu amor à legalidade e pelas grandes ~:~bms
que realizou nos vários s·etores da administração federal. Não posso deixar de,
como representante da Bahia, associar-me a essas homenagens que V. Ex.a, com
tanta justiça, presta ao ex-President,e, uma vez que aquele Estado teve por ele
atendidas várias de suas reivindicações, entre as quais avulta a do aproveitamento planejado do Rio São Francisco, que deixou de ser apenas um imenso
manancial em movimento para ser o gerador de energia e de riquezas do qual
resultou, com reflexos positivos, não só para a. Bahia mas para todo Q Nordeste,
a construção da Usina de Paulo Afonso. Queira, pois, V. Ex.a receber estas
minhas palavms como solid.ariedade sincera a essa homenagem que V. Ex.a., tão
oportunamente presta à memória do ilustre governante que se vangloriava, com
justiça, de ser o Presidente de todos os brasileiros.
O SR. BENJAMIM FARAH - Multo obrigado ao a,pa11te de V. Ex.a, nobre
Senador Heitor Dias.
Foi, em verd!lide, um .governante que rpromoveu grandes obras, 1ta!s como a
Usina de iPa.ulo Afonso; abriu estradas; realizou pavimentações s.em conta; determinou a elaboração do f.a.moso Plano SALTE: saúde, alimentação, traru~~J.1e
e energia. Determinou a primeira Campanha Nacio!l1al Contra a Tuberculose,
allém de tanrt;as outras inicia.tivas e providências em todos os se.tores, demonstrando a sua presença o seu .comando, a sua ca.pa.c!dade de chefe.
Rece·be.u visitas de eminentes figuras do mundo, como Eisenhower, Troman,
Flem!ng. Visirtou. os Estados Unidos e manteve as melhores relações internacionais, por Isso que a Nação merec·eu todo o ;respeito no exterior.
O Brasil viveu um período de paz, de ordem, de justiça, em que os açamba~cadores e gananciosos foram contidos nos s·erus anseios e na sua gula. Para
isso contou o Presidente Dutra com auxiliares ca;pazes e d1gnos.
Sr. Presidente, eis em traços rápidos, o, perfil do e~tra.ord!nário es.tadlsta
que a Nação pe.rdeu há po1ucos dias, perda sentida intensamente, pot!s Dutra
fora um grande soldado e uan exe!lliPlar cidooã.•o; modelo· de chefe de fanúlia,
simples, bondoso, a.mlgo das crianças.
O Sr. Vasconcelos Torres - iPel'mite uan apar,te, Senador?
O SR. BENJAMIM FARAH -Pois não!
O Sr. Vasconcelos Torres - Seria impel'doável que não me fizesse presente
na oração brilhante que V. Ex.a f.az, no dia de hoje, pa.ra aduzir .taJ!lllbém unw
palavra de carilllho, de a.ctm!ração e. no meu caso pessoa.! - por que não d~zer
- de tristeza, já que eu era apenas um politico, um brilhante oficial do Exército, mas 'era um grande amigo· e conselheiro do !\residente Dutra, com quem
tive opo11tunidade de convl'Ver. Em nome da bancada fluminense e no meu próprio, solida.rizo-me com o eminente Colega pelo· :Pe·r·fil exato que traça do grande
estadista. Dutra conseguiu provar aue o militar pode ser um homem com grandes vocações dvilistas no Governo, negando as inte,l'venções soUcUa.ctas. Ele
amou sobre,tudo a ConstiltJuição. o grande Líder do seu Gov·erno, na Câmara dos
Deputados, nome que reverencio neste instante, com respeito e admiração, o
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um militar do militarismo. Neste particular, foi um campeonissimo, e a lembrança de V. EX.& se1.1á. apenas d·as multas que .terão de ser feitas por..todos nós,
políticos, porque no período em que o eminente Chefe governou este Pais, vamos
encontrar as .Lições de que é possível a democracia no BrMdl, com amsteridade,
com energia, com caaJacidad!e admJnistrativa, com dedicação à causa pcúbl1ca,
com seriedade, com austeridade. Foi UJm dos panticipes da Revolução de 1964.
Ele, que fadava tão pouco, o necessálrl.o, ·teve o ensejo de se manifestar favoraYelanente ao Movimento que colocou a nossa estremecida ~átria, no ca.m.inlho do
desenvolvimei!Ito e da ordem. Perdoe-me V. Ex.a, po.r ter sido longo, o meu a,parte, mas é a saudade que traduzo, através destas palavras, homenageando a
memória do ~ande homem não apenas do Brasil, da tAanériea Latina, ma.~S de
todo o lll!Undo.
O SR. BENJAMIM FAtRAH - Muito obrigado, nolbre Senador, pelo seu oportuno apiWte.
O Sr. Ruy Carneiro - Permite V. Ex.a um apante?
O S•R. BENJAMIM FARAH - Pois não!
O Sr. Ruy Carneiro - Quero solidarirzar-me com V. Ex. 11 na homenagem
que presta à figura excepcional de homem :público que foi o ~esidente Elllrl:co
Gaspar DIUitra. Faço-o em nome da Pa.rruba, de onde surgiram grandes amigos
do ex-Presidente, como o Ministro Pereira Lira, que foi chefe de seu Gabinete,
o Ministro Alcides Carneiro e para minha satisfação, também eu, que com ele
privei desde o tempo em qrue era coronel. Em nome da bancada, nosso Líder
Sen.ador .Amarai! Pe!Jdio já. se proiilJUnciou, .pleLtewdo, inclusive, a rea.lização de
uma sessão especial de homenagem ao ilustre desapa.recido. Por ocasião da
passagem da dart;a nata.licia do Pres!dente Eur:tco Dutra, no dia 18 de maio ú1tl:mo,
tive o prazer de regista-ar o acon1ie()ianento, focadizando os pontos altos da vida
daquele grande varão, e ag111a.rdava a realização da sessão. especial para tornar
a razê-~o. Em ViSta, porém do discurso que V. Ex.a pronuncia nesta tarde, eu
não poderia deixar de emprestar-lhe minha cabal solidariedade.
O SR. BENJIA.MIM FARAH - Agradeço ao nobre Colega Se·nador Ruy Carneiro
pelo seu apal.'lte, no qual traz o testemunho da sua pl'esença naquele Go.verno,
a sua colaboração na campanha qrue emmmou com a wtória do Presidente nutra, inclusive citando auxíliares que deram brilho àque'ra administração, d-entre
os qrua.is o ~fessor Pereira Lira.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.11 dá licença para um aaJarte?
O SR. BENJAMIM FARAH - Ouço o aparte do nobre Líder do Governo,
Senador ViDgillo Távora.
·
O Sr. Virgílio Távora - A Maioria, ,por nosso intermédio, se associ·a à.s
palawas que V. Ex.a, no momento, pronuncia, em torno dessa figura d!e es~
dista que foi Eurico Gas,par Dutra. Não iríamos, aqui, recordar a sua a.tuaçao
como primeiro magistrado .da Nação. Outras vozes, com mais ~oqüência, já o
fizeram. :mstimaríamos, aG)enas, em trazer a esta Clasa um dos aspectos meoos
conhecidos de sua peroonalidade: um dos reformadores da estr:utura do Exército
nacional. Este na sua história, neste século, tem marcos distintos todos eles
assinalados pela ação de figuras ilustres. Recordamos, ainda criança, de ouvir
falar na Missão Indígena, depois, na vinda da Missão· Francesa, de Cailógeras .
.Aipós 193•5 aparece, então, a figura desse homem d~ciplinado, disciplinador,
sérlo, de poucas palavras que, j·UJnto com Canrober:t, deu nova es~turação ao
nosso EJQército. ~resentou ele, para aquela época, o que aaJÓS 194!5, com a implantação da nova doutrina de g~uerra, fez Castello Br.amco. E no momento em
que tão justas homenagens s•ão prestadas à sua pessoa, milster se faz que, ao
lado do estadista, assinalemos a figura do solldado, do administrador, do onganizador, do disciplinador e, j1ustamente, de um. desses 'V'U1tos que a História,
Justiça lhe fazendo, gua.l'd·ará. como uma das maJores que já passaram por nossas
Forçaa Armadas.
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o SR. BENJAMIM FARAH- Multo obrigado, nobre Senador Vrglllo T·ávora
pelo seu 1J.ri1ha.nte aparte. V. Ex.o. que fez carreira militar, levando para lá o
fulgor da inteligência - eu mesmo tive a opootunidade de se.r seu colega. na
Escola. Superior de -GueNa onde V. Ex."' demonstrou a SIUa capacidade e a Sllla
Clllltura - traz agora, não só essas recordações da caserna, mas, ta.mlbém, fala
com resplllldo da sua Liderança, isto é, já então é a própria Maioria que endossa
este nooso discurso.
o Sr. Osires Teixeira - Pemrute V. Ex.a um ~aa;te?
O SR. BENJAMIM FARAB - ouço o a;pM1te de V. Ex.6 , nobre Senador Osdres
Teixeira.
O Sr. Osires Teixeira - Conquanto, nobre Senador tenha-se dirigido há
instantes a V. Ex.o. o nobre Senador Virgílio Távora, em nome da Maioria, não
me poderia omi·tir no pronunciamento de V. Ex."', senão pelas universais razões
que me obrigariam a isto, mais particu:IM1Inente porque o eminente estadista era
um grande amigo do meu Estado. Sem dúvida, o desa;pa.reclmento do General
Dutra representa uma consternação geral. S. Ex."' oonse.gulu ser, a um tempo,
um homem de firmeza, como deve ser todo soldado; um homem com de.terminação, como deve ser todo estadista e um homem de bondade emraordlná.ria,
o que ele sempre demonstrou ser. Quando V. Ex."' fala de Eurico GaspM" Dllltra,
quaaldo V. Ex.a .transmite à Nação o. pesar pelo seu desapM"eclmento, nos lembramos de que, acima das palavras, acima de tudo aquiio que poderiamos dizer
do eminente e ilustre falecido, ele era uan. homem dos gestos de bondade, era
um homem que, com encanto, afagava ca;beça das Crianças no bah'ro onde vivia,
depois das ,glórias e dos afazeres do• homem público. Era o· homem cujos gestos
vaJ:eria, e valem, mais que todas as palavras que possam se·r ditas a esse respeito. Eurico Gaspa;r DUitra é, sem dúvida nenhuma, uma legenda dest·a Nação.
O SR. BENJAMIM FARAH- Muito obrigado, nobre Senador. o seu aparte,
retrata a personalidade daquele grande brasileiro que, apesM' da sua projeção,
do respeito que sempre todos lhe votaram, era um simples, mesmo. um humilde.
Passeava todas as macllãs peao bairro de Ipanema e serutla-se feliz em ser
cumprimentado por todos, sobremodo pelas crianças as quais ele constantemente afagav.a.
O Sr. Lourival Baptista - Permita-me V. Ex.o. um apamte?
O SR. BENJAMIM FARAH - Ouço-o com :prazer, Senador Lourival Baptista.
O Sr. Lourival Baptista - Associo-me às homenBJgens que V. Ex.& presta à
memória do saudoso ex-Presidente General Eurico Gaspar Dutra. Militar por
vocaçã~, serviu ao B!asil vestindo a gloriosa farda d~ Ex_érc~to Nacionail, sempre
dlglnlflcando-a e fm chamado, pela vontade da Naçao, a chefia suprema como
Presidente da República. Bem disse V. Ex.a, foi o Presidente de todos oo brasileiros. Damos a nossa solidariedade, como representante de Sergipe, às homenagens que V. Ex.o. presta, noote momento, à memória do saudoso Presidente
Eurico Gaspar Dutra.
O SR. BENJAMIM FARAH - Sou multo grato, nobr·e Senador, pelo seu
apM"te.
O Sr. Guido Mondin - V. Ex."' permite, nobre Senador?
O SR. BENJAMIM FARAH - Com prazer.
O Sr. Guido Mondin - Nobre Senador, no dia do falecimento do eminen.te
br$!leiro Eurico GaspM' D.utra., t!V'e opo11tunidade de manifestar-me. Fll-lo,
pessorumente ,e em nome da Maioria, no pressuposto de que manifestações malares de justiça, evidentemente, .pa;ra o i1ustre morto, se fariam em sessão especi!lll.
Agora, no,bre Senador, quero fazê-lo manifestando o sentimento da Bancada. do
ruo Gran.de do Sul. Na. verdade, como tive opo·rtU!llidade de esboçar naquele dia,
de minha !Parte teria muito o que dizer em razão da ventura que tive, em momentos que quase chamaria históricos, de privar com o :Eiresidente Euirlco Gaspara Dutra, pamticularmente, naqueles dias em que S. Ex."', com extrema coragem, providenciava o fechamento do Partido Comunista, cujas atividades já nos
diziam bem, então, o que seriam se o Pa11tido prosse~isse na Uegalldade, uma
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-625vez que o Par.tldo Comunista sempre sollibe agir às claras e à sua fomJ.a 1lrad1c!onal de traição, em cada país onde a;tua. Por isso mesmo, na oportunld34e
em que V. Ex.a se man.Lfesta, com o apoio de toda a Oasa e, num gesto simbólico, demonstrando o sentimento de todo o Pais, V. Ex.a, da Guanabara, vem
falar na. bancada de Sa.nta. Ca.ta.rlna. - não o tendo feito proposLta.lmente, faça
disto um gesto simbólico - queremos manifestar, mais uma v·ez, ·o sentimento
da Bancada do Rio Grande do Sul.
O SR. BENJAMIM FARAH - Muito obrigado nobre Senador, pelo seu a.pa.rte,
que traz a solidaneda.de do seu Estado.
Ouço o a.pa.rte de V. Ex.a, nobre Senado·r Luiz CaNailcante.
O Sr. Luiz Cavalcante -Nobre Senador Benjamim Farah, a minha homenagem ao ex-Presidente nutra consiste em aproveitar o discurso de v Ex a
para relatar episódio do qual fui tes·temunha. Em 1934, servia eu no l.o~Regi.
mento de Aviação, como sargento. O Comandante do Regimento era um Coronel
criatura bonisslma, mas as criaturas bonísslmas nunca são os bons Coman~
dantes. O Dlretor da Aviação Militar era um General-de-Brigada chamado
Eurico Gaspar nutra. A Dlretoria de Aviação Militar estava dlretamente
vinculado o 1.0 -Reg!mento de Aviação. Pois bem, não se passava um mês sem
que, quando chegássemos àquele Regimento, às 6:00 horas da manhã lá não
encontrássemos o sisudo General Diretor da Aviação Militar, fazendo suá mensal
inspeção. No dia seguinte, fazia ele publicar no Boletim da sua Diretoria a
apreciação da visita do dia anterior. Essa apreciação começava sempre assim:
"- Visitei ontem o 1.0 -Reg!mento de Aviação. como sempre, não tive boa
impressão". E prosseguia de·talhando os aspectos que não lhe agradaram. Passados alguns meses, foi mudado o comandante, sendo substituído pelo então
Tenente-Coronel Eduardo Gomes, indicado pelo General Dutra. E as visitas ao
Regimento continuaram a ser feitas na mesma periodicidade. Mas, em vez de
reparos, mensalmente o Boletim da Dlretoria trazia louvores ao novo Comanoante. Esse Comandante, agora e midade provecta, Marechal-do-Ar, foi prestar
pessoalmente a sua homenagem ao antigo chefe, assistindo à missa de sétimo
dia celebrada na Igreja da Candelária em sufrágio da alma do Presidente Eurico
Gaspar Dutra.
O SR. BENJAMIM FARAH - Grato pelo aparte de V. Ex.a
Sr. Presidente, quando o Marechal Eurico Gaspar Dut.ra deixou o Governo,
tais respeito e autoridade daquele brasileiro, que a sua casa era o ponto de
romaria dos poliitdcos, dos militares, dos professores, das crianças, do povo
enfim. Todos queriam vê-lo, ouvir-lhe uma paJavra amiga e sábia, com o
profundo sentido da experiência e da dignidade. Dir-se-ia que Dutra passava
a ser uma espécie de oráculo.
Sr. Presidente, fui Informado de que o nobre Senador AmaraJ Peixoto
requereu uma sessão de homenagem ao ex-Presidente. Por isso, trago a expressão
de saudade do Estado da Guanabara. o Senado vai prestar, sem dúvida, a
grande homenagem a que faz jus o ex-Presidente Dutra; mas nesta breve
oração, tive a honra de receber os apartes dos nobres Senadores Fernando
Corrêa, Carlos Lindenberg, Magalhães Pinto, Carvalho Pinto, Amon de Mello,
Heitor Dias, Vasconcelos Torres, Ruy Carneiro, Luiz Cavalcante, Virgílio Távora,
Lourlval Baptista, Osires Teixeira e Guido Mondin trazendo o apoio dos seus
respectivos Estados, o que vale dizer, sr. Presidente, que o Senado Federal ê
sensível aos grandes homens, aos grandes estadistas, às grandes causas.
Esta, portanto, a Casa do povo, que ele soube respeitar, soube defender,
porque era, acima. de tudo, um baluarte da Democracia.
O Marechal Eurico Gaspar nutra realizou esta trilogia, que bem poderia..
marcar o seu epitáfio: pacificador, realizador e defensor da lei. Por tudo Isso,
foi um dos grandes beneméritos da Pátria cuja vida e exemplos continuam
motivos de orgulho para todos os brasileiros. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Lourival Baptista.
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-626O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil
não terá dificuldade na obtenção de recursos externos. Essa a afirmativa feita
à imprensa pelo.Dr. Angelo Calmon de Sá, Presidente do Banco do Brasil, ao
retornar de viagem à Europa, onde manteve contatos com os grandes centros
financeiros europeus. Segundo foi por ele mesmo esclarecido, sua afirmativa
tem sólido fundamento pois, durante sua permanência no exterior, observou
que empresários estrangeiros, inclusive banqueiros, es•tão muito interessados em
rea!izar investimentos em nosso Pais. Banqueiros de diversas regiões o informaram de que se interessariam, também, em participar de projetas de grande
envergadura no Brasil, associando-se a ca.pitais brasileiros.
Esta uma noticia muito auspiciosa, num momento em que muitos apregoam
preocupações e até mesmo pessimismo com relação à situação financeira do
País. De outro la.do, sabemos todos que o progresso traz, consigo, novos e mais
difíceis problemas, que reclamam sempre melhor e mais eficiente condução
dos assuntos econôlllico-financeiros do Pais. E é de se acrescentar que a noticia
nos veio quase simultânea a outra de suma relevância: a de que Brasil e Chile
estão em vias de const!tuirem uma binacional para exploração do cobre chileno.
Trata-se de noticia da máxima relevância, quer para o Brasil como para o
país amigo, na enfatização do .quanto poderá s·er feito em nosso Continente,
para solução dos problemas que nos afetam, através de relações fraternais e a
conjugação de esforços entre governos amigos e que a tal se disponham, não
se deixando enredar por intrigas tão improcedentes quanto prejudiciais aos
povos latino-americanos, cuja união é fundamental para o apressamento de
nosso desenvolvimento comum.
O Presidente Angelo Calmon de Sá retornou da Europa, na semana passada,
após ter inaugurado a Agência de Londres e ter assumido a presidência do
European Brazillan Bank Ltda, do qual somos acionistas majoritários. Há muito
destaco, desta tribuna, a significação da extraordinária expansão do Banco
do Brasil no Exterior, numa ação bem dirigida e que traduz a importância cada
dia maior assumida pelo Brasil no mundo ocidental. É, assim, com satisfação
que, mais uma vez, manifesto meu júbilo pela inauguração de outra agência do
Banco do Brasil no exterior, desta feita em Londres, nas imediações do Bank
of England, ocupando histórico prédio totalmente reformado e adaptado com
recursos técnicos os mais modernos, quer em conforto como em segurança. A
presença dessa agência, em Londres, é por demais evidente, para que a destaque,
prolongando-me considerações desnecessárias.
O Dr. Angelo Calmon de Sá presidiu, ainda, enquanto esteve na Europa,
a uma reunião dos gerentes das filiais européias - Londres Paris, Lisboa,
Hamburgo, Milão <em instalação) e escritório em Madrid - que há de ter sido
de grande importância para a expansão maior de nossa presença no eX!terior.
Devo, nesta oportunidade, salientar o crescimento vertiginoso dos negócios da
filial de Paris, cujo diretor-geral, Sr. Joseph Dav!la Mendonça, é natural de
Sergipe, razão pela qual acompanho com entusiasmo e interesse sua excelente
administração, expressa pelo fato de aquela fi1iial ser a maior das que possuimos no exterior.
Sr. Presidente, é com enorme satisfação que reitero desta tribuna minha
confiança na ação do Presidente Angelo Calmon de Sá' à frente do Banco do
Brasil. Com seu talento e experiência, saberá impulsionar sempre mais o crescimento interno e externo do Banco do Brasil, correspondendo plenamente à
confiança nele posta pelo eminente Presidente Ernesto Gelsel. Conhecendo,
desde muito, essa ilustre figura, sempre tivemos plena convicção de que o Dr
Angelo Calmon de Sá não só corresponderia à confiança nele depositada como
logo se mostraria capaz de dar prosseguimento à notável obra realiZada à
frente do Banco do Brasll pelo Dr. Nestor Jo.st. E é o que, com júbilo vemos
começa a tomar-se realidade, razão de nossa presença nesta tribuna pa~a congratularmo-nos com as importantes declarações feitas à imprensa pelo Dr.
Angelo Calmon de Sá, ao retornar de viagem que fez à Europa e que encontraram
ampla repercussão em todo o Pais. (Muito bem! Palmas.)
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Carlos Lindenberg.

Concedo a palavra ao nobre Senador

[-

O SR. CARLOS LINDENBERG- Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda uma
vez, sob um ângulo de tríplic·e •aspecto, usufruindo a tolerância que, nesta Casa, ·
é concedida as minhas modestas considerações, venho abordar e desenvolver
tema semp11e palpitante e de atualidade - o Cooperativismo.
·
O primeiro aspeckl traduz continuidade de meu entusiasmo pela comemoração do "Dia Internacional e Nacional do Cooperativismo", instituído há 52
nnos, para ser festejado, repetidamente, no primeiro sábado de cada mês de
julho. Antecipo estas minha sconsiderações para parabenizar o auspicioso acontecimento, visto que a respectiYa data coincide com o período de recesso dO
Congresso.
Reafirmo que, como ontem e hoje, .onde me encontrar, estarei congratulandome com a Aliança Cooperativa Internacional, a cuja iniciativa o Brasil aderiu
há 25 anos. Todo o ânimo que me conduz a aderir ao preito universal de reverenciar o Cooperativismo se alimenta na convicção mantida há 40 anos de que
o instituto cooperativista é e tem sido um dos mais eficientes instrumentos
na solução de magnos problemas sociais de ilimitada implicação.
Desta tribuna, em 9 cl.e julho de 1971, manifestei compartilhar do regozijo
pelo transcurso de mais um aniversário dessa notável e prestimosa instituição
internacional.
Orgulho-me de haver, então, merecido oportunas e elucidativas intervenções,
que emprestaram a meu pálido discurso ênfase, colorido e divulgação, trazendo,
a posterior!, aplausos ao Senado, originários de todas as partes, onde penetraram
JS folhetos de sua publicação sugerida carinhosamente pelo eminente Senador
cattete Pinheiro.
Rememoro, em homenagem aos nobres e diletos colegas, essas interferências,
:tue tiveram o mérito d.e assinalar um pensamento coletivo, no que tange aos
valiosos objetivos do Cooperativismo, e de denunciar deficiências com que luta
esse instituto para alcançar as suas metas na realização, inteiramente, de sua
programação.
Muito nos sensibilizaram aqueles aplausos, que revelaram e re\"elam a manifestação de reconh·ecimento e de vigilância do "homem rural, principalmente
os médios e pequenos agricultores", cujas reivindicações sempre advogamos.
Tenho razões para me congratular com os ilustres senadores cattete Pinheiro,
Osires Teixeira e António Fernandes, por terem, com tanto saber e experiência,
suprido minhas omissões, ao equacionar aquelas considerações desenvolvidas naquele meu discurso, em que cuicl.a~os da produção, seu custo, comercialização,
produtividade, ensino do cooperativismo nas escolas, etc.
Hoje, nesta segunda motivação de presença na tribuna, reeditando o propó>ito de comemorar o "Dia Internacional e Nacional do OOoperativismo" repetirei objetivid-ade a meu discurso.
Trago elementos concretos e supervenientes ao pensam<Jnto externado nos
debates anteriores e que consagram a excelente validade do Cooperativismo na
solução dtl importantes problemas, ainda que enfrentando carência de recursos
necessários a mtllhor desidemto. Não vi outra mais legítima condição de festejar
data de tanta expressão universal, senão oferecendo cooperação, embora minima, no sentido de elevar, mais e mais, a já consagrada c-onceituação cooperat.lvista. Qu-ero-me situar, de uma parte, no nosso Estad.o do Espirioo Santo, em
fatos que ali se registram, que acredito repetidos em todo o País; e, de outra
parte, tecer considerações acerca de pronunciamentos manifestad•OS alhures,
[:'ara, assim, exibir a posição IJOSit!va e negativa da agropecuária, no Brasil.
Prometo não ultrapassar o temp·o regulamentar, nem abusar de retórica
ou ficção "Para emoldurar as minhas considerações.
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-628Vejamos: 1930" assinalou o marco da derrocada da cafeicultura nacional,
com todos os seus fenômenos enYolvendo o aniquilamento da diversificação
agricola, o êxodo desordenado da família ruralista, sejam pequenos e médios
agricultores, proprietários, colonos, parceiros e assalariados, no maior fndice de
migração do braço jovem e produtivo. De nada valeram o estímulo ao replantio
de cafeeiros e sua adubação, naquela época, nem as Usinas do DNC, hoje IBC
que estão fechadas e se deteriorando.
Todavia, a operosidade agrária, mantendo aquele valioso espírito associativo,
que criara ci:dades e empreendimentos, implantando uma civilização essencialmente ruralista, vicejando no Império e soubera se impor no enriquecimento
da Primeira República - reajustou-se, orlentanàl.l-se, e multo bem, no acertado
c-aminho da reestruturação económico-financeira, já agora com suporte na pecuária e na avicultura.
Em 30 anos, na área espirito-santense, constituíram-se cooperativas agropecuárias, instalando-se usinas de Iaticínios, que se ampliaram e se modernizaram,
~om recursos essencialmente privados.
Calcula-se, hOje, em 180 milhões de litros de leite produzidos anualmente,
sem aventuras, em evolução gradativa nas três décadas. Essa produção habilita
a distribuição mensal de cerca de 10 milhões de cruzeiros, o que constitui uma
{igorosa irrigação financeira, estimuland.o outras iniciativas agrícolas.
Como Secretário de Agricultura e depois Governador, guardo recordação
do definhamento da cafeicultura, mas apraz-se rememorar a metamorfose operada nas esperanças dos pecuaristas, com a criação de cooperativas de laticínios. Honrei-me em presidir a solenidade de lançamento da pedra fundamental
d·e duas delas a de Cachoeiro do Itapemirim que tinha à frente os saudosos e
esplêndidos fazendeiros Olympio Machado e Anacleto Ramos e o eficiente Agrônomo Djalma Eloy Hees, ainda hoje seu dedicado e constante colaborador e a
de São José do Calçado, esta última propiciando, excelentemente, a pecuária
na& áreas contíguas fluminenses, comandada com dedicação e segurança por
Eurico Moreira e Dr. Aurélio F. Gomes cujo entusiasmo continua ainda hoje
vivo e atuante.
O milagre que se operou na agricultura espirlto-santense, nas décadas de
30 a 70, dere-se ao Cooperativismo, que se est.endeu pela avicultura e cafeicultura,
~cntando hoje um total de 32 cooperativas atuantes.
Estou, assim, me aproximando do vértice que une as minhas considerações
de ontem às de hoje, no ponto justamente em que os elucidativos apartes ao
discurso de 1971 têm sua justeza arrimada em fatores objetivamente certos, que
irei focal!zar.
Quase todos os produtores de leite, no País, se constituem d·e agricultores
!ll!ados a cooperativas; no número de centenas de milhares de pecuarlstas a
pred.ominância é a de médios e pequenos proprietários. Data venia, não há, de
parte do Poder Público, uma efetiva e metódica política de cooperação, assistência e ajuda aos pecuaristas, nem às cooperativas, - não só visando ao
desenvolvimento e aprimoramento dos rebanhos, como à qualidade do produto.
Acredito não existir um sistema de controle do número de vacas na ordenha mensal, de forma a contribuir para o levantamento da média de produção
animal, o que é de muita importância para se registrar o ritmo de produtividade.
A baixa produtividade é um perigoso entrave ao desenvolvimento da pecuária,
afetando o preço-custo, desestimulando o aprimoramento do rebanho, porque,
o tabelamento não cobrindo os encargos, inex!ste uma base sólida à discussão
dos preços, resultando disto uma produção insuficiente ao atendimento do consumo. É fácil de provar.
Vou enfileirar grave noticiário, de pronunciamentos oficiais, que atesta a
veracidade destas considerações e afasta a hipótese de que eu me esteja desviando para a retórica ou a ficção.
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- 629Já, em 1966, o eminente, então, Ministro da Agricultura, ilustre Senador Ney
Braga, advertira, em um Simpósio "Ministérios e a Iniciativa Privada", o estado
precário da agricultura nacional, fazendo consignar, textualmente: "A baixa
produtividade toma-se ainda mais notada na pecuária", e ofereceu impressionantes números da inferior posição agropecuária, em comparação com a excelente situação de outros países (Jornal do Brasil, de 15-5-66, cad. Especial,
fls. 10). Deixo de transcrever trechos e números, para evitar ultrapassar o
tempo regimental.
Também, o então ilustre Ministro da Saúde, Raimundo de Brito, fez divulgar, em 1965, que o deficit de produção de leite em todo o Brasil, atinge a 11
milhões de litros diários, o que contribui para elevada desnutrição, sendo um
dos fatores mais ponderáveis do aumento da mortalidade infantil - que, no
Rio de Janeiro, é cerca de 11 vezes maior do que a assinalada nos Estados
Unidos e na Dinamarca (Diário de Notícias de 15-4-65, 1.a Seção, pág. 9).
Irei oferecer um dos mais autênticos testemunhos de comprovação da baixa
produtividade da pecuária de leite, não obstante a potencialidade de suas cooperativas de laticínios. Quero me referir aos Estados de Minas Gerais e São Paulo.
Recentisslmo conClave, constituindo Curso Nacional de Treinamento em
Leite e Laticínios, que se realizou no mês de abril último em Belo Horizonte,
sob os auspícios da FAO e do Departamento de TecnolÓgia de Inspeção de
Produtos de Origem Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal
de Minas Gerais, com a participação de especialistas do Pais e do exterior, fez
divulgar ser a produção, por animal, de 2,7 litros em Minas e cerca de 3 litros
em São Paulo (Jornal do Brasil, de 7-4-74, fls. 31). Declarou ainda que "o
pouco l1eite que o brasileiro consome - cerca de 27 gramas diárias, quando o
ideal seriam 400 gramas, é de má qualidade, em virtude de uma série de fatores".
o mais impr.essionante, ainda, é o que vem a seguir.
A confederação Brasileira de Cooperativas de Laticínios, por seu Presidente,
fez anunciar, já neste mês de junho, que são necessárias sete mil toneladas de
leite em pó, de importação, para serem, aqui, reidratadas, a fim de se atender
ao consumo in natura, importação ao preço de Cr$ 8,90 por quilo. Acrescentou
que o custo final desse produto importado irá atingir a cr$ 1,64, no varejo, o
que será impraticável, porque o leite está tabelado em cr$ 1,40 para o consumo.
Diz, finalmente, esse setor, que ou-tra solução será a importação do leite integral, na base de Cr$ 9,00 o quilo (Jornal do Brasil, 6-6-74), pág. 23).
A cul~pa do deficit da produção de leite não cabe aos pecuaristas. Muito
menos se poderá atribuí-la às Cooperativas. Aqueles e estas se constituíram no
suporte do ruralismo, contribuindo para deter a migração dos remanescentes da
família agrária.
Também a minha caminhada não visa a identificar culpados e muito menos
delatá-los. Venho com o propósito que a todos anima: cooperar. Oferecer uma
contribuição de aniversário, à causa da fraternidade universal "um por todos
e todos por um".
Eis-me finalizando as minhas considerações, já demasiado longas, na terceira
motivação ou último aspecto, voltando-me, em forma de modesta sugestão, para
a solução do problema agropecuário, do desenvolvimento, aprimoramento e produtividade.
Faço-o, visando ao Cooperativismo, porque, sem essa instituição, qualquer
empreendimento encontrará embaraços na organização, continuidade e custos,
ameaçando o êxito. Um rebanho bovino não se cria, nem se aprimora, em
quatro ou seis meses. Nesta finalização do meu pálido discurso, permitam-me
repetir as denúncias de autoridades autênticas, reiativamente à pecuária, em
espedal a de leite, porque extensa seria uma exposição geral acerca das demais
cooperativas. Vejamos: a) há deficit de 17 milhões de litros de leite no Brasil,
quando consideramos que o consumo diário deveria ser de 400 gramas, e se
mantém na área de 27 gramas; b) já se recorre, para atender a um mínimo
consumo, à providência de importar 7 mil toneladas de leite em pó, que, re!dra-
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-630tadas, elevam o custo ao varejo na base de Cr$ 1,64, superior, pois, ao preço
do tabelamento, que é de Cr$ 1,40; a média de produção por vaca, diariamente,
em duas principais regiões leiteiras, alcança 2, 7 e 3 litros, enquanto que na
-Holanda, Alemanha e Israel, essa média atinge a l1ldtros por vaca, em 24 horas.
A tarefa de criação, desenvolvimento e aprimoramento dos rebanhos, para
·
alcançar êxito de produtividade e rentabllldade, haverá de manter ritmo gradativo, método e perseverança. Talvez seja multo fácil a quem disponha de fartos
recursos financeiros.
Mas, aqueles 90% dos produtores de leite, filiados às cooperativas de l!llticinios, constituem-se de pequenos e médios proprietários, em quem não se vê
possibilidade de arcar com o ônus que se exige para a execução da tarefa. Essa
afirmativa encontramo-la no ex-Ministro da Agricultura Ney Braga, quando
disse: "É o Estado quem tem melhores condições de executá-las".
A Carta de Brasília, promuT,gada pelo saudoso Presidente Arthur da Costa
e Sllva, em 1967, foi divulgada como um "documento dos mais sérios até hoje
elaborados, no sen·tido de emprestar amparo efetivo a todos os setores da agri. cultura e da pecuária no País". Mas, condiciona ao Pode-r Público estabelecer
uma politica oficial de fomento à produção, no aumento quantitativo e qualitativo"; "a qualldade genética dos rebanhos, para aumentar a natalidade, pela
inseminação artificial (item 32l. Considera, textualmente, que serão instrumentos hábeis para esse fim o Associativismo e o Cooperativismo.
Essa tarefa haverá de ser iniciada no campo, na formação das pastagens;
nos currais, com a colaboração dos humildes retirelros e ordenhadores; e exercitada nos rebanhos, "com bons reprodutores, com teste de progénie, e não com
_touros não provados, que não aprimoram os rebanhos".
Coloco a inseminação artificia1 como mérito destas considerações.
. A celeridade no desenvolvimento e aprimoramento, necessária e indispensável para atender urgentemente ao abastecimento, eu acredi·to, com arrimo nas
opiniões autorizadas, que somente se alcançará com a introdução intensiva da
· Inseminação artificial.
OS 90% dos produtores de leite, constituídos de pequenos e médios proprietários, não podem adquirir reprodutores, em número e qualidade, a atender a
essa face do problema. Todos os países do mundo adotam esse sistema para
aumentar, selec!onar e padronizar os seus rebanhos.
Os Centros de Sêmen asseguram um percentual de 80% de fertilidade. l!:
útil transcrever: "Enquanto em monta natural um reprodutor atinge um máximo
de 50 filhos em um ano, e 500 filhos em toda a sua vida, dados estat!stlcos
dos Estados Unidos nos apresentam reprodutores que bateram o recorde através
da inseminação artificial, pois um deles conseguiu 16.515 filihos em um ano e,
outro. 200 mil filhos em toda a .sua vida". Também, no Brasll, em divulgação
do Ministério da Agricultura, na autoridade de técnicos veterinários nacionais,
colhemos o que merece divulgação: "A organização de cooperativas e sociedades
de inseminação artificial, a principio nos centros pecuários mais progressistas,
. com serviços de coletas e distribuição de sêmen orientados por veterinários
especializados, daria à nossa pecuária, em cinco ou seis anos, um desenvolvimento igual ao que seria conseguido em melo século de reprodução ... "
Ao terminar, quero congratular-me com o Poder Executivo, pelas noticiadas
providências em favor da agricultura nacional, na palavra do dinâmico sr.
Ministro Allysson Paullnell!.
Quero, respeitosamente, reivindicar junto ao Exmo. Presidente Ernesto Geisel
que, ao formular a programação e planejamento nesse setor, determine a audiência e a Inclusão das cooperativas, aliando à tecnologia o indispensável concurso
da experiência dos produtores cooperados, que, com os seus subsídios, serão
valiosos colaboradores na cruzada patriótica que o Governo está empreendendo.
O acolhimento desta reivindicação será Inscrito na página de comemoração
de mais um aniversário de o "Dia Inte-rnacional e Nacional do Cooperativismo",
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-631porque a audiência e incLusão elevam e fortalecerão as esperanças dos agricultores.
Era isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que tinha a dizer. (Muito bem!)
Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Esteves - Milton Ca:bral - Paulo Guerra - Lulz Cavalcante Teotônio Vilela - Augusto Franco - Antônio Fernandes - João Calmon -Amaral Peixoto- José Augusto- Franco Montara - Orlando
Za:ncaner - Benedito Ferreira - Osil'es Teixeira - Acclo'y Filho Mattos Leão- Antônio Carlos- Celso Ramos- Lenoir Vargas.
O SR. PRE,SIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a mesa, projetas de lei que
serão lidos pel.o Sr. 1.0 -Secretârlo.
São lidos os seguintes
PROJETO D•E LEI DO SENADO
N.0 68, de 1974

Acrescenta um parágrafo ao art. 221 do Códi&!O Civil, e dá outras
providências.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Acrescente-se ao art. 221 do Código Civil (n.o 3. 071, de 1.o de
ja:neiro de 19'16) o seguinte parágralfo segundo, passando a prlm·eiro o atual
parágrafo único:
"Se nenhum dos cônjuges estava d'e boa fé, ao celebrar o casamento,
os seus efeitos civis só a:os filhos aproveitarão."
Art. 2. 0 - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justifi~ãio

O Código Civil foi promulgado há quase cinqüenta anos, quando não se
acentuara, em todo o mundo, a luta pe1a legitimação de todos os filhos, que não
devem, em qualquer· caso, responder pelos erros cometidos, de boa fé, por seus
pais. O anteproj.eto do novo estatuto, que em boa hora o Ministério da Justiça:
mandou republicar para recolher a opinião dos doutos, afirma, em seu art. 1. 7·51,
a regra que deveria prevalecer em todos os casos: - "A anulação do ca:samento
não obsta a legitimidade do filho concebido ou havido antes ou na constância. dele".
Era o dispositivo que deveria presidir todas .as hipóteses de casamento inválido,
rela:tivamente aos filhos. Mas assim não aconteceu. o projeto repete, no artigo
seguinte (art. 1. 752), o texto envelhecido e injusto do art. 221 do Código de 1916.
É natural que, estando ambos os cônjuges de má fé, a:o celebrarem o casamento,
não produza este qualquer efeito civil quanto a:os cu'pados. Mas não se pode
aplaudir que tal punição se Imponha aos que não pedira:m para nascer, deixandose de J.egitimar os filhos concebidos ou havidos na constância do matrimônio, e
estender-lhes as conseqüências lia ato reprovável dos pais. O projeto sana essa
grave injustiça contra o filho inocente, e que já perdura, por tantos anos, em
nossa legislação civil.
Sala das Sessões, 25 de junho de 1974.- Nelson Carneiro.
LEGISLAÇ.II.O CITADA
LEI N.o 3.0'rl,
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Art. 221. Embora anulável, ou mesmo nulo, se contraido de. boa fé por
ambos os cônjug.es, o casamento, em relação a estes como aos fl:h.ospproduz
todos os efeitos civis até ao dia: da sentença anulatórla.
,;-réHl ~ll r.rrnon

.

-632Parágrafo único. Se um dos cônjug·es estava de boa fé, ao celebrar o ca.samento, os seus efeitos civis só a esse e aos filhos aproveitarão.
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············································································
(A Comissão de Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI 'DO SENADO
N.o 69, de 197!1.

Garante ra. assistência !Dlédica do INPS aos segurados que ingressarem na !Previdência :Social a-pós completarem 60 anos de idade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Passa a vigorar com a: seguinte redação o § 3.0 do art. 5. 0 da Lei
Orgânica da Pre"V:idência Social (Lei n.0 3. 8.07, de 26 de agosto de 1960) :
"§ 3.o - Após completar 60 (sessenta) anos de idade, 111quele que, se
filiar à previdência social terá assegurado, para si ou seus dependentes,
em ca:so de afastamento .ou morte, um pecúlio em correspondência com
a.s contribuições vertidas, não fazendo jus a outros benefícios, mas tendo
dlrelto aos serviços de que trata o art. 22".
Art. 2.o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se a.s disposições em contrário.
Justificação
Determina o art. 22 da: Lei n.0 3 .807, de 26 de agosto de 1960: "As prestações a.sseguradas pela previdência social consistem em benefícios e serviços".
São "·benefícios", entre outros, o auxilio-doença, a aposentadoria por invalidez ou por velhice, a aposentadoria por tempo de serviço, o auxílio-natalidade,
o pecúlio, o .salário-família, etc.
São "serviços", a assistência médica, farmacêutica, odontológica, etc.
Tais "benefícios" e "serviços" são devidos aos segurados em geral ou a seus
dependentes. Há, entretanto, uma limitação estabelecida no art. 5.0, § 2. 0 da
mesma lei, assim redigido: "Após completar 60 (sessenta) anos de Idade, aquele
que se filiar à previdência social terá assegurado, para si ou seus dependentes,
em caso de afastamento ou morte, um pecúlio em correspondência com as contribuições vertidas, não fazendo jus a quaisquer outros benefic~s".
Além, portanto, do pecúlio, que tem as características ct:e "beneficio", o segurado que se filiar com mais de 60 a:nos, não faz jus a nenhum outro "benefício". Entretanto, nã.oo está excluído do direito aos "serviços" proporcionados
pelo lNPS, que são as pr.estações de caráter assistencial, como a assistência
médica, farmacêutica, odontológica, etc.
Entretanto, o JJNPS vem se recusando a: proporcionar assistência médica aos
.segurados que ingressaram com mais de 60 anos, em virtude do ::eguinte dispositivo do Decreto n.o 72.771, de 6 de setembro de 1973 (Suplemento ao n.O 173
do Diário Oficial d·e 10-9-73):
"Art. 35 - Aquele que se filiar ao regime de previdência social de que
trata este Regulamento após completar 60 (sessenta) anos d·e idade
terá assegurado somente o pecúlio e o salárlo-familla, a que se re·ferem
a.s Seções VTI ~ Vlli do Capítulo III deste Titulo, respectiv-amente".
Com ba.se nesse dispositivo, o l!NPS entende que os interessados somente
têm direito ao "pecúlio" e ao "salárlo-famílla" e a nenhmn outro "ben·e1'íclo"
ou "serviço".
Sem dúvida, o Decreto citado veio trazer confusão sobre a matéria. como
norma de hierarquia Inferior, o Decreto não poderia n,ega:r aos !nter.essados um

- 633 direito que a lei lhes assegura. Ora, a Lei n. 0 3.807, no capítulo VI do Título II
garante a tais segurados os "serviços" de assistência médica e outros.
Para evitar dúvida;s de interpretação e assegurar o respeito ao direito dos
interessados, propomos que se dê redação mais clara ao § 3.0 do art. 5.o da
Lei Orgânica era Previdência Social, tornando explícito que, no caso em questão,
o segurado não fará jus a outros "bene,fícios", mas terá direito a-os "serviços"
de que trata o art. 22.
Sala das Sessões, 2'5 d•e junho de 1974. - Franco Montoro~
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LEGISLAÇÃO CITADA
!JEI N. 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960
0

(Redação dada pela Lei n. 0 5.890/73)
• • o • • • • • o • o o • • • • • • • • o • • • • • o • •' • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • o o o • • • • • • • • • o • o o •

"Art. . ................................................................... .
§ 3.0 Após comple.tar 60 (sessenta) anos de idade, aquele que se filiar à
previdência social terá assegurado, para si ou s·eus dependentes, em caso de a.fastamento ou morte, um poe·cúlio em correspondência com as contr~buiçóes vertidas,
não fazendo jus a quai.sque·r outros benefícios."
, , •I•, , .• , , , , ,,, , • , , , • o . , , . , , , , , . , , , . , , , , , , , , . , . , , . , , . , , . • , , , , , , . , .. , , , , , , , , • , , ,

"Al'lt. 22 As prestações asseguradas pela previdência social consistem em
benefícios e serviços, a saber:
I - quanto aos segurados:
a) auxilio-doença;
b) aposentadoria por invalidez;
c) aposentadoria por velhice;
d) aposentadoria especial!;
e) aposentadoria por tempo de serviço;
f) auxílio-natalidade;
g) pe·cúlio; e
h) salário-família.
I I - quanto aos dependentes:
a) pensão;
b) auxílio-recliu.são;
c) auxílio-it:uneraJ.; e
d) !PeCúlio.
m- quanto aos beneficiá·rios em geral:
a) assistência médica, farmacêutica e odontológica;
b) assistência complementar; e
c) assistência reeducativa e de reada,p.tação profissional.
§ 1,0 O salário-família se11á pago na forma das Leis n.os 4.266, de 3 de
outUJbro de 1963, e 5.559, de 11 de dezembro de 1963.
§ 2. 0 iPara os servidores esta-tutários do Instituto Nacional de Previdência
Socia.l, a aposentadoria e a pensão dos dfliPendentes serão concedidas com as
mesmas vanta,gens e nas mesmas bases e condições que vigorarem para os servidores ctvls ·es,tatut.!lrios da Unl,ão."
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(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (1\lulo Torres) - Os proojetos lidos se·rão. PtUblicados e
encam.lnhados às comissões competentes.
Sobre a mesa, re'que-rimen.to que será lido pelo Sr, 1.0 -Secretáll'l.o.
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lido o seguinte:

REQUERIMENTO
N.0 135, de 1974
Nos termos do aDt. 234 do Regimento Inte.rno requeiro transcrição nos Anais
do Senado do discurso pronunciado pelo Ministro Arnaldo Prieto, na 59.a Conferência Internacional do '11r!llbalho.
Sala da-s Sessões, em 25 de junho de 1974. - Flávio Brito.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com o Regimento Interno,
o requerimento será submetido ao exame da Comissão D~retora. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento qu.e será lido pelo Sr. 1.o-secretá'1'io.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 136, de 1974
Nos termos do art. 314 do Rle·gimento rn.terno, requeiro dispensa de interstício
e prévia dlstri·boulção de avulsos para o Projeto de Lei da Câmara n.0 50, de 1974
(n.O 1. 971-C/74, na Casa de origem), que "altera a data da entrada em vigor do
Código Penal (Decreto~Lei n.0 1. 004, de 21 de ourtubro de 1969, com alterações
posteriores) e dos arts. 3.0, 4.0 e 5. 0 da Lei n.o 6.01-6, de 31 de dezembro de 1973",
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão se~inte.
Sala das Sessões, em 25 de j.unho de 1974. - Virgílio Távora.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Em virtude da deliberação do Plenário,
:proje•to
.a qllle se refe·re o requerimento figurará na Ordem do Dia da próxima
0
sessão.
·Esgotado o periodo destinado ao Ex)pediente, passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Pro}eto de Lei da CâJnara n.0 59, de
1974 (n.o 1.886-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza a doação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (·DNOCS), da á!rea de tetTeno que menciona, situada no Município de Orós, no Estado do Ce!lirâ, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n.0 276, de 1974, da Comissão:
- de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em votação. Os Srs. Sen!lidores que aprovam o projeto queiram ;permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado. o pro1e,to Irá à sanção.
É o seguinte o projeto !llp1'ovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 59, de 1974
(N. 0 1.886-B/'14, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚDLICA)

Autoriza a doação, pelo Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCS), da área de terreno que menciona, situada no Município
de Orós, no Estado do Ceará.
o Congresso Nacional decreta:
Arl. 1.0 - Flca autorizado o Departamento Nacionail de Obras Contra as
Secas - DiNOCS - a do!lir ao MunicÍipio de Orós, no Estado do Cc!lll'á, a área de
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-635terreno consti.tuida de 1. 725 m2 (um mil, setecentos e vinte e cinco metros quadrados), definida na planta anexa, devidamente rubricada pelo Secretário-Geral
do Mlnis.térlo do Interior.
Art. 2.0 - O terreno a S·er doado destina-se à urbanização do conjunto localizado nas proximidades do Hospital Municipal Luzia Teodoro da Costa e entrada
do Acampamento do DNOCS, cabendo à municipalidade arcar com as despesas
necessárias.
Art. 3.0 -Esta Lei entrará em vigo·r na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legisla.tlvo n. 0 8,
de 1974 (n.0 141-B/74, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre aprovação de Protocolo Adicional a Acordo de Migração firmado entre os
Governos do Brasil e da Itália, tendo
PAOOCERIES FAVORA:~IS, sob n.os 213 e 214, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
- de Legislação Social.
Em discussão o projeto.
Se nenh·um dos Senado·res des·ejar fazer uso da palav.ra, encerrarei a discussão. (Pausa.)

-636Está ence.rrn.da.
Em votação o prójeto.
Os Srs. Sen!lldores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. O projeto irá à Comissão de Redação.
11!; o seguinte o proje.to aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.o 8, de 1974
(N. 0 141-B/74, na Cíimara dos Deputados)

Dispõe sobre aprovação de J.>rotocolo Adicional a Acordo de Migração
firmado entre os Governos do Brasil e da Itália.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica aprovado o Protocolo Adicional! ao Aco,rdo de Migração BrasilltáJJa. de 1960, firmado entl'e o Governo da República Fedoera;tiva do Bvasil e o
Governo da República da Itália, em Brasília, a 30 de janeiro de 1974.
Art. 2.0 - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legisl-ativo n.o 9,
de 1974 (n.o 145-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da
Recomend.ação n. 0 139, adotada pela LV Sessão da Conferência Internacional do Trabalho, tendo
PARECERES FAVORA:VEIS, sob n. 0s 215 e 216, de 1974, das Comissões:
- de Relações &teriores; e
- de Legislação Social.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrare! a
discussão (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. O projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovadt.J:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 9, DE 1974
(N.• 145-B/74, na Câmara dos Depuados)

Aprova o texto da Recomendação n.o 139, adotada pela LV Sessão
da Conferência Internacional do Trabalho.
o Congresso Nacional Decreta:
Art. 1.0 - Fica aprovado o texto da Recomendação n.o 139, relat!Ya 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 entrarã em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 4:
Discussão, em turno único, do :Projeto de Resolução n. 0 25, de 1974
(apresentado pela Comissão de Economia, como conclusão de seu Pa-
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-637recer n. 0 262, de 1974), que suspende a proibição contida nas Resoluções
n. 0 s 58, de 1968, 79, de 1970 e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura
Municipal de Américo Bras!llense (SP) aumente o montante de sua divida
consolidada, med.!ante contrato de empréstimo, destinado a financiar
serviços de pavimentação asfáltica da cidade, tendo
PARECER, sob n.O 263, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e- juridicidade.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Sen'<l.dores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. o projeto irá à Comissão de Redação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 25, DE 1974
Suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 s 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Américo
Brasiliense (SP) aumente o montante de sua dívida consolidada, mediante
contrato de empréstimo, destinado a financiar serviços de pavimentação
asfáltica da cidade.
Art. 1.0 - É suspensa '<!. proibição constante do art. 1,0 da Resolução n. 0 58,
de 1968, revigorada pelas de n.0 s 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado
Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Américo Bras!liense, Estado
de São Paulo, eleve em Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros) o montante de sua díVida consol!dada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar
empréstimo junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo, destinado a financiar os seniços de pavimentação asfáltica de ruas da cidade, já dotad'<I.S de
iluminação pública, água, esgotos, guias e sarjetas.
Art. 2.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 5:
DiScussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 0 27, de 1974
(apresentado pela Comissão de Economia como conclusão de seu Parecer
n.O 266, de 1974), que suspende a proibição contida nas Resoluções n.Os 58,
de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Mog!-Guaçu (SPJ aumente o montante de sua dívida consolidada
em Cr$ 2.000.000,00 (doiS milhões de cruzeiros), mediante contrato de
empréstimo junto a instituições financeiras nacionais, tendo
PARECER, sob n. 0 267, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionallcl.ade e jurldicidade.
Em discussão 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.)
Aprovado. O projeto irá à Comissão de Redação.
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o seguinte o projeto -aprovado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 0 27, DE 1974
Suspende a proibição contida nas Resoluções n, 0 s 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de MogiGuaçu (SP) aumente o montante de sua dívida consolidada em ..... ,., ...
Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), mediante contrato de empréstimo junto a instituições financeiras nacionais.
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1.o da Resolução n.o 58,
de 1968, revigorada pelas de n.0 s 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu, Estado de São
Paulo, eleve em Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), o montante de sua
dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo
junto a instituições financeiras nacionais, destinado a financiar obras de pavimentaçã.o de vias públicas.
Art. 2.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria da Ordem do Dia.
Vai-se pass-ar à votação d.o Requerimento n. 0 133, lido no Expediente, de
urgência para o Projeto de Lei da Câmara n.0 52, de 1974.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o requ·erimento queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, passa-se à -apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 52, de
1974 (n.o 1.927-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do senhor President.e da R·epública, que autoriza o Poder Executh·o a abrir à Justiça
do Trabalho, em favor do Tribunal Regional do Trabalho da 4.B Região,
o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros), para
fins que especifica (d-ependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)
Solicito ao nobre Senador José Augusto o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça.
O SR. JOSÉ AUGUSTO (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto sobre o qual somos chamados a opinar decorre de solicitação ct.o
Poder Executivo e tem por objeto abrir à Justiça do Trabalho, em favor do
Tribunal Regional do Trabalho da 4.a Região, o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00
(dois milhões de cruzeiros) .
Na Exposição de Motivos anexada ao processo, o Senhor Ministro de Estado
do Planejamento, acentua que o mencionado crédito destina-se a atender àS
despesas de construção e instalação de Juntas em Porto Al·egre. Aduz, ainda, que
as "despesas resultantes serão atendidas sob a forma de compensação, conforme
prevê o art. 43, § 1.0 , item III, da Lei n. 0 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas, assim, as previsões do artigo 61, § 1.0, letra c, da Constituição".
Ressalta, d.o exposto, que o projeto atende às exigências constitucionais e
legais que regem a matéria, tendo, além disso, o elogiável objetivo de propiciar
à Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul condições para o exercício de sua
nobre função.
Manifestamo-nos, assim f·avoravelmente à proposição.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE: (Paulo Torres) - Com a palavra o nobre Sr. senador
Lourival Baptista, parn. proferir o parecer da Comissão de Finanças.
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- 639O SR. LOURIV:AL BAPTISTA (Sergipe) (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, aprovado pela Câmara dos Depttta:dos, nos termos do
art. 51 da Constituição Federal, vem à Comissão de Finanças do Senado o Projeto de Lei, de iniciativa do Senhor Presidente da República, que autoriza 0
Poder Ex-ecutivo a abrir à Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal Regional
do Trabalho da 4.a Região, o crédito especial de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de
cruzeiros).
·Na Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem Presidencial, o Senhor Ministro de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, assim justifica o projeto:
"Após examinar o assunto, os órgãos técnicos deste Ministério· e do Ministério da Fazenda manifestaram-se favorav·elmente à concessão do
crédito sollci~ado, cumprindo acentuar que as despesas resultantes serão
atendidas sob a forma de compensação, conforme prevê o art. 43, § 1.o,
item III, da Lei n.0 4.320, de 17 de março de 1964, obedecidas, assim, as
prescrições do art. 61, § 1.o, letra c, da Constituição."
O proj~o visa autorizar o Poder Executivo a abrir crédito especial, em
faV'Or do Tribunal Regional do Trabalho da 4.a Região, no valor de ......... .
Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões cre cruzeiros), para atender às despesas de construção e Instalação d-as Juntas de Conc!I!ação e Julgamento em Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul.
A abertura do crédito especial foi solicitada pelo senhor :Ministro-Presidente
do Tribunal Superior do Tra:balho, e os órgãos técnicos dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento e Coordenação Geral manifestaram-se favoravelmente
à concessão do crédito.
Os recursos para a execução da Lei serão atendidos mediante compensação, conforme prevê o art. 43, § 1.0 , Item m, da: Lei n. 0 4.320, de 17 de março
de 1964.
Está atendido o que prescreve o art. 61, § 1.0, letra c, da constituição da
República.
Sob o aspecto financeiro, não vemos óbice legal à aprovação do projeto.
No que diz resp.eito à Competência regimental da Comissão de Finanças,
nada temos a opor à proposição e, assim, opinamos pela sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os pareceres são favoráveis.
Completada a instrução d'a matéria, passa-se à sua apreciação.
!Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senad•ores desejar fazer uso da paJ.avra:, vou encerrar
a discussão. (Pausa.)
ES'tá encerrada.
!Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado. A ma:térla. vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI Dâ CAMARA N.0 52, DE 1974
(N.• 1.927-B/'14, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚDLICA)

Autoriza o Poder Executivo a abrir à Justiça do Trabalho, em favor
·do Tribunal Regional do Trabalho da 4.a Região, o crédito especial de
Cr$ 2. 000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) para o fim que especifica.
O Congresso Nacional d'ecretll::
Art. 1.0 - Fica o Poder EXecutivo autorizado a abrir à Justiça do Tra·balho,
em favor do Tribunal Regional d() Trabalho da 4." Região, o crédito especial de

-640Cr$ 2. 000.000,00 ! dois milhões de cruzeiros), para atender despesas de Construção e Instalação das Juntas de Conciliação e Julgamento em Porto Alegre
-RS.
Art. 2.0 - Os recursos· necessários à execução desta Lei d·ecorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária, conslgnad·a no v'igente Orçamento ao
subanexo 0800, a saber:
Cr$ 1,00
0800 - Justiça do Trabalho.
0805 - Tribunal Regional do Trabalho da 4.a Região.
Projeto - 0805.0106.1.002.003.16
4 .1.1. O - Obras Públicas 2. 000. 000
Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. POOSIDENTE (PauiD Torres) - Val-se passar, agora, à votação do
Re·querimento n.0 134, Jld'o no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei
da Câmara n.0 66, de 1974.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.O 66,
de 1974 (n.O 1. 941-B/74, na Casa: de origem), de inicia·tlva do SenhOr
Presidente da República, que autoriza a doação do imóvel que menciona, situado no Estado da Guanabara (dependendo de parecer da
Comissão d·e Finanças).
Solicito ao nobre Senador Nelson Carneiro o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. NEJ;SON CARNEIRO (Guanabara) (Par;il. emitir parecer) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, originário do Poder Executivo, o projeto em exame
autoriza a doação de imóvel pertencente à União, situado no Estado da Guanabara.
2. Trata-se <ie imóvel com área de aproximadamente 1.400 (um mil e quatrocentos) metros quadrados, localizado no bairro de santa Teresa e que se encontra cedido gratuitamente à pretensa donatária:, Obra Beneficente São João
da Cruz, consoante autorização expressa do Decreto n.0 55.962, de 20 de abril
de 196•5.
3. A referida doação estabelec·e, previamente, o destino a ser dado ao imóvel,
constituindo esse verdadeiro encargo a ser cumprido pela: donatária, que se
há de submeter à regra do parágrafo único do art. 1.181 do Código Civil.
4. Além da relevância da liberalidade para o património da· instituição beneficente, cabe salientar a motivação apontada pela Exposição de Motivos do
Ministro de Estado da Fazenda, verbis:
"Considerando que a cessão realmente se restringe ao uso do imóv·el,
não permitindo seja o mesmo onerado com hipoteca, e tendo em vista
ter sido constatado, em vistoria, que a interessada vem realizando obra
assistencial meritória (fls. 12 V.), opina o Serviço do Património da
União, que se autorize a doação, mediante lei, em que seja prevista
a reversão da União no caso de dissolução da entidad·e."
5. ·Ao contrário, pois, do entendimento descrito pela: douta Comissão de constituição da Câmara, no Relatório apresentado, nada obsta que a entidade assistencial olfereça o referido imóvel, após efetlvada a doação, como garantia:
hipotecária para a O'btenção de recursos mediante empréstimos em entidades
oficiais.
6. Seguindo a autorização constante do art. 1.174 do Código Civil, prevê-se o
retorno do imóvel à União Federa:!, no caso de extinção d·a donatária, o que
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-641resguarda, de maneira efetiva, os Interesses patrimoniais do Poder Público, ora
doador.
Face ao exposto, ln·existindo óbice de natureza financeira, opinamos pela
aprovação do projeto.
l!: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O parecer é favorável.
Completada a instrução da matéria, val-se passar à sua apreciação.
Em discussão o projeto.
·Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Está encel'll'ada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Os Srs. senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. · (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à sanção.
l!: o segul.n te o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.O 66, de 1974
(N.• 1. 941-B/74,. na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÓIILICA)

Autoriza a doação do imóvel que menciona, situado no Estado da
Guanabara.
··O Congre.s.so Nacional decreta:
Art. 1.0 - l!: o Poder Executivo autorizado a doar à Obra Beneficente São
João da Cruz .o imóvel da União, situado na Rua Almirante Alexandrino n.0 5.326,
em Santa Teresa, Estado da Guanabara, com área de 1.419.7547m2 (mil quatrocentos e dezenove metros quadrados e sete mil quinhentos e quarenta e sete
centlm.etros quadrados).
· Art. 2.0 , _ Destina-se o imóvel a que se refere o artigo anterior à realização
de obra assistencial de proteção à criança e à juventude e de auxilio à .velhice
desamparada.

Art. 3.0 ~ A doação se efetlvará mediante termo a ser lavrado em livro
próprio no Serviço do Patrimônio. da União, do qual> constará cláusula de
reversão no caso de extinção da donatária.
Art. 4.0 - Esta Lei entrará em vigo·r na data· de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao Sr. Senador
Wilson campo.s, orador inscrito.
· O SR. WD..SON CAMPOS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha cidade
natal, Brejo da Madre de Deus comemora, este ano, 222 anos do início do seu
povoamento. Das mais antigas do agreste pernambucano, de onde provieram,
por desmembramento, as cidades de caruaru, Pesqueira, Belo Jardim, São Caetano, Ja:taúba e São Bento do Una, orgulham-se os munícipes do seu passado,
da excelência do seu clima, das velhas estirpes que a povoaram e da sua contribuição pàra a economia de meu Estado.
Trata-se de um dos mais antigos centros urbanos do interior do Estado e,
em 1863, portanto há cento e dez anos, o Município de Brejo da Madre de

-642Deus era assim descrito no "Dicionário Topográfico e Histórico da Província
de Pernambuco", de Manuel da C<lsta. Honorato:
"Comarca, Termo, Município, Freguezia e Vila. Habitada há muitos
anos, foi esta povoação elevada à categoria de Vila em 1833, sobre a
margem do rio Madre Deus, 44 léguas ao oeste do Recife, e tinha I1m!tes,
ao norte, a província da Paraíba; ao sul, o termo do Bonito; a leste,
o de Limoeiro e a oeste o de Clmbres, hoje o Município de Pesqueira.
A Lei n.o 212, de 16 de agosto de 1848, juntou-lhe a porção de terreno
aquém e além do r.lo Ipojuca, acima do sítio Itacaeté, e tirou-lhe a
!ração que uniu ao termo de Caruaru; mas a Lei n. 0 247, de 15 de
junho de 1849 restitui-lhe a !ração que lhe fora tirada pela lei supra
·
e dada ao termo de caruaru."
Depois de referir-se às duas igrejas já então existentes na sede do Munlcipio - sob a invocação de São José e de Nossa Senhora da C<lnceição - assinalava aquele historiador:
"Atualmente, é um dos pontos de maior comércio do sertão desta.
Provincia; suas ruas, ainda irregulares, já podem apresentar bela vista.
pelos edifícios que já contém."
Depois, assinalava Costa. Honorato:
"Há ltlO anos que é hllibitado este lugar e há 75 que ai se generalizou
..
a cultura do algodão, que multo BJbunda na praça do Recife.''
Já era, então, há mais de 120 anos, Comarca de Primeira Entrância, com
um Juiz de Direito, um Promotor Público, dois Tabelàães, um C<lletor-Geral e
um Ajudante de Procurador Fiscal da Tesouraria Provincial. Já poosuia agênc~a
do correio, três engenhos de açúcar no município, 38 eleitores e uma.populaçao
livre estimada em mais de 17.000 almas.
Dispunha, naquela época, o Brejo da Madre de Deus, de 150 fazend·as de
gado numerosos teares para a fiação de algodão, dedicando-se à preparação
do fÚmo e ao fabrico de rapaduras, produzindo, na agricultura, milho, feijão,
arroz, cana-de-açúcar, gergel!m, mamona, grande variedade de frutas e legumes,
que exportava para outros municípios, pr.lncipalmente pa·ra o Recife.
Pertenciam-lhe, a esta época, como diStritos, os atua!s Municipios de Belo
Jardim e Jataúba.
XVDI Registro Histórieo
Quase 50 anos depois dessa referência, vamos encontrar, no "Dicionário Corográfico, Histórico e Estatístico de Pernambuco", de Sebastião de Vasconcelos
Galvão, editado em 1908, o seguinte resumo hiStórico descr.ltivo:
"A atual cidade do Brejo da Madre de Deus começou a povoar·se em
1752, quando foi erigida ali, pelos frades da C<lngregação de São Fellpe
iNery, uma capela de<Ucada a São José do Bom Conselho. Em 1760, esses
frades doaram, para patrimônio da capela, uma légua de terra, a qual
compreendia a área ocupada, presentemente, pela mesma cidade. Desenvolvendo-se a povoação, pela provisão do Bispo D. José Joaquim da
Cunha AZevedo Coutinho, de 3 de agosto de 1799, em observância da
Carta Régia de H de novembro de 1797, foi elevada à categoria de
freguezia, sendo provida com a nomeação de seu pr.lmeiro vigário, o
Padre Antônio da Costa Pinheiro, e instalada em 1.0 de novembro do
referido ano de 1799.''
Em seguida, esclarece aquele historiador:
"0 nome de Brejo provém de sua situação em um vale, formado
pelas serras da Prata, do Estrago e do Amaro; e o de Madre de Deus,
do Hospício, sob essa invocação que, na margem do riacho que tomou
aqueLe nome, fundaram, em 1751, os referidos padres congregados de
São Felipe Nery. Foi criada vila e comarca em 1823, pelo conselho de
GOverno da antiga provincla, em observância do Código de Processo
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seu primeiro Juiz de Direito o Doutor João José Teixeira da Costa. En·
trância pelos Decretos n.0 s 687, de 1850 e 5.139, de 13 de novembro de
1872. Teve os foros de cidade pela Lei Provincial n.o 1.327, de 4 de
fevereiro de 1~79. De acordo com a Lei n.o 52, do Estado, constituiu-se
município autõnomo em 20 de junho de 1893, sendo eleitos para o go·
verno administrativo municipal os seguintes cidadãos: Prefeito, o Barão
de Buique e Subprefeito, Constantino Magalhães da Silva.
O Brejo da Madre de Deus conta, entre seus filhos ilustres o Capitão
de Milícias José Caetano de Medeiros, um dos fervorosos adeptos da
Revolução de 1817, o qual prestou-lhe assinalados serviços, sendo preso
e pronunciado pela Alçada, obtendo liberdade em virtude do perdão
de 6 de fevereiro de 1818; o Cônego Francisco Rochael de Brito Medeiros, pernambucano distinto, que foi o primeiro diretor da Escola Normal
deste Estado e que muitas vezes exerceu o mandato de Deputado provincial."
Esse escritor já assinalava, em 1908, a população do Brejo da Madre de
Deus como calculada em 22 mil habitantes.
A história do Município começa em principios do século XVII:!, quando o
portuguêll André cordeiro, depois de desembarcar no Recife, entranhou-se pelo
sertão, margeando o curso do Capibaribe, até sua nascente, num dos contrafortes meridionais da serra dos Cariris.
A margem do rio das 'l'abocas, afluente daquele, resolveu ocupar terras e,
voltando a Portugal, requereu sesmaria e lá instalou-se com a familia, tronco dos
primeiros povoadores brancos do Município, onde vivia uma nação tapuia, dos
ind!os Cariri.
Descendente dessa estirpe portuguesa é o Marechal Cordeiro de Faria, que
foi Governador de Pernambuco, como ainda se encontram, no Sítio Taboca.s, remanescentes do primeiro povoador do Município.
Século XVID

Quem, hoje, perlustra os velhos assentamentos da Paróquia de São José
do Bom Conselho, ;-erlfica que, no último quartel do Século XV!II, já se rad!caV>am, no Município, algumas famílias ilustres, como os Alves, os Feitosas, os
Cavalcanti, os camboim, os Falcão, os Cordeiro, os Costa, os Pinheiros, os Porto,
os Magalhães, os Tavares, os Souza, os Melo, os Brito, os Medeiros, que se espaihar!am pelos Cariris, em Pernambuco e na Paraíba, povo,and.o aquelas serras
do Agreste.
Do Município de Flores, de que fazia parte o Brejo, nos meados do Século 19.
viriam os Batista e os Queiroz; do litoral os Marinho e os França e, no fim do
Século passado, seri'a uma progressista cidade, com um Quartel de Cavalaria,
onde fica, hoje a centenária cadeia pública; sobrados coloniais, residências dQS
.Barões de Clmbres e de Buíque; a freguesia dividida em cinco distritos de paz,
com Juiz de Direito, Promotor Público, um Juiz Municipal e seis suplentes; um
1.0 Tabelião, acumulando os Ofícios de Escrivão· do Crime e Civil, privativo dQ
júri e do Registro Geral das Hipotecas; um partidor e contador e um partidor
distribuidor· uma Coletoria e seu Escrivão, um Procurador da Fazenda, um Delegado e seis 'suplentes de Polícia; uma agência do Correio sujeita à repartição do
Recife; uma Cadeira Pública de Instrução Elementar, com um Delegado e três
Comissários literários.
Desmembramento e Decadência
Até os fins do século dezoito, era o Brejo, ainda, um dos maiores municípios
do Agreste, e, perdidos os Distritos de Caruaru e São Bento do Una, bem como o
de Cimbres, hoje pertencente a Pesqueira, compreendia, ainda os de Belo Jardim
e Jatobá, hoje desmembrados em cidades, além de Jacarará, Mandaçaia, Riacho
Doce, Couro D'Anta, Serra do Vento e Fazenda Nova. Abrangia uma área de
I!
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dlreção norte-sul e mais de 130 quilómetros na direção leste-oeste.
Já em 1908, conforme descreve Sebastião Vasconcelos Gaivão, esta área se
reduzia, confinando o Brejo, ao norte, com Taquarltlnga a leste, com Limoeiro;
ao sul com Caruaru e São Bento; a oeste e nordeste, com Cimbres, onde havia
uma Fazenda chamada Pesqueira, que deu nome à sede do Distrito Desmembmdo
do antigo município de Brejo e Clmbres. Possuía a sede do Brejo da Madre de
Deus, 13 mil habitantes, quando havia 5.000 em Belo Jardim e 4.000 em Jacarará.
Com a. construção da Estrada de Ferro Great Western, cujo traçado evitava
aquelas altitudes de 1.000 metros em torno da velha cidade, a Estação de Belo
Jardim começou a atrair maior comércio e a condensar apreciável número de
habit.antes no Distrito, da mesma sorte que contribuía pa.ra o desenvolvimento
de Caruaru, outrora também distrito de Flores, Pesqueiras, São Bento do Una que
era, naquela época, o Brejo da Madre de Deus.
No primeiro quartel deste século, desmembrava-se Belo Jardim e, no segundo
Governo de Epltácio Coimbra. para lá se deslocava a sede da Comarca, reduzido
o Brejo, minha cidade, a simples termo, como castigo à sua vocação oposicionista.
Tal vocação política, com uma luta política demasiado intensa, vinha de longa
data.: no século XIX, o Governo da Província mandara para lá o Padre Pinto
de Campos, com quinhentos homens, para. enfrentar o velho Antônio Cordeiro,
que foi assassinado por um cabo da milícia no Rio das Tabocas.
Mais recentemente, perderia o Brejo o Distrito cl.e Jatobá, transformado hoje,
no Município de Ja.taúba. e esteve prestes a desmembrar-se também, o Distrito
de Fazenda Nova, uma estância hldromineral, onde se desenrola, todos os anos,
o Drama da Paixão de Cristo, conhecido no mundo Inteiro, constituindo o maior
espetáculo teatral de arena do Pais, atraindo, por vezes, mais de trinta mil
turistas.
o Brejo, que t.antas retaliações sofreu em seu território, principalmente depois que a Estrada de Ferro velo beneficiar os seus Distritos, de topografia mais
a.ccessível, vem procurando, apesar de tudo, sobreviver, como município autónomo.
Assim, conseguiu que na década de 40 lhe fosse devolvida a Comarca; obteve
a localização, em sua sede, de um Posto da Secretaria da Agricultura; mais recentemente, construiu, com seus próprios recursos, o seu Ginásio e, graças ao
esforço da própria. população, um hospital e uma casa de parto, conseguindo-se,
finalmente, do atual eminente Governador Eraldo Guelras Leite, uma agência
do Banco do Estado de Pernambuco, para a nossa cidade natal.
Esta é, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha cidade, velho burgo em que
os Cordeiros, os Alves, os Florentinos, os Fleltosas, os Amuns, os Campos e os
Queiroz deitaram raízes.
Lá foi o último núcleo de resistência de Frei Caneca em sua fuga para o
Interior, onde escondesse os seus sonhos republicanos; de lá saiu um pelotão para
a Guerra do Paraguai, onde se cobriu de louros o nosso conterrâneo, Capitão
Joaquim Cordeiro Falcão; lá nasceu o Cônego Francisco Rochael de Brito Medeiros, diretor da primeira Escola Normal do Recife, exercendo várias vezes o
mandato de Deputado; e foi morrer, ainda jovem, em sua cidade natal; médicos
Ilustres, grandes advogados, entre estes poderemos citar como homenagem o
Dr. Gemlnia.no Campos, que clinlca há mais de 60 anos na cidad·e de Caruaru.
Tamanha contribuição, na politica, nas profissões liberais, no ensino, na
magistratura, no Ministério Público, não valeram multo à cidade, em sua longa
história, maior atenção dos poderes estaduais.
Seu hospital, seu colégio estadual, sua Cadela Pública, seu Mercado, suas
Igrejas, foram construídas somente pelos municipes.
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Nem a Coletoria, nem a Delegacia nem os Correios dispÕem de prédios
próprios, como também não os correios e Telégrafos, repartições públicas federais, que estão em prédios alugados.
Diante disso, temos aqui nesta hora, em nome dos brejenses, da minha. terra,
uma reivindicação que esperamos seja satisfeita pelo eminente Governador Eraldo
Guefros Leite: o asfaltamento ela rodovia que nos liga ao Distrito de Fazenda
Nova, já ligado, por via asfaltada, à cidade de caruaru.
É uma relvlndlcação que esperamos seja acolhida, para que chegue ma.fs
depressa o progresso à. minha cidade natal.
Não reclamamos esse melhoramento apenas porque a. preoor!edade das comunicações com o Recife tenha contribuído para a decadência do nosso Município,
insulado entre serras, lutand.o, praticamente sozinho, no último século, pelo seu
próprio desenvolvimento.
Pleiteamos essa pequena participação do Estado em nosso desenvolvimento
por uma. razão econômlca, do interesse do próprio Estado: somos, hoje, o maior
produtor de cenoura de Pernambuco; a pecuária, principalmente leiteira, 'tem-se
desenvolvendo de maneira apreciável, no meu Município de Brejo da. Madre de
Deus, com a melhoria dos rebanhos promovida pelos próprios fazendeiros, enquanto a produção de algodão e mamona vêm, há mais de um século, abastecendo o mercado do Recife, além de cereais e frut.as, como a goiaba, a laranja,
a pinha e a manga.
Entretanto, com uma população de 27. ooo habitantes no Município, mais de
5.000 na sede, dispomos de apenas 30 estabelecimentos de comércio varejista.
O Sr. J'oão Cleofas- V. Ex.a dá. licença pB~ra um aparte?
O SR. WILSON CAMJ>OS - Com multa. honra, Senador João Cleofas.
O Sr. João Cleofas - Ouvindo o seu discurso, meu eminente co~anheiro, em
que V. Ex.llo dá um tom se·ntlmenta.I à descrição de sua Cidade, do seu torrão
natal, quero associar-me .a V. Ex.a para também cooperar na sua solicitação ao
Governador iElraldo Gueiros Leite, a fim de que possa ser rea!llzada essa ll,gação,
que não compreendemos ainda não ·telllha sido fel.ita.

Agradeço a V. Ex.a, meu prezado líder e eminente
João Cleofas. V. Ex." que conhece bem o meu MunlJCla>lo, perna!lllbuca.no
que é, de origem e nascime.nto, ~;abe que a minha Cidade reivindica, porque :precisa, r.ealmente, da con~trução dessa rodovia [para que, como eu disse, possa o
progresso .~hegar à minha Cidade natal. iElm meu nome, e no dos meus CO!lljpanhei.roo daquela Cidade, longínqua de BrasHia, agradeço a V. Ex.a pelo aparte
honro.so que me concedeu.
Proosigo, Sr. Pre~ildente.
Velhas estradas noo llgam a Ca.ruaru, a sa.nta Gruz do Caq>libartbe, a Antônio
Ollnto e aos munl.cl[!llos parailbanos vizinhos.
Elas é que estramgulam o progresso do ~ejó da. Madre ele Deus, que, apesar
disso, somente a 195 qullômetros do Recife, dispõe de uma linha de ônibus lntermunlctpal.
Temos, ainda, uma riqueza paisagística, dificilmente encontrada no interior
do Estado, porque no Mlunlciplo se confLgura uma zona de 'transição, entre o
Agreste e o senão, havendo, ainda, rem.anes,centes da mata cmlar em que viviam,
há trê.s SléC·lÍios, os índios Carirls.
O SR. WIDSON CAMPOS -

Senado~

Talvez ;por Jsso, o Brejo da Madre de Deus foi escolhido para cenárfo, de fll!m.es
que procuram .re]Jil'esentar o sertão ma.ls característico na. vida do nosso, Pais:
ali rodaram-se "Deus e o Diabo na Terra do Sol"; "Riacho de Sangue' e o
"Auto da Compadecida"; sagas sertanejas, com cangaceiros e beatos, vista a
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Também a cidade, com os se·us sobradões coikmlais e casas com a facha:da
lnteira.mente re•coberta de azule~os portugueses lembl'a, multo bem os séc<uWs
XVII e XVIII.
'
'
HoJe Fazenda Nova. é ~m dos mais atraent-es pontos tl'lurllstlcos e o Brejo tem
tudo para sê-lo :também, o va}e cercado por serras, como a do Estrag10, a 1.000
metros acima do nível do mar, no Inverno, cobertas de néveoa., enquanto a temperatura, na cidade, chega a lO graus.
. Aliás, o seu clima é a,prazivel, quente, atenuado pela altitude, a média das
maxlmas em 30°, a das LlllÍnlmas em 16°, a média coma>ensada de vinte e dois
graus, numa aJ:titude, a cidade, de 636 metros acima do ni'Vel do mar a menos de
160 quilômetros, em linha reta, do litoral.
'
Se Agaanenon Magalhães devolveu ao Brejo, em 1941, a sede da COmarca;
se Ci~ Sampaio serviu o Murnlcípio com a ·enel1gia da OHIESF, quando a cidade
posswa, apenas, um motor Diesel, :g·raças à iniciativa, em 1926, do brejemse Pedro
Guenes Pe~eira Lins, de swudosa memórda, [pretendemos •que o eminente Governador Eraldo Gueiros Leite le.ve, também, sua contrtbuiçã.o a mais ao progreiSSO
de nossa terra e para o bem-estar de nossa gente.
Tlliliniclativa, de que os brejenses jamais ~PCrderão memória -.pois os acostumados a receber pouco sempre são os mais gratos -, consistirá no asfaltamento de pouco mais· de 20 qudlômetros de rodovia, entre Fazenda Nova e Bre:jo da
Madre de Dems.
Pagaremos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, com progresso, desenvolvimento,
produção agropeCluár!a, contribuição cultural, econômlca e polí:tica, o preço desse
in·vestlmento que não beneficiará somente o nosso município mas todo o Estado
de Pernambuco.
.
Isto o que quería;mos dizer, na mai.s alta .tribuna do País, envaideClidos de est!llrmos, a•qui, em nome de Pernambuco e, principalmente, do Brejo da Madre
d·e Deus, em mais .um anlwrsáll'io d·e nossa cidade nataJ!, dua.s 'Vezes centenárla,
matriz de progressistas centros urb!llnos, mevCla.ntls e Industriais; ·como Carull!rU
e Pesqueira, caminho de precursores na caminhada para os sertões paralbanos, e
que, graça.s à tenacidade dos seus fl:!hos, conseguiu ve.r ma;n.tlda sua ootonomia,
depois de tantas re•tali!IIÇões, tamanho lllbandono e tão ~ande esquecimento.
O Brejo da Mll!dre de Deus, Sr. Presidente e Srs. Senadores, comemora este
!llno 222 anos de contribuição para o progresso do meu Estllldo. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a rp!davra ao nobre Senador
Flávio iBritto.

O SR. F1LAVIO BRlTrO- Dois assuntos traeem-me, hoje, a esta tribuna, Sr.
Presidente e Srs. Sena,dores, o primeiro leva-me à congr!lltulação com o sofrido
povo de meu Es•tado e, em nome desse mesmo povo, à consignação, nos Anais
desta Casa, de nossos agra.declmentos efusivos ao Sr. Mlnlst;ro dos Transportes,
General Dryrceu de Araújo Nogueira, por ter S. Ex.a, como demonstração inequívoca de sensibilidade para com os problemas brasileiros, penetrado no âmago da
problemática !llffiazonense, ao homologar, por atos de 14 de j1l!lho do corrente
ano, as resoluções baixa.das em 7 de maio pelo ConseCiho Nacionllll' de Pontos e
VI!IIS NavetgáNeis, que aprGVam os pro·jetos, as especificações e os respectivos orçamentos para construção dos seguintes .por.tos nuv!·ais:

de
de
de
de
de

]tacoa.tlara -orçado em 'Or$
Te!é
"
"
EiumaMlá
"
"
iManicoré
"
"
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"
"

4.963.440,00

4. 660.720,00
4.660. 720,00
4. 660.720,00
4. 747,:590,00
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"
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"
4.649. 720,00
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4. 600. 720,00
"
"
de TSiba.tinga
4.7·58.840,00
"
"
Seria para trazer ao conhecimento desta casa o óbvio, se me delongasse,
aqui, sobre a Importância que representa para o interior do Estado do AmazonBII
a construção desses portos.
Neste momento, quando o Senhor Presidente Ernesto Geisel leva à frente,
com a clarividência que lhe é próp'ria, a obra titânica empreendida pelos
Governos. revolucionários no sentido de Integrar realmente a Amazônia à Pátria
brasileira .- "Velho sonho intermitente de séculos", como bem se. expressou
Sua Excelencia - é alvissareiro para todOil nós amazonenses vermos a importância com que é tratado o problema da "ampliação e maior eficiência do
tt~ansporte fluvial e maritimo", pois o caminho natural das águas é parte Integrante da vida do homem do interior d& meu Estado, condltio sine qua non
para sua locomoção e para a circulação de suas riquezas pela maior bacia
hidrográfica do mundo.
O outro a:ssunto, Sr. Presidente, mister se faz que eu o traga a este Plenário,
no intuito de traçar, em linhas ligeiras, mas com traçado marcante, para. que
se dirimam dúvidas e se ponha fim à onda de bOatos que se derrama em nosso
derredor, minha posição no episódio político-partidário que, há bem pouco,
nós, politicas do Amazonas, acabamos de viver, :para a escolha do candidato ao
Governo de nosso &tado, que tão bem culminou com a indicação do nome
honrado de S. Ex.8 o Sr. Ministro Henoch Reis.
Durante minha estada no exterior, onde me demorei por alguns dias como
membro integrante da Delegação do Brasil à 59. 0 Reunião da Organização Internacional do Trabalho - OIT, por vezes, a imprensa trouxe meu nome como
um dos participantes da escolha do ilustre amazonense, tendo alguém, até
mesmo, divulgado ter sido eu o seu grande eleitor.
Fossem tais boatos a expressão da verdade, de nada teria eu que me desculpar, pois, com certeza, teria agido acertadamente, pois o nome de Henoch Reis
sempre constituiu em meu Estado, bandeira que dignificaria a quem quer que
a empunhasse.
Por amor à verdade, porém, necessário é que se coloquem os fatos em seus
devidos liugares.
Nenhuma participação tive na indicação desse eminente conterrâneo, que,
contudo, mereceu os aplausos de todas as correntes de opinião do povo do
Amazonas e o meu especial entusiasmo, pois, filhos, ele e eu, do mesmo municlpio interiorano temos nossas origens ilmanadas em raizes bem aprofundadas
na gleba amazonense, orgulhando-me eu da amizade com que sempre me distinguiu S. Ex.a
· O Ministro Henoch Reis vai para o Governo do Estado acima dos grupos,
em missão de paz, como um traço de união, já disse eu nesta Casa, a somar
as forças vivas do Amazonas, para o trabalho em favor de sua. grandeza.. Homem
tranqüilo pela sua formação, enérgico e positivo quando necessário, merecendo
sua escolha pelo Senhor Presidente Ernesto Geisel, o aplauso de todos os caboclos que estarão sempre prontos a apoiá-lo, para que possa ele levar a. bOm
termo as metas inspiradas na filosofia politica implantada pela Revolução de
1964. (Multo bem!)

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Osires Teixeira.
O SR. OSIRES TEIXEIRA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, não faz tempo,
falávamos desta. tribuna do estilo diferente e tranqüilo de dirigir do eminente
Presidente Geisel. E, à época, taziamos referências à criação do Conselho de
•
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o processo de desenvolvimento econômlco gradatlvamente.
Assim é que, mansa e tranqilllamente, Sr. Presidente, velo armando .a Nacão
dos dispositivos capazes do desenvolvimento nacional e da busca dobem-estar
da coletivldade.
Ainda ontem se criava, através do conselho de Desenvolvimento Econômlco,
a Empresa Brasileira de ..Extensão Rural que, realmente, penetra a fundo noa
Interesses da agricultura, equacionando seu desenvolvimento; bem assim a
Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias. Agora, vem o conselho de Desenvolvimento Econômico de disciplinar matéria que, há muito, carecia da atividade
governamental. Trata-se da suspensão da isenção de impostos de importação
para agluns produtos e da elevação da aliquota para .outros. Assim é que as
bebidas, agora, têm alíquotas altas; os al!mentos sofisticados, igualmente; as
p·erfumarias, cosméticos, tecidos e tapetes são gravados com maior aliquota de
importação.
Isto, sem dúvida alguma, beneficia e protege a indústria nacional; esta é,
sem dúvida nenhuma, medida da mais alrta relevância e da mais alta repercussão
econômica para o des•envolvimento nacional.
E, no momento em que se evidencia a medida governamental como correta,
no instante em que se dá ênfase à validade dessa providência governamental,
.seria bom que o Conselho de Desenvolvimento Econômico, dando seqüêncla a
essas providências de proteção à empresa nativa, dando seqüêncla a essas providências que dão cobertura à indústria nacional, dando seqUência a essas providências de defesa do interesse nacional e dos recursos nacionais, começasse a
pensar nos royalties que a indústria nacional paga para determinados produtos.
o vestuário masculino, por exemplo, no Brasil, é das indústrias de confecção
que mais paga royalties a estrangeiros. Informo à casa e à Nação que o grande
costureiro francês Pierre Cardln tem, na indústria brasileira, o seu segundo
orçamento. Pagamos royalties pel1as gravatas que usamos, ora a Pierre Oardln,
ora a Dlor, ora a Yves Sa1nt-Laurent. Pagamos royalties pela camisa que
usamos, pagamos royalties pelos sapatos, pelas calças e até pelo vestuário intimo
que usamos.
o mesmo acontece às mulheres. Praticamente, toda a vestimenta de luxo
usada pela mulher brasileira, ·embora fabricada em prêt-à-porter no Brasil ou
costurada na chamada haut couture, representa, sempre, o pagamento de royaltles
a grandes costureiros internacionais.
o Governo, através da resolução de ontem, do Conselho de Desenvolivlmento
Econômico, eleva a 205% a alíquota referente à importação de cosméticos, mas,
aí estão fábricas de cosméticos que pagam permanentemente royalties, ora a
Elisabeth Arden, ora a Helena Rubinstein, ora a Avon, COty e a outras grandes
organizações internacionais.
Faço o presente pronunciamento, Sr. Presidente e Srs. Senadores, para
louvar o Governo, para louvar o Conselho de Desenvolvimento Econômico, ao
tempo em que chamo a atenção para complementar essas providências, dando
maior proteção à indústria nacional e fazendo com que sejam colocados à venda
produtos oriundos de desenhos Industriais nacionais.
Multo obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Conceckl a palavra ao nobre Sen!lldor Nelson Carneiro.
o SR. NELSON CARNEmO - Sr. Presidente. minha presença na trl!buna é
brev.e, apenas para identificar, ainda uma vez,' o des·encontro entre o Poder
Executivo e o POder Legislativo.
lll notório que muitos projetas de lei de autoria de parlamentares não chegam a seu· termo porque penam na:s Comissões e, à .espera da Ordem do Dia,
acabam encampados pelo Governo Federal, que os encaminha, com ligeiras al-
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- 649terações, como mensagens ao Congresso Nacional para serem v-otados em tempo
recorde.
V:en!ho referir-me, Sr. Presidente, a-o último desses casos.
O nobre SenadQr Fausto Castelo-Branco havia apresentado a esta casa
do Congresso um projeto de lei que torna obrigatória a iodação do sal de
cozinha destinado ao c·onsumo a-limentar nas regiões bocígenas do País. Este ·
projeto está ·em curso no Senado.
Era natural que, se o Governo ·Federal tivesse idêntico propósito, poderia,
através de qua1quer dos seus Líderes ou das Comissões, colaborar para que
esse projeto saíes·e aperfeiç·oado. Não! Em vez disso, enquanto o projeto transita no Senado, chega à Câmal'a cfos Deputad•os a Mensagem n. 0 274, de 19·74,
que visa ao mesmo objetlvo:
"IDispõe sobre a obrigatorieda:de da iodação do sal destinado a-o consumo humano, seu controle p-elos órgãos sani·tários, e dá outras providências."
O alvo é o mesmo. Há nuanças diversas, há taxas diferentes mas tudo iSSO
poderia ser feito através de emenda-s do Executivo, utilizando-se de seus representantes nesta Casa, ao pro-jeto em curso, e a iniciativa ficaria s-end:o parlamentar.
IDe agora por diante, porém, o destino do projeto Fausto Castelo-Sranco
é o arquivo, do que resultará a aprovação da Mensagem do Poder Executivo.
Então, amanhã, ao se fa21er a estatística anual da- contribuição legislativa, verificar-se-á que menor foi essa contribuição, quando, realmente, foi ela, em
grande parte, a inspiradora das mensagens do próprio Poder Executivo.
Sr. Presidente não queria- deixar passar esta oportunld!!ide, para voltar
ao tema, que tem' sido objeto de outros pronunciamentos d:a Minoria. (Muito
bem!)

O S·R. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - concedo a palav·ra a-o nobre Senador Vasconcelos Torres.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. President.e, Sra. Senadores, o Estado
do Rio tem na agroindústria açucareira uma de suas mais importantes e antigas atividades económicas.
.
Canaviais existiram, d-esde o mais remoto passad-o colonial, em diferentes
lugares da terra fluminens·e, assina·lando um tipo de vocação agrária que não
ma.ls se in·terromperia através d:os séculos, até este presente de que somos parte.
No Município de Campos, a paisagem é, ainda hoj-e, marcada tipicamente,
pe'os cana-viais que se estendem até o horizonte e pelas esguias chaminés das
fábricas de açúcar.
A sinonímia que se ·estabeleceu entr-e o nome da his-tórica cidade de Paraty,
no Extremo-Sul do Estado - núcleo urbano que se inclui entre os mais velhos
do Brasil - e a aguardente de cana. pr-epara-da conio bebida, é uma demonstração eloqüente dessa presença secular de engenhos e d:e alambiques no solo
fluminense.
A Participação Humana
Há uma expressiva .participação dessa: agroindús.tria açucareira na vida
económica de meu Estado, senhor Presidente.
O preparo do solo; o pJ.antlo e o corte da cana: sua cond·ução à esteira das
moendas; a manutenção e o ac!onamento dos complexos mecânicos das usinas
e das d'estllarias de álcool onde a matéria--prima é processada. . . E, também,
a refinação, o armazenamento, a comercialização do açúcar, bem como os diferentes serviços exigidos pe~o setor esse painel dlvoersiflcado de trabalho, representa n!ll terra fluminense, Sr. Presidente, o melo de vida d·e uma coletlvl:dade que não andará longe da casa do milhão de pessoas ...
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- 650!Disse um milhão de pessoas, Sr. President,e, considerando o.s que estão d1retamente incluídos nas estruturas de trabalho e de produção a que me referi
e suas famílias, seus dependentes.
Mas, na verdade, esse núm·ero será. muito maior, .se estivermos a·tento.s ao
fato de que a população inteira do Estado se beneficia de todos os efeitos dinamizadores e multiplicadores gerados pela própria ação da agrolndústria a
que estou me re:ferlndo. ·...
Velho Tema
Estas minh~ palavras não visam reprlsar um fato que é tle todos coIl!hecldo ... Procuro, apenas, fixar o necessário ponto de partida para a nova
abordagem que hoje farei do mesmo velho tema, inúmeras vezes focalizado em
toda a minha tr111jetória parlamentar, d·esde os saudosos tempos de Deputado na
Assembléia ·Legislativa de meu Estado .e, d'epois, neste Congresso: primeiro na
Câmara e, há. 11.! anos, neste Senado.
Todas as v-ezes que me ocupo do assunto, Senhor Presidente, eu o faço não
apenas pelo dever parlamentll'l' de .servir oos interesses da Terra Fluminense
(o que já bastaria para justificá-lo), mas, também, por motivos outros, mais
pessoais e mais antigos, ligados a minha própria 'eXperiência de trlllbalho na
Ja diStante mocidade ...
Trabalh:ando no Instituto do Açúcar e do ,Aloool, como já rememorei algumas vezes nesta Casa, visitei e pesquisei todas ~ regiões açucareiras do
Brasil na décaid'a de 40 e, a partir desse longo contato físico com os seus
problemas, elaborei estudos e análises, ln.slgnificativos, talvez, quanto ao mérito ...
Mas, que for~tm, possivelmente, permitam-me a !modéstia da afirmação, as
primeiras tentativas reallza:da.s neste País, com a utilização da metodologia
das Ciências Sociais, paxa quantificar fenômenos e comportamentos, em determin~tdo setor sócio-econômico, bem como para lnterpr.etá-los objetivamente.
Tive, aliás, a satisfação intelectual e também a honra, de saber que um
desses meus volumes - Condições de vida do Trabalh!Ulor na Agroindústria do
Açúcar - foi traduzido para o francês e pa:ra o inglês e publicado, em Nova
Iorque, pela Organização das Nações Unidas.
t, assim, com a familiaridade de quem se reencontra com um assunto com
o qual nunca deixou de esta:r identificado, no seu histórico, na sua dimensão
humana e nos seUs aspectos técnicos, Sr. Presidente, que volto hoje a tratar
dos problemas, extremamente graves, no meu entend·er, que ora se fazem presentes na agroindústria açucareira do País, 11:meaçando-a de um retrocesso violento ou, mesmo, de um cola·pso.
Brasil, Maior Produtor Mundial de Açúcar

Esta minha a-firmação envolve um aparente paradoxo, Sr. Presidente, porque e'a: parece conflltar com o brilho das estatísticas da OAOEX, nas quais o
açúcar figura, nos últimos dois anos, na posição de honra que todos nós sabemos.
É de alta positivida;de para o País esse êxito alcançado como exportador
de açúcar, apresso-me a: reconhecer, mas, o simples registro desse fato está
longe de exprimir, no setor açucareiro propriamente dito da economia ·nacional,
uma situação definitiv·a e tranqüila de problemas resolv!d'os ...
M contrário, a própria consideração objetiva desse êxito nos leva: ao temor,
direi mesmo à certeza. de um esvazlam·ento que virá a ocorrer e de um desastre
econômico de incalculáveis l'eflexos nas regiões produtoras - se providências
urgentes não forem tomadas, como esperamos que o sejam, no rumo de uma
nova politica a:çucareira, formulada em termos diversos da atual.
A ascensão do Brasil à condição de maior exportador mundial de açúcar
prende-se a duas diferentes ordens de fatores ...

-

----··

- 651A primeira delas, representada na própria política de desenvolvimento econômico que os governos da Revolução têm posto em prática: com patriótico
empenho e extraordinário êxito, consid-erados os resultados 1ilobais atingidos,
no breve espaço de um decênio.
O_ incremen!A> à.s exportações, como sa>'bemos, ocupa lugar de destaque entre
as açoes q~e vem sendo desenvolvidas nos últimos anos, para criar condições
que nos seJam favoráveis na bailança de pagamentos com o exterior.
Procuramos maximizar os ganhos provenientes da elevação das vendas de
maroérias-primas e de produtos aca;bados ao exterior, exatamente paa:-a podel.1!tlos
atender às importações de bens de capital e de insumos necessários ao nosso
crescimento indUJStrial - .bem como, podermos utilizar, no limite máximo, o
crédito externo, para financiamento de diferentes projetas de desenvolvillllento
setorial ou regional.
Nossas eJCpOPtações passaa:-am da modesta casa do bilhão de d&ares anuais,
onde se mantinham anteriormente, pa.ra os 12 bilhôes de dólares que exportamos em 1973. Nesse rtotal, o açúcar eJ®ortado, quas·e três milhões· de toneladas
métricas, incluindo o demerara, o cristal e o refinado, representaram mais de
seiscentos mHhões de dólares, em valor.
A ourtra ordem de fatores a que fiz alusão, Sr. Presidente, é de natureza
conduntural. se.ria desnecessário relembrar aqui o que representou, em termos
de perspectivas novas para o açúcar br!llsileiro no mercado americano, os fatos
políticos e económicos que vieram alterar a antiga posição cubana, de gll"ande
fornecedor daquele mercado. Em 73, exportamos 7 miCihões e 500 mil sacas de
açúc!llr para os Estados Unidos. E todo o açúc!IIT braslletro exportado nesse mesmo ano de 73 superou, em peso, o café e só perdeu para o minério.
iDe outro lado, circunstânc!:l!S .transitórias !llbriram para o açúcar brasileiro,
nos últimos anos, os imensos mercados russo e chinês.
Cabe aqui, j.ustaanente, um especial elogio aos nossos homens de empresa
que, apoiados pela nova diplom!llcia brasileira, lognram estabelecer uma gr!lilllde .pene·tração dos produtos brasileiros nos referidos mercados. ~rtamos, em
1973, 7 milhões de sacas de açúcar para a Rússia e 6 milhões para a China.

..

Abro um parênteses nas considerações que estou tentando encadear, Sr.
Presidente, para aludir à satisfação que sinto em poder ressaltar, como o faço,
uma açoo positiva d·e nossa diplomacia ...
Sempre fui, nesta Casa, critico irrr.everente do i:rnobi!Jsmo e do jogo de ibo!IIS
maneiras, técnicas sobre as quais o Iitamara.ti as.sentou, por muitos anos, seu
inócuo estilo de trabalho, e sou tomado de sincera e p:l!tr!ótica ale,gria oo verificar, num caso concre•to, que essa obsolescência começou a ser .ultrapassada.
O grande ganhado·r, no caso, foi o Brasil, sem nenhuma dúvida, cumpre assinalar.
O quadro poderá mudar

Mas, retomo o fio de meu d!.Sourso, Sr. Presidente. Falava eu do lugar de
ocupado peUo !llçúcar, nos últimos anos, na .p!lluta das eXIpor.tações brasileir:l!S ...
11!: pre·ciso, porém, ·Considerar que a conjuntura f!llvorável à extensa e volumosa penetração do a~úcar do Brasil no mercado intern!I!Cional poderá mudar
- e se isso vier a acontecer, nos veremos às voltas, sem estacr:mos [prep!!irados
pa~a enfrentá-lo, com um incómodo ;probC•ema de superprodução, de incalculáveis e indesejadas conseqüências, nas várias regiões do País em q.ue se !I!Cha
Instalada a agroindústria açucareira.
iNão me deixo levar, no que acabo de d!:wr, pela fantasia de um pessimiSI!llo
gratuito, Sr. Presiden.te. Mas, a verdade é que a poHtica dos .governos das Américas face a Ouba, firmada em reso1uções da Organização dos Est!lldos Americanos poderá lllllldar (porque, inclusive, Já está mudando) e, então, teremos outra
vez d·e enfrentar o altamente competitivo açúcar cubano. Mas, não é só isso.
des~~aque

..
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ao contráll'!o, podem ser aferidas pelos que desejarem fazê-lo. Temos informações se.guras, repito, Sr. Presidente, d·e que tanto a Rússia quan'to a China empenham-se, no momento, em fazer ,grandes investimentos para iiilJP}antar nos
r>espflctivos territórios n·acionais parques açucareiros próprios, que funcionarão
à base de· betel'II'aba, em alg~Uns casos, e de can·a, -em ou,tros; parques que não
demorarão a estar em condições de produzir.
O SI'. João Cleofas - Per.mite V. Ex.a um aparte?
•'
O SR. VASCONCELOS• TO&RES - Com prazer.
O Sr. João Cleofas - V. Ex.a tem .toda razão ao rubor-dar este aspecto, porque, na verdade, ao· que fui Informado, neste moonento, instalam-se cerca de
30 ,grandes msinas de cana-de-açúclll1' no mundo. Temos o exemplo de brasi4elros
que estão indo montar três grandes. usinas no Paraguai. De modo que quando
essas u.sinas esti.verem funcionando, teremos :uma produção de açüca.r maior do
que aquele contingente que hoje o Brasil exporta. É um problema qrue nos deve
ca;usar certa apreensão e não podemos considel'á-1o sob o imediati.smo atua.l.
O SR. VASCONCELOS TORRAES- Desvanece-m,e a Intervenção de V. Ex.8 ,
que, com o seu espírito atilado e como co·nhecedor do assunto, está vendo nas
pondea-ações que faço a realid·!lide que não 'está muito distante e sugere a caUitela
que deve ser toanada.
O mercado interno está saturado
Dk-se-á que existe a aatema;tiva do merc!l!do interno. Haveria grandes parcelas da pQJ>ulação brasileira que ainda nã·o consomem açúcar de procedência
industrial, !lidmite~se, e aí está o imenso e imedilllto mercado cativo que nos
assegurllJria, se ex:plorado, a :permanente continuidade de uma produção açucareira obtida a pleno emprego dos fator-es.
De fato, é verd!lide que o a!túcar noo ·Chega à mesa de muitos milhões de
humildes obrasi4eiros. como o caf,é tlllmbém não c·hega. C·omo o a.rroz e outros
produtos -també:m não che,ga;m, reconheço.

Mas, a barreira que existe, no caso, entre a possibilidade de consumir e a
decisão de fazê-Lo, está ligada à problemática da pl)breza - que é a triste contingência do subdesenvolvimento ...
E, porque assim é, Sr. Presidente, ainda que o esforço que se está fazendo
para supe,rar essa situação de atraso material seja imenso, como todos sabem,
não existe, sequer, remo+a hipótese de uma pr-onta inco:qJoração de grandes
contingentes populacionais brasileiros, ainda coma>rimídos numa simples economia de S01brevivéncia, na :massa de consumidores que se rubastece naos feiras,
nos sup,ermevcados, ou nos es·tlllbelecimentos de comércio regular, instalados nas
cidades e vilas do P·aís.
Convém a.ssina.1ar, a propósito, que o consumo inte.rno de açúcar no Brasil
Já é bastante alto, atingindo a 38 quilos por ano, por habitante, superior aos
modestos 20 qrulilos .que exprimem a média mucr1dial. 65% de nossa produção açucareira já são destinados ao atendimento desse volumoso consumo interno.
Bem sei, Sr. Plresidente, que o índice per capita, tão do agrado de certos
economistas elqlrime, sempre, uma realidade numérica, mas, nem sempre, uma
verdade social. ..
A verdade soc~al nesse caso, ao que tudo faz crer, é que uma pavte da população brasileira está ·consumindo açúcar demais e a outra parte, rpratlocamente,
não o consome.
Mas, essa situação, como disse, está ligada aos problemas típicos do swbdesenvolvimento e não seria o·w será modifieada senão a médio e longo prazos,
quando alcançarmos a tão desejada e tão procurada melhoria estrruturllW de
nossa economia, conce1to que envolve, como ninguém Ignora, principalmente,
melihores condições de justiça soclail ...

-
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-653Não eyJste, portanto, pa.ra o açúc!lir, a altel'nativa de .uma ampla expansão
do consumo int&no. O SJbasteclmento interno já SJtlngLu a níveis de saturação e
não coDJtamos de momento, como vimos, com o potencial de um consumo elástico a explorar - para absorver os excedentes que, a certo momento, deixarem
de encontrar colocação llácll no incem mercado eXIterno.
O que se espera da habilidade d11s governos
Pode ser dito, a propósito, que a vida ec·onômica e a própria existência politica de uana nação estão sujeitas a mil trop,eços, a uma conjug!l!Ção infindável
de fatores fortuitos e que a habilldade dos governos consiste, exatamente, em
saber jogar com eles, em ttra·r de cada, no momento certo, o que o mesmo pode
dar, em proveito da N!l!Ção, para que ela supere, sem demora, os inúmeros fatores adversos que a separa dos chamados objetivos nacionais peNilanentes.
Tudo isso é ve.rciade, Sr. Presidente. E, como todos os brasileM'os que anseiam por um Bras11 ,grande, reconheço o prodígio de esforços que o~> governos
da Revo1ução têm rea1:1zado para el.Lminar, um a um, os pontos de estrSJngulamento da economia páhla; para sanear o melo circulante; para elevaa- o salário
real recebido pelos nossos trrubalhadores; para. criSJr mecanismos pr.opicladores
da formação do capital nacional e para melhorar a nossa posição no comércio
Internacional.
Tudo illllO está c&to, repito, e responde, da. melhor fol.'ma, ao que estava
sendo reciamado pelo Interesse nacional, após o ciescala.bro a q.ue havíamos chegado em 1964. Os êJé,tos até a.gora alcançados, somente nessa área, já constituem,
no meu entender, a. melhor justiflca.tiva da RevoCução de março. Mas, para o
bem de todos nás, é preciso permanente cuidado no sentido de evitar uma perigosa defa.'l!l!gem entre as formulações adotadas e a própria dinâmica dos
problemas.
•
A necessária visão global
Os pl'Oiblemas soci·ais e económicos de uma Nação têm múltip~as faces e
implicações e é preciso que o tratam,ento dado a cada um reflita a simultânea
consider!l!Ção de t~os os diferentes fatores que interagem nos seus respectivos
universos e com~oem a unidade de sua lmag·em e do seu pro•cesso.
Chego, a:qui, à primeira das afil'mações .que farei neste discurso, Sr. Presidente. É a de que, pelo menos no caso do açúcar, não basta a conquis+a da copa
do mundo, no futebol aleSJtórlo das exportações, plllra q.ue se suponha bem equacionados e bem resoividos os diferentes desajustes internos, provenientes de
cSJusas estruturais ou conjunturais, que pressionam ·e deformam nossa agroindústrla açucareira ...
Os meios e os fins

Aiqui, como em. tudo o mais que diz respeito à vida de uma Nação, é preciso
não nos deixarmos estontear pelas esta.tisticas - e dlscernl:r, com serenidade,
entre os meios e os fins.
Os fins não justificam os meios, como estamos cansados de ouvir e de saber.
Mas, também, o empreg<J de de·termlnados meios que produl!lem, a c.urto prazo,
aparente resut:tado favorável no setor visado, nem sezna>re nos autoriza a supor
que o nm a que esses meias servem é, nec·essaria.mente, o certo, o desejável, o
melhor ...
É preciso discernir disse eu há .pouco. E discernir, à agl'Oindús•tria do açúcar,
neste momento, é analisar o grau d·e compatibilidade que exis.te entre os meios
possíveis e desejáveis a empregar, para que ela. receba os estímulos que lhe são
nece.s.sárloo, e os fins deseja dos a atingir.
Esse ,grau de compatibilidade, Sr. Presidente, reside em algo extremamente
simples Reside a meu ver na imprescindível racionalidade, que nenhuma fórmula ctestlnadn .a solucionar problemas de na·tureza económico-social pode dispensar, aliada a um justo respeito por todos os interesses humanos presente no
setor.

r
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Lembro aqui, Sr. Presidente, o exemplo v;ustrativo das p!D."âmldes egípcias,
grandiosas const11uçóes do engenho hU!Illano, erguidas, porém, pelo trruba1ho
escravo, à custa de milhares de vidas sacrlficad!IJS ...
Adm1ramos esses monumentos que compõem a paisagem egípcia, mas, nossa
admiração não nos leva a j·usti·ficar os meios usados na sua construção.
Mencionarei ainda,· nesta seqüência, os fatos, muito conhecidos, relacionadO!
com o inicio da Revolução Industrial na Inglaterra. Ao falarem dele, os historiadores são pródigos em alusões à inominável utilização nas primeiras fábricas,
principalmente de tecidos, de desnutridas criaturas - homens, mulheres e crianças - em jornadas à.e trabalho que ultrapassavam doze horas e sob condições de
extrema Insalubridade e desconforto.
Ora, admiramos hoje a Revolução Industrial desencadeada na Inglaterra, a
partir dos fins do século XVIII. Foi ela que abriu caminho ao capitalismo moderno, que deu sentid·o de vida e de grandeza ao mundo contemporâneo, mas,
nem por isso aceitamos como fato justificável esse assassinato silencioso, perpetrado contra indefesos trabalhadores, para que se firmasse um novo, prog!1essista, tipo de produção.
As concepções capitalistas da produção e do consumo não são conflltantes
zom a observância dos princípios da justiça social. Ao contrário, a idéia moderna
de prosperidade de uma sociedade capitalista engloba a idéia do justo lucro e do
justo salário e, ainda, a garantia ao assalariado, de condições de trabalho e de
existência compatíveis com a sua situação de ser humano.
Dirão que estou a fazer uma digressão em torno do óbvio e eu respondere!
que estou mesmo. E o faço, explico, porque esses dois episódios tão diferentes
entre si e tão distantes no tempo resultaram ambos, pelo menos em parte, do
emprego de meios condenáveis. Vidas e interesses foram sacrificados inutilmente, tanto na construção das pirâmides como na movimentação das primeiras
rãbricas inglesas, para que os objet!vos colimados fossem atingidos.
Cada Empresa tem seu custo
Direi, Sr. Preslden te, que todas as conquistas, tod·as as realizações que enl'olvem a humanidade, em geral, e determinado povo, em particular, têm um
preço - um custo, falemos com mais precisão - em termos de trabalho, de
sangue, de esperança, de tempo ... E quem o paga não é quem planeja ou comanda a empresa, mas, quem a suporta; quem leva sobre os ombros o peso
fislco opressivo, d·e sua realização ...
É justamente sob o ângulo da avaliação desse custo que cabe fazer a análise e o julgamento das politicas postas em prática para corrigir distorções ou
para din·amizar setores econômicos.
Quando se acende um foguete, numa festa de Interior recorro novamente
ao auxilio de uma imagem ...- ele sobre e explode. Mas, nem toda vez que um
foguet.e sobe e explod,e, acrescentarei, existe uma festa cá embaixo; uma alegria justifictadora do foguete.
Quero dizer, Sr. Presidente, voltando ao tema central de meu discurso, que
a atual posição brilhante do açúcar nas estatísticas da exportação, embora conveniente aos interesses globais da Nação, na busca de recursos externos para seu
desenvolvimento, niW atende aos justos e respeitáveis interesses de todos aqueles
uslnelros e lavradores, que estão suportando o peso maior dessa politica que
visa elevar ao máximo a produção açucareira e destiná-la, preferencialmente, à
exportação, afim de fornecer divisas a Nação.
Um Forte e Avassalador Sentimento de Injustiça
o êxito bras!Ie!ro como maior produtor mundial de açúcar está sendo visto
e exaltado, dent.ro e fora do País, pelos analistas do comércio internaclonal.
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-655li: a explosão do foguete, Sr. Presidente. Mas, cá em baixo, infelizmente. não
existe a festa que o justificaria. Não existe aquele clima. de satisfação e de

justiça que deve imperar no universo de qualquer setor da atividade humana.
Há um forte e avassalador sentimento de injustiça, no espaço ocupado pela
agroindústria açucareira, no exato momento em que ela está dando ao PaiS
uma. substancial contribuição em termos de recursos para acelerar o seu desen\'Olvimento. O que todos se perguntam é se os fins alcançados, ou ainda a. atingir, constituem uma aceitável justificativa para o que se está fazendo.
Acho que não constituem, Sr. Presidente. E esta é, também, a opinião de
muitos. Exatamente porque assim penso aqui estou, agora, a fazer este discurso...
l!l o faço, não apenas pelo dever d.e Interpretar, nesta. Casa, as idéias, as queixas
e as aspirações da parcela da Nação brasileira de que sou representante, como,
~ambém, pelo desejo de prestar a modesta colaboração que está a. meu alcance,
ao ilustre e honrado Presidente Ernesto Geisel, cujo governo todos nós desejamos ver, acertando sempre, para o bem do Brasil.
O Sr. Luiz Cavalcante- V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES- Com multa honra.
O Sr. Luiz Cavalcante - Meu ilustre Colega, a acreditar no pensamento de
Rena.n, para quem a felicidade consiste na devoção a um sonho ou a um dever,
V. Ex. 6 deve ser um homem sumament,e feliz, porque o nobre Colega é devotadÍSSimo ao dever de defender, nesta tribuna, um dos pilares da economia do
seu Estado natal, qual seja. a indústria agrocanavielra. Já o ilustre Senador
João Cleofas externou sua apreensão ante a pletora de usinas de açúcar que
estão nascendo no País e no mundo Inteiro, pela atração dos grandes preços
do momento. Assim, é bem possível que daqui a poucos anos a desculpa para
o preço vll do açúcar, seja verdadeira: o açúcar é demais e os compradores de
menos. Mas não é o caso de hoje. o açúcar, felizmente, é nossa única merca;loria de exportação, que está resistindo à baixa geral dos preços internacionais.
Ainda em maio deste ano ele era cotado a 6.12 dólares a tonelada. Agora, pela
Gazeta Mercantil, da semana passada, que tenho em mãos, sua cotação na Bolsa
de Nova Iorque é de 595 dólares a tonelada.
O SR. VASCONCELOS TORRES- Exato.
O Sr. Luiz Cavalcante- ... ou seja, 240 cruzeiros o saco de açúcar de 60
quilos. Desses 240 cruzeiros os produtores do seu Estado, que é da Região
Centro-Sul, recebem 'apenas Cr$ 56,49, e os do Nordeste recebem Cr$ 66,00. Então,
de um modo geral, os produtores recebem apenas a quarta parte do preço pelo
qual sua mercadoria é vendida no exterior. V. Ex.a tem multa razão na imagem
que fez do foguetório. Na verdade, o espocar dos foguetes no ar não corresponde
à alegria daqueles que, na terra, fazem o açúcar. Prossiga V. Ex.a com o seu
discurso, que tenho encanto em ouvi-lo.
O SR. VASCONCELOS TORRES - V. Ex.a ilustrou bem a sua intervenção,
e eu também devo estar com Renan ao retribuir a gentileza de v. Ex.8 , em
relação ao trabalho que tenho desenvolvido como representante do meu Estado
natal, que tem na agroindústria açucareira um dos seus pilares.
Aliás, o nome d.e v. Ex.s no setor, hoje, ·é altamente apreciado, principalmente pela comparação que fez a respeito do preço da tonelada de cana com o
preço da tonelada de esterco. Voltarei ainda ao assunto que motivou o seu aparte tão grato a este modesto companheiro de atividade, de Partido, e que estâ
dando um brado de alerta falando nesta sessão tranqülla, para que a tranqüilldade de suas palavras consignadas nos Anais desta Casa do Congresso,
depois de divulgadas pelo Diário do Congresso Nacional e, em seguida, também
por mim, possam colimar aquele objetivo que tenho em mira. Muito grato a
V. Ex. 8
o problema que estou tentando caracterizar e analisar impôs-se à minha.
atenção como um problema fluminense, no sentido em que o identifiquei no
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-656meu Estado, mas, não tem mais, neste exato momento em que o abordo, a conotação regional que o particulariza a uma determinada Unidade da Federação.
l!J um problema que se manifesta, com ·as mesmas características, em todos os
Estados em que existem canaviais e usinas. o que, allâs, tem sido evidenciado
através dos· sucessivos ·pronunciamentos feitos neste plenário, no ano corrente
por ilustres Srs. Senadores, não ap~mas de meu Partido, mas também, do Movimento Democrático Nacional.
'
Há, pois, no caso, um paradoxo, Sr. Presidente, qual seja, a de uma agroindústria cuja produção está ajudando o País a maximizar suas exportações e que, não obstante o êxito desse desempenho, apresenta graves problemas
!ntemos, a eXigir uma especial ·e imedlruta atenção das autoridades.
A busca e o desencontro do equilíbrio, desde 30
É oportuno, nesta abordagem, um sucinto retrospecto dos fatos que têm
marcado a penosa trajetória dessa agroindústrla, a partir de 1930, para. que
melhor possamos entender e avaliar s·eus atuais problemas.
A reorganização da vida brasileira que se iniciou a partir da derrubada.
do velho regime operou-se, exatamente, sob o signo de uma profunda e extensa
desordem econômdca, reflexo, entre nós, da crise que abalou a economia mundial
em 1929.
Empenhou-se o novo Governo brasileiro, imp!antado em 1930, na tentativa
de reordenar os nossos principais seto·res econômicos, atvav:és de atos que
traduziram uma intervenção direta e ostensiva na ávea.
o Instituto do Açúcar e do .Alcool foi um dos diversos organismos então
cr.lados, para coordenar as diferentes medidas destinadas a estabelecer situação
de normalidade nos s·etores econômicos a que se destinavam. A autarquia açucareira foi criada em junho de 1933.
Vivia-se, então, uma rase de generalizado empirismo e, na linha das concepções dominantes, a politica estabelecida para dar apoio e estímulo à economia
açucareira visou, exatamente, a preservar a velha e arcaica estrutura de produção, para que os diversos parceiros que dela participavam sobrevivessem - à
custa, embora, acrescento, dos interesses maiores, sacrificados, da colet!vldade
nacional. ..
o conceito de interesse público identificou-se então, no que tocava ao setor
açucareiro com a suposta conveniência de manter o statu quo técnico e social
de uma economia de baixo rendimento.
Dai o controle adotado para o p!Jantlo da cana e para a produção industrial, através dos "planos de safra"; a rigidez dos preços impostos; e, ainda, o
"loteamento" do mercado interno, com a colocação compulsória, no Sul do País,
de uma boa parte da produção antieconômica, gerada no parque açucareiro do
Nordeste.
Procurava-se, com isso, apena.s evitar desequilíbrio maior, um agravamento
dramático· da situação sócio-·econômica de uma região densamente povoada,
que tinha no cultivo e na moagem da cana de açúcar sua atividade tradicional.
E também, em termos relativos, a mais importante.
Havia, portanto, nessa política, um indiscutível aspecto meritório, um objetivo nobre, representado pela sua finalidade social. o que se procurava, então,
era atender ao interesse do homem.

Subsídio a um parque industrial arcaico

Mas, se o equacionamento da política do IAA estava certo, considerado o
problema sob o ângulo conjuntural, no momento exato em que foi essa politica
posta em prática - revelou-se incorreta e negativa nos efeitos produzidos, vista
o. problemática da agroindústria açucareira numa perspectiva de longo prazo.
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Nessa perspectiva, obviamente, seria outra a maneira certa de preservar os
interesses do homem, como parte e da coletlvldade, como todo, no processo
que estou examinando.
O resultado prático do sistema lns·taurado foi assegurar subsidio a todo
um parque industrial arcaico - no qual, também, incluo as usinas fluminenses
- que processava a matéria-prima em condições de baixa produtividade e cujos
empresários, em virtude mesmg da situação instaurada, deixaram. então, de
preocupar-se com a modernizaçao dos equipamentos. Sob a !nf.',uência da segurança que lhes era assegurada, sob a justificação do interesse social, lnsta1ados
no barco seguro de um cartel que navegava sob a bandeira e o aval do Estado,
os usine!ros, desligados, já, do que seria um papel autêntico de empresários,
preferiam investir os lucros que lhes chegavam, certos, em imóveis urbanos
e em viagens à Europa.
· No mercado internacional, o açúcar brasileiro não tinha condições competitivas para enfrentar o similar de outro.s países, onde tanto o cultivo quanto o
processamento industrial da cana eram conduzidos com o apoio de recursos
tecnológicos de que nós não dispúnhamos e de cuja aquisição sequer, então,
cogitávamos.
Abre-se o mercado mundial à exportação brasileira
A situação viria a modificar-se com a Segunda Guerra Mundial. Passou a
existir mercado para quanta pr<Jdução açucareira disponível houvesse, em qualquer parte e a qualquer preço.
Uma injeçãQ substancial de recursos velo entã<J fortalecer o setor, embora o
grande beneficiário disso tenha sido multo mais o· usineiro que o plantador de
cana. Este último, embora tenha por algum tempo auferido ganhos maiores,
não se libertou da situação de subalternldade que lhe dá o penoso e ainda vigente
papel de primo pobre que desempanha no processo da produçã<J açucareira.
A situação nova enfraqueceu a antiga rigidez do sistema contenclonlsta implantado pelo !AlA e, sob a pressão, inclusive, de um consumo interno que se
tornava cada vez mal<Jr, desenvolveu-se aquilo que passou a ser chamado o pólo
açucareiro paulista. Hoje, como se sabe, São Paulo produz mais açúcar do
que os demais Estados açucareiros do Paí.s.
o êxito paullsta na produção de açúcar encerra uma lição que, infellzmente,
não foi, por muito tempo, compreendida pelos dirigentes do IAA.
A tradiç§.o Industrial do Estado bandeirante, seus quadros técnicos, sua
disponibilidade de capitais, foram fatores que condicionaram a implantação, lá,
de complexos agroindustrlals de açúcar preparados para produzirem em regime
de alta rentabilidade.
Acrescente-se, ainda, que a Indústria açucareira pauliSta está implantada
na própria região que concentra o maior potencla1 de consumo do Pais. Seu
produto chega ao mercado praticamente sem o ânus do frete.
Da guerra para câ, a melhor produtividade .da indústria paulista, o aumento
do consumo interno e mundial do açúcar e, ainda, o não crescimento da produção de outros países ao nível da demanda - foram circunstâncias que se juntaram, abrindo possibllldades à exportação l:Jrasilelra do produto, em escal·a nunca
antes atingida.
A economia açucareira depois de 1964
Em 19&4, pela Resolução n. 0 12,5, do Instituto do Açúcar e do Alcool, o
teta da produção açucareira do País foi ele'l'ado para 23 milhões de sacas, com
um aumento de 5 milhões de sacas, somente na cota de Sã<J Paulo.
os governos da Revolução têm, desde então, tomado diferentes medidas para
manter um alto nivel1 de produção açucareira. O açúcar está agora, com destaque, no rol dos produtos nacionais que sustentam nossa atual ofensiva de exportações.
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-658Para elevar a produção e gerar o excedente exportável, garantidor da continuidade desse movimento, o MA vem tomando medida.s em dois diferentes planos.
Em primeiro lugar, no plano técnico-empresarial, implementando programa-s
com vista.s a obter espécimens de plantas de maior rendimento, a melhorar os
métodos agrários empregados, a combater as pragas.
·
o estímulo à concentração industrial, com a ellminação das usinas obsoletas
que funcionam a custos altos, d,estlnando as respectivas cotas de cana para
outras, capazes de processá-las em condições mais económicas - representa
uma outra parte importante dessa política.
Cabe registrar aqui que alguns abusos têm sido perpetrados nessa extinção
de antigas usinas, com o deslocamento da.s respectivas cotas de produção indus,.
trial para regiões às vezes dis·tantes, d·eixando na área esvaziada o desemprego,
a fome e o silêncio do fogo morto. A prática está, em muitos casos, gerando
graves problemas sociais.
Aliás, sobre este assunto, compareci à tribuna várias vezes e, por isto mesmo,
me dispenso de renovar a conceituação que na época expedi.
A construção de terminais açucareiros exprime, também, outra :faixa de
iniciativas tomadas para baixar os custos operacionais do embarque do produto
destinado à exportação.
Confisco Cambial

Essas diferentes medidas custam dinheiro. O IAA carece, para ímplementá-las, de um fluxo constante de recursos, primeiro, para manter a própria
máquina administrativa, ramificada em 10 Estados, bastante onerosa e, talvez,
um pouco maior do que se justificaria, fato, aliás, que se repete em toda a burocracia do País. De outra lado, pela necessidade de uma acumulação maciça
ele recursos, para contratar técnicos estrangeiros e nacionais; paxa implementar
os programas de pesquisa e de a,juda e, principalmente, para conceder financiamentos destinados ao reequipamento e às fusões de usinas.
Para mob!llzar os recursos de que necessita para o exercício da política
adotada foi, como se sabe, constituído um fundo de recurso, alimentado pela
diferença entre o preço que o usineiro recebe pelo açúcar que produz e vende
e o preço pago pelo importador desse mesmo produto. É o chamado Fundo Espe.
cial de Exportação de Açúcar.
Essa diferença, não recebida pela industrial que produziu a mercadoria é
retida, como sabemos, e destinada ao fundo citado, para que ele alimente as
ações a que me referi, incluídas no contexto da política que adotou.
Para que se tenha uma idéia das proporções desse confisco, valho-me de
informação colhida em artigo do Sr. Teótilo de Andrade, publicado no O Jornal,
de 18 de abril próximo passado. Referindo-se ao período 72/73, disse ele que o
produto teve um preço médio de venda de 196 dólares a tonelada, enquanto
o custo do açúcar FOB, estivado ao Instituto, fOi de 105 dólares. Assim, o setor
privado está transferindo para o setor público 90 dólares por tonelada de açúcar
o que equivale ao preço que recebe para produzir essa mesma tonelada.
EmbOra realizado sob a justificativa de interesses económicos e sociais, alegados como de interesse nacional, essa retenção sistemática de uma parte do
ganho gerado pelas vendas de um determinado produto no mercado internacional,
excluído o respectivo produtor do direito de recebê-la, é uma prática de certo
modo conflitante, no meu entender, com o tão proclamado principio do respeito à propriedade privada. o contraste existe, precisamente, no sentido e no
limite em que estamos convencidos e vivemos a repetir que nossa organização
~conômica se afina, doutrinariamente, com as concepções e com os valores de
11m sistema capitalista.
Enquanto nós assim procedermos, outros países produtores agem de outra
forma reconhecendo a seus produtores de açúcar o direito de receberem o
ralar 'total do preço apurado nas exportações do produto. São duas situações

------

--

•

-659bem diferentes, caracterizadas, uma, pelo estímulo ao produtor e, outra, pelo
l!agrante desestimulo.
Dir-se-á que a questão é irrelevante, mas eu penso exatamente o contrário.
O desestimulo a quem produz leva-o, na maJoria das vezes, a um desinteresse e,
até a um afastamento da atividade produtora.
O Exemplo Vivo do Café
O que aconteceu com o café, em nosso País, é um exemplo vivo dos efeitos
negativos gerados pela prática do confisco cambial, também aplicado àquele
produto. Tinha e tem o Brasil, como se sabe, condições ótimas para manter-se
aa liderança absoluta da produção cafeeira mundial - e isso está perigando,
no exato momento em que os preços de comercialização do referido produto no
mercado internacional são bastante compensadores, paralelamente à existência
de uma forte demanda para o mesmo.
.
O recesso da produção cafeeira trouxe-nos um substancial e irrecuperável
prejuízo. E o mesmo fato poderá ocorrer em breve, relativamente a esta posição
:ie proeminência que alcançamos na produção e na exportação de açúcar. Uma
posição que, hoje, nos está sendo bastante vantajosa, mas que se assenta no
colchão de ar de uma base fictícia.
O industrial do çúcar, como disse, e.stá sendo insolitamente atingido pelo
~onfisco de uma parte do valor de cada tonelada de açúcar vendida no mercado
externo. É ainda ao seu brilhante aparte, nobre Senador Luiz Cavalcante, que,
mais uma. vez, respondo. Mas, ele não é o único prejudicado, a única vítima
:iessa estranha politica que se está adotando. . . digamos, à revelia do interesse
dos seres humanos e das próprias regiões onde a cana é cultivada e o açúcar
e o álcool são fabricados - com vistas, exclusivamente, a mantermos uma
posição, não significativa em si mesma, de grandes supridores de açúcar às necessidade do mercado. mundial.
A outra grande vitima desse desencontro entre o tratamento que se está
dispensando à problemática e aos interesses, que seriam de algum modo direitos,
de quantos Investem nele seu trabalho, sua vida, seu tempo, sua esperança ... o
lutro prejudicado, o maior mesmo, Sr. Presidente, é o lavrador, é o plantador
de cana. E nessa categoria estão, tanto o fazendeiro, dono de vastas proprie:lades agricolas, como os sitiantes, os chamados pequenos proprietários rurais,
classe extremamente numerosa nas regiões açucarelras fluminenses (onde já
toram recenseados 12 . 000), em particular na Baixada Campista - e, ainda, os
trabalhadores rurais, os safreiros e os assalariados, em geral, com relação permanente. de emprego.
A situação desses trabalhadores depende, de uma forma dlreta, da própria
situação dos fazendeiros e sitiantes, o que vem a significar: do grau de liberdade
de trabalho que desfrutam e da. justa participação na riqueza que ajudam a
criar.
Ressentimentos e Desesperanças

Disse eu que a agroindústria açucareira está sendo tratada e considerada
como uma miÍiquina de produzir divisas - posto de lado certos interesses, às
;ezes humildes e elementares, dos serer humanos, nossos patrícios, que tripulam
essa máquina.
E o ponto exato, Sr. Presidente, em que ocorre essa desconexão entre aquilo
~ue na linguagem técnica se chamaria de política eficaz e a realidade complexa
e múltipla do quadro sócio-econômico existente no setor açucareiro não abrangido, até agora, no simplismo. e na parcialidade das soluções aplicadas - é o
saldo imenso de ressentimento, a profunda consciência. de injustiça, a pesada
e amarga carga de pessimismo, ora carregada pelo plantador de cana e os que
com ele trabalham, lavrando a terra.
Há uma explicação histórica para esse estado de coisa, Sr. Presidente. :tl:
que todas as medidas de apoio à agroindústria açucareira, até hoje postas em
prática no Brasil, foram sempre formuladas de um ponto de vista da indústria,
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-660do usineiro. O lavrador, o plantador, vivem sempre aquele papel ingrato e duro de
parceiro secundário, direi até. . . de mal necessário.
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.a me permite nova intervenção?
O SR. VASCONCELOS TORRES - Com prazer.
O Sr. Luiz Cavalcante - Senador Vasc·oncelos Torres, V. Ex.a, que sabe àlzer
as coisas, que tem •amor à História, que conhece profundamente a problemática
açucareira, V. Ex.a bem pod·eria escrever um livro, cujo título eu me permito
sugerir: "O Fornecedor d·e ·Cana, esse pobre coitado".
O SR. VASCONCELOS TORRES - Realmente, estou pensando em publicar
um livro, e para ele tenho dois títul·os opicionals. O título de V. Ex... é muito bom
Intitularia meu livro "O Açúcar Amargo" - doce para alguns - ou "A Cana
Perseguida".
O Sr. Luiz Cavalcante - MuHo sugestivo este título. A propósito do fornecedor de cana, no começo deste ano. a Federação de Agricultura do Estado de
São Paulo publicou um estudo no qual irrefutavelmente provou que o custo de
J?rodução da tonelada era de Cr$ 68,3•5. Custo de produção, repito. Na mesma
epoca a Associação de Fornecedores de Cana de Pernambuco fez também estud.O
semelhante e concluiu que lá, no Nordeste, o custo de produção era de Cr$ 75,14.
A diferença a maior para o Nordeste justifica-se pela menor prOdutividade. Pois
bem, agora vem de sair o p}ano de safra. E que preço ele estabelece para a
tonelada de cana? Em vez dos Cr$ 68,35, cl.a tonelada do Centro-Sul, o Plano
de Safra deu Cr$ 54,44; e para o Nordeste, em vez dos Cr$ 7·5,14, sem lucro, preço
de custo, o Plano de Safra atribuiu Cr$ 65.85. Então, daí justificar-se o título
que sugeri: "O fornecedor de cana, esse pobre coitado". Mas coitado, infelizmente,
não são somente os fornecedores de cana, e sim também aqueles milhares de
trabalhadores, trabalhadores do eixo, da enxada, da foice. que plantam cana,
que a colhem, que a transportam, mas que ficam impedidos, pelo confisco, de
ter melhor remuneração. Daí por que o confisco cambial - e não me canso de
repetir desta tribuna - o confisco cambial tem o estigma da antidistribuição
de renda. Não fora e}e, fornecedores de cana e usineiros poderiam dar maior
remuneração a seus assalariados, os digníssimos e anónimos cavalheiros da
Enxada. Prometo a V. Ex.n: é o derradeiro aparte. Continuarei ouvindo a magnífica história que V. Ex.a está contando, história •·erídica do doce-amargo açúcar.
O SR. VASCONCELOS TORRES- Infelizmente para mim, porque os apartes
de V. Ex.a. elucidam, constróem, são a achega trazida a um modesto estudo, levantado com paciência, e que significa um desmentido ao que se ouve por aí
afora, que não se abordam no Congresso grandes temas nacionais. V. Ex.8 , juntamente com outros dignos Senadores, os tem focalizado.
O Sr. Luiz Cavalcante - Como V. Ex.a também.
o SR. VASCONCELOS TORRES - No caso em apreço, se há problema que
constitui desafio é justamente este do açúcar, do plantador de cana. No ano
passado, no meu 'Estado, não houve fornecedor que não ficasse endividado. Todos
estão oom "papagaios" nos bancos. Pela natureza da produção - safra e entressafra - sabe bem V. Ex.a, nobre Senador Luiz Cavalcante, que, no período em
que não se ·trabalha, como às vezes são difíceis os !inanciamentos para o custeio,
para a aquisição de máquinas, de adubos, e que, nao correspondendo ao preço da
tonelada da cana, dificilmente também podem ser pagos ao final da safra. ll:
um drama. v. Ex.a. disse muito bem - e o titulo do livro é matéria a ser estudada. " ... esse coitad,o".
No meu Estado - e não apenas em Alagoas - em São Paulo, em Pernambuco - e há pouco V. Ex." comentou os estudos realizados pela Federação de
Agricultores do Estado de São Paulo e da Federação dos Plantadores de Cana
de Pernambuco - é um problema só. O que se está pagando neste ano, embora
com um acréscimo, uma participação pequena, ínfima, não oondizente com a
realld.ade da produção, está ainda muito longe daquele realismo que devemos
possuir na ·agroindústria açucareira do nosso Pais.
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-661Sr. Presidente, retomo meu discurso sobre o lavrador.
Não o esquecem de todo, porque sem o seu trabalho, sua perseverança, seu
sacrifício, não haveria cana e, sem cana, deixaria de haver açúcar. Sua sobrevivência é indispensável à continuidade do processo - e ele, o plantador, vai
recebendo o mínimo para continuar firme, sem desertar do posto de sacrifício
em que as circunstâncias o colocaram.
Gostaria de estar errado, Sr. Presidente. Mas, o que vejo, hoje, e sempre vi,
desde aqueles remotos e saudosos tempos a que me reportei, em outra parte
deste discurso, quando, de lápis e caderno em punho perlonguei caminhos empoeirados nas regiões canavieiras, pesquisando as condições de \ida do trabalhador rural; o que vejo e sempre vi, repito, Sr. Presidente, é uma situação de
subalternidad.e, de exploração, vamos usar a palavra certa, do lavrador de cana,
caracterizadora de uma situação de injustiça, cuja mudança se impõe, por óbvias
razões.
Prejuízos Socializados, Lucros Monopolizados
Essa injustiça tem diferentes faces, mas reflete-se, inteira, numa só: o lavrador não obteve, até hoje, a garantia de uma participação eqüânime no preço
do açúcar.
A usina, a empresa industrial é financeiramente poderosa. Sempre foi, em
termos relativos. Quando enfren'ta dificuld·ades conjunturais, tem diferentes
meios para obter capital de giro. Os bancos comerciais estão sempre abertos a
ela e o apoio do IAA também não lhe faltou nunca. Enquanto isso, o plantador
de cana, principalmente o pequeno sitiante, é um eterno desamparado, forçado,
por isso mesmo, ao equ1Iibrismo das mais difíceis manobras, de modo a poder
cumprir os compromissos assumidos e continuar desempenhando seu papel, tão
importante para a coletividade.
Quando ele recorre a bancos para livrar-se das aperturas, dá sempre a terra
em garantia. E como a at.lvidade agrária está sujeita a inúmeros riscos, com
alto grau de imprevisibilldade, sobrevêm, não raro, impedimentos reais à liquidação das dívidas. Estão entre eles, por exemplo, a incidência de pragas, a escassez
ou o excesso de chuvas, as inundações, as precipitações de granizo e a eventual
perda de canaviais pela ação do fogo. Não atingido o resultado de sua plantação,
ao nível de sua expectatiYa, com uma receita final que não cobre, sequer, os
custos - o plantador de cana não pode, às vezes, cumprir com os seus compromissos financeiros no prazo certo, e a conseqüência disso é que se vê obrigado
a entregar a terra, seu único património, bem de famllia herdado dos pais e
avós.
Não estou tentando dramatizar, Sr. Presidente. Refiro-me a uma. situação
que corresponde à verdade dos fatos, principalmente no Norte Fluminense e no
Nordeste, onde são mais numerosos os pequenos proprietários nas zonas produtoras de cana.
Servos da Gleba
Poder-se-á então perguntar, por que misteriosos motivos esses ressentidos
plantadores de cana, que se consideram espoliados, continuam plantando? Que
esperam eles, afinal?
Uma resposta envolveria, no caso, primeiro, a consideração do velho probl~
ma das opções humanas, do destino que cad·a um dá à sua vida, por decisao
própria.
A verdade é que essa decisão só pode existir a partir de um determinado
ponto, daquel·e que assinala uma situação de independência económica, asseguradora à.a possibilidade, digamos, técnica, de mudar de lugar ou de atividade.
O plantador de cana, muito em particular o do Norte Fluminense, raramente desfruta dessa independência. Primeiro, porque pesa sobre seus ombros
três séculos de tradição na faixa de uma mesma atlvidade. Raro o plantador de
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-662cana, Sr. Presidente. cujo :pai e avô também não se dedicaram à mesma atividade. Ele está, assim, fortemente condicionado - e nem sempre de uma forma
positiva - pela herança e pelo hábito, àquele tipo de trabalho. ELe assume,
também, sucessivos e penosqs compromissos financeiros que o tornam um quase
escravo do chão. Ele continua s·endo, extemporaneamente, sem dúvida, aquele
mesmo servo da gleba que compunha, no plano mais baixo, a: fauna humana da
sociedade medieval.
Nosso patrício plantador de cana está preso, direi mesmo, amarrado à terra,
e só através dela admite tra:var a dura e hum!lde batalha da sobrevivência. E
por Isso ele continua plantando, surdo e indLferente à parte de seu ser que o
conclama à deserção. Ele planta, continua plantando, mas não o faz por amor
e, sim, por temor, é predso que se cllga.
Problemas da Pequena Propriedade
No Município de Campos, Sr. Presidente, está localizada a maioria - cerca
de 70% - dos 12 m!I plantadores de cana do Estado do Rio. A predominância
entre eles é de pequenos fornecedores, com uma prod~ução anual de cana a:té
~09 toneladas. Os médios fornecedores estariam numa faixa de até 2. 000 toneladas
e os grandes fornecedores seriam aqueles cuja produção, por safra, u1tra:passa
esse limite.
Os pequenos fornecedores cuidam, eles mesmos, com a família .e com algum eventual tra·balhador assalariado, do seu modesto canavial.
Para os médios fornec·edores, o problema é mais complexo. A extensão de
terra que ele tem a lavrar já é grande demais para: o trabalho braçal d•e mela
dúzia de pessoas, mas, não chega a ser suficientemente grande para tornar rentável a mecanização.
Só ao grande proprí·etárlo, então, compensa:ria o emprego de equipamentos
mecânicos. Mas esses equipamentos custam caro e a sua utilização leva o proprietário a agravar ainda mais a .ma dependência bancária.
Outro aspecto Importante a considerar, na situação do proprietário, plantador de cana, é que, tomando por base o custo d·e vida atual, ele precisa de
uma renda mensal de quatro a cinco mil cruzeiros para desfrutar um padrão de
vida de classe média. E uma renda desse nível só foi alcançada, considerados
os preços vigentes em 73/74, por quem teve uma produção de 4,5 m!l toneladas
na re·ferida safra.
Ora, para uma produção dessa ordem é preciso que o agricultor tenha uma
área de 20 alqueires toda planta:da. E uma propriedade que abranja essa superfície, na Baixada Campista, vaJ.e hoje em torno de 9.00 mil cruzeiros. ·
Pecuária e Soja, Alternativas de Salvação
Está havendo, portanto, uma flagra;nte desconexão entre o atlYo imobi1izado
do proprietário rural, plantador de cana, e os rendimentos gera.dos pelo mesmo.
Em outros numerosos tipos de negócio, na área comercial ou industrial, um
investimento que beirasse a casa do milhão de cruZ:eiros, como é o caso desse
de que falamos, beneflcia:ría quem o fizesse com um resultado mensal três ou
quatro vezes superior ao que ocorre ali.
· .
Até agora, é verdade, as tentativas feitas para fugir a esse avlltamento
dos resultados do trabalho, por parte dos plantadores de cana da Baixada Campista ou em Macaé, não deram resultados satiSfatórios. Os esforços para uma
diversificação de culturas têm esbarrado, segundo os ·estudiosos do assunto, na
!rregularidad·e p~uviométríca reinante na região, à qual só resiste bem uma
planta rústica como a cana.
Mas na atualldade, por causa das mudanças verificadas no quadro garal
da: economia brasileira, em particular no que toca ao acesso às técnicos de corveção dos solos e à melhoria dos mecanismos de comercialização; aperfeiçoamento das espécies vegetais; à elevação do consumo e ao aumento das expol'tações - em face dessas várias mudanças, repito, passam a existir, Inclusive
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- 663nas zonas tradicionalmente canavieiras, condições conjunturais já extremamente
favoráveis ao uso da terra para outros fins d:e alto rendimento.
A pecuária, por ·exemplo, seja a de corte, ou a destinada à produção de leite
e derivados, está atraindo, cada vez mais, o interesse dos proprietários de terras
no Estado do Rio. Basta dizer que, nos últimos anos, surgiu e consolidou-se em
Campos uma das maiores cooperativas leiteiras do Brasil. ·
Mas não é só para o boi que a cana está perdendo terreno, Sr. Presidente.
Também a soja está começando a despertar as atenções do antigo plantador de
cana. Trata-se de uma cultura com esplêndidas perspectivas de rendimento
agrícola no tipo de terreno ainda utilizado para a produção de ca:na. E a tonelada de soja está alcançando preços altos. Atua!mente, o preço d:a soja caiu
no mercado, o que ainda deixa o coitado do agricultor brasileiro em situação
cada yez mais penosa.
Conclusões
Sr. Presidente, chego, aqui, à fase final destas minhas considerações. Quero,
antes de concluir, recapitular os pontos principais que tentei fixar na presunção de que, ao enunciá-los, estava retratando os difer·entes fatos que' compõem
a situação de crise que ora atinge, de uma forma grave, no meu entender
nossa agroindústria açucareira.
'
Referi-me ao paradoxo de um setor econômlco que está contribuindo maciçamente, nos últimos a:nos, para que se mantenha a!to o nível de nossas
exportações e que, no entanto, se ressente, internamente, de graves desequilíbrios ...
Um desses desequiUbrios consiste na situação de injustiça que marca, no
processo, a posição ainda ocupada pelo plantador de cana. Seu traba:lho está
sujeito a muitos riscos; ele arca com a parcela maior de todos os prejuízos que
possam incidir no setor, mas não participa;, de uma forma proporcional e direta, nos lucros advlndos durante a comercialização das safras.
O preço que o plantador recebe pela tonelada de cana é irrisório, levando-se
em conta; o elevado custo da terra nas zonas canavieiras e, ainda, a remuneração mais alta oferecida por outras utilizações que a e!a possam ser dadas,
como a pecuária e a cultura da soja,
Frise! eu o aspecto positivo que havia; nas ações do IAA para elevar o nível
de produtividade do parque açucareiro: selecionando melhores variedades de
cana a plantar, promovendo a modernização dos equipamentos utilizados e extinguindo fábricas obsoletas. Mas, chamei atenção pa.ra os efeitos anti-socials
decorrentes do fechamento de algumas usinas, esvaziando demográfica e economicamente· as regiões por elas centralizadas.
Abordei, também, Senhor Presidente, o que me parece haver de negativo e
de contraditório com o interesse público, na prática vigente do confisco cambial, em proveito do Fundo de Exportação do Açúcar. Com esse confisco, deixa
d:e ~1r à mão daquel'es que .produziram a riqu-eza, uma parte substancial do
preço alcançado pe!o açúcar de suas fábricas no merca:do internacional.
Lembrei, então, as más conseqüências que a mesma prática. do confisco
cambial já produziu no setor cafeeiro. Inconformados c·om a apropriação, pelo
fisco, d·e uma pa:rte do valor de cad'a. saca do café que produz!ra1n, vendido
para o mercado externo, mui·tos cafeicultores mudaram de ramo. E todos sabem
que o Brasil já chegou, até nos últimos tempos, para. contornar situações emergenclai.s, a importar café. '
A curto prazo p.oderá ha:ver menos demanda para o açúcar brasileiro, como
obs·ervel, pelo esforço que russos e chineses, seus grandes compradores atua!s,
estão fazendo .com vistas a ampliar e a modernizar os respectivos parques açucareiros nacionais. Há, pois, uma ameaça: à ":lsta para a cont!nu!da?e de nossas
vendas externas d·e açúcar, pelo menos ao mvel atingid? nos dois últimos anos.
E também não encontraríamos no mercado Interno, ja sa·turado, poss!bllidade
coloca:r os excedentes de nossa produção açucareira que viessem a aparecer.
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-664Isso vem a significar que o açúcar poderá, em futuro próximo, deixar de
ser a fonte de divisas, para o Brasil, que hoje está representando. E o .setor
açucareiro da economia nacional, u'trapa.ssada: a aceleraçã-o transitória e anormal que hoje está ocorrendo, voltará então a encontrar-se (é o que se pode
esperar) com os seus históricos e lnsolucionados problemas bâsicos; aquele·s
dlftlrentes problemas a que me referi, longamente, neste discurso.
É possível, assim Sr. Presid·ente, que sobrevenha: um declínio da prod-ução
açucareira do País, inclusive com a redução das áreas plantadas, transf·eridas
a outras atividades económicas, sob o estímulo da maior rentabil!dade oferecida.
Então, Sr. Presidente, teremos perdido nossa antiga posiçã,o de grande produtor de açúcar, no ·exato momento, aí por volta de 19!!0/85, em que, pelo cálculo dos técnicos da F1AO - o organismo das Nações Unida:s que trata dos
recursos a."lmentares - o aumento do consumo mundial de açúcar estará exercendo forte pressoo sobre os países produtores, sem alcançar s·eu pleno atendimento.
Se não pudermos, ness·e dia, satisfazer à procura mundial, com o açúcar
que, então, produzirmos - é porque teremos p·erd1do essa batalha, como já
perdemos, de um modQ melancólico, a batalha do café ...
Vamos evitar que isso aconteça, Sr. Presidente. Temos todas as. condições
pa:ra fazer do setor açucareiro d·e nossa economia um modelo de produtividade,
de dinamismo e de justiça social. A única coisa que está faltando para isso
é a decisão mesma d'e fazê-lo.
Com vista a isso, o apelo que faço neste momento ao MiniStro da Indústria e d•o Comérdo e a:o Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool é, justamente que venham a ser tomadas medidas que viabilizem uma r·ed'ormulaçã,o
da política açucareira em execução. E que ess.as medidas traduzam objetividade e pressa.
Essa reformula-ção teria de partir de duas dlferentes .providências. A primeira consistiria na rea"ização de uma p·esquisa ampla, organizada em modelos
técnicos, para a obtenção do exa·to conhecimento de que se necessita sobre
a atual situa·ção da estrutura agrária no setor. Aos que d·uvldarem da necessidade disso, direi que pouco se sabe, hoje, mesmo entre os que se julgam
experts no assunto, das condições reais que imperam no painel vivo da agroindústrla açucareira. O.s teóricos d'o asfalto, como sempre, Ignoram a verda:de do
campo.
A segunda providência que sugiro é um urgente trabalho de aperfeiçoamento e de c·onsolldação do difuso aglomerado de leis e de normas administratlva:s, ora vigentes na área do IAA e da economia açucareira em geral.
Precisamos restabelecer a ordem e a clareza nesse caos, Sr. Presidente. Assuntos como o do Fundo Especial de Exportação de Açúcar; dos planos de safra,
da fusão de usinas; da diversificação da produção indoustrial a partir da: cana,
inclusive no setor que chamarei de álcool-químico; da participação direta e
eqüitativa dos plantadores no preço do açúcar - devem ser discip~lnados, tecnicamente, através de uma leg!slaçã,o orgânica .que abranja as partes agrária e
industrial da produção açucareira.
o próprio Estatuto da Lavoura Canavlelra, estabelecido pelo Decrero-lei
n.o 3.8515, de 21 de novembro de 1941 - é, hoje, um documento ultrapassa.do e
inoperante. Precisa ser reV'itallzado e atua-lizad·o, em conexão com os fatos.
A produção açucareira tem sido uma constante na História do Brasil, Sr.
Presidente. Temos, indiscutivelmente, uma tradição nessa área. Mas, nem p-or
Isso logramos até hoje alcançar n·ela um desejável equilíbrio, direi, indispensável
àqu~le crescimento auto-sustentado que assinala a saúde econômica de qualquer
estrutura de produção, em qualquer ponto do globo terrestre.
l!J essa saúde econômica, sr. Presidente, estreitamente vinculada a um regime
de justiça, que desejamos venha a imperar na agroindústria açucareira do
Brasil, especialmente no que toca aos interesses humanos de seus parceiros mais
fracos.
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-665Porque não existe prosperidade, ou suposto desenvolvimento de uma economia nacional, Sr. Presidente, concluo eu enquanto os legítimos interesses de um
único ser humano continuarem sacrificados e esquecidos, como está acontecendo
com os dos plantadores de cana, nossos patrícios, sejam eles da terra fluminense,
do Nordeste ou de São Paulo. Porque a exata fórmula do desenvolvimento nacional que todos desejam, acrescento ainda, é aquela justamente, que gera o
bem-estar de todos! (Muito bem!)
'
Sr. Presidente, vou encaminhar à Mesa, para fazer parte do meu discurso,
dois documentos: um, da Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, de 1970; e
o documento dois, relativo· à safra de 1971/1972, onde esse rosário de reivindicações que -ainda não puderam ser atendidas, mas que formam, assim, um substrato, dão elementos para quem queira pesquisar, no momento, esse drama vivido
pelos fornecedores de cana, nossos patrícios. Agradeço a V. Ex.a e aos prezados
cclegas a generosa atenção com que fui ouvido. Voltarei ao assunto.
Ao Senador Lulz Cavalcante, meu amigo, convoco para uma noite de autógrafos, porque, de fato, tenho em mente escrever um trabalho com um desses
três títulos. O seu, multo intellgente e multo bem adequado, e os outros que eu
já havia escolhido, anteriormente. Sairá, de qualquer maneira, o livro, e V. Ex. 8
vai ser aquinhoado com o primeiro exemplar - faço questão disso. Multo obrigado, Sr. Presidente. <Muito bem! Palmas.)

Documento a que se refere o Sr. Vasconcelos Torres em seu discurso:
FEDERAÇAO DOS PLANTADORES DE CANA DO BRASIL
Oficio n.o 95/70
Excelentíssimo Senhor
General .Garrastazu Médicl
Digníssimo Presidente da Repúbllca
Brasilla - DF

Rio de Janeiro, 12 de maio de 1970.

Excel.entissimo Senhor Presidente da República
A lavoura canavieira nacional, faz já um lustro, vem se batendo, não mais
por um preço justo como determina a Lei n.o 4.870, de l,D-12-1965, mas pelo
direito de sobreviver, como categoria profissional deflnlcl.a e superar a crise
económico-financeira que a sufoca.
A Vossa Excelência desnecessário seria lembrar que nenhum planejamento
económico será Yálldo quando gerar perturbações no organismo social do setor
que dito planejamento visa ordenar. Diante das notórias lnciplênclas do nosso
mercado consumidor, difícil será prever-se um futuro democrático e próspero
para o país, s·e não conseguir Implantar uma classe média rural economicamente
robusta, aliás, em consonância com os reiterad.os pronunciamento~! de Vossa Excelência nesse sentido.
Em 1966 o Instituto do Açúcoar e do Alcool tomou a deliberação de consumir
os excedentes de açúcar da safra 196·5/66, Impondo ao complexo produtor preços
desalentadores, para conter a expansão física da produção.
Adotada essa política, um artifícl·o Inteligente fez parecer que o gravame
Incidiu com maior peso sobre o preço do açúcar. Entretanto, a realldade foi bem
diversa: a habilidade, aliada -aos Interesses do grupo industrial, logrou transferir todo o ónus do preço de des·estímulo (na verdade, preço de prejuízo) para
a lavoura canavleira.
Assim enquanto o custeio Industrial sofreu um reajuste de 74,7% - Norte/
Nordeste -e 63,1% - Centro/Sul- a cana teve apenas 24,5% - Norte/Nord,este
- e 12,6% - Centro/Sul.
Cresceram os lucros da indústria do açúcar e aumentaram os débitos da
lavoura.
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-666Embora os objetivo.s perseguidos pelo :tn.stituto tivessem sido alcal).çados, essa
politica de compressão dos preços vem, inexplicavelmente, perdurando até hoje
com reflexos negativos angu~tiantes sobre a lavoura dos fornecedores de cana.
A força da carência de recursos para a sustentação e renovação de suas
culturas, os fornecedores de cana vêm diminuindo, nos úl·timos anos, a sua participação .n:o volume da produção nacional da matéria-prima para o açúcar.
Os quadros anexos mostram claramente que, após a colheita dos remanescentes das safras fundadas nos anos anteriores, as canas de fornecedores cairam de volume, enquanto ascendiam os níveis de produção de cana de usinas.
Esses resultados tiveram como principal conseqüência a frustração dos princípios legais que asseguravam ao agricultor o direito a uma participação de ·60J>
no. fornecimento de canas ~ usinas que tenham limitada em 40% a utlllzaçao
de matéria-prima própria.
A inibição financeira decorrente do congelamento do preço da cana pode
ser seguramente aferida, em todas as suas reprecussões para a classe dos for.:.
necedores, da comparação dos reajustamentos concedidos pelo Instituto do
Açúcar e do Alcool, a partir da safra 1964/65 com o.s indlces gerais de preços.
Confronto da evolução dos preços da tonelada de cana com
índices indicadores de preços da evolução de negócios
Números índices bases 1964 = 100
1964/69
ANOS

Tonelada de Cana
(na esteira)
Centro/Sul

0
( ) -

Norte/Nordeste

índice Geral de
Preços da
Evolução Geral
de Negócios

1964

100

100

1()0

1965

148

1217

157

1966

148

127

218

1967

19•1

191

280

1968

244

244

347

1969

271

311

416

( 0)

índice de 255 sem ICM.

Em estudo realizado por técnicos da Fundação Getúlio Vargas no ano passado e encaminhado às autoridades governamentais, mostrou a Federação dos
Plantadores de Cana do Brasil, que, se f·elta a recomposição do valor dos insumos
em bases corretas, como determinam os artigos 9 e 10 da Lei n.0 4.870, de 1965,
os preços da tonelada de cana, a fim de assegurarem condições mínimas de
produção em nível económico, deveriam perfazer, na safra 1969/70, os seguintes
quantitativos (sem IOM>:
Norte/Nordeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NCR$ 27,88
Centro/Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNR$ 23,85
Entretanto, o reajustamento efetivamente autorizado pelo Instituto do Açúcar e do Alcool pa!.1a a .safra 1969/70 ficou longinquamente aquém daqueles minimos necessários, preconizados no estudo técnico-económico:
Norte/Nordeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NCR$ 22,47.
Centro/Sul .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. NCR$ 17,80

- ...
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-667Os números acima evidenciam a persistência, ainda na safra 1969/70, de
uma defasagem, em valores absolutos de NCR$ 5,41 e NOR$ 6,05 para o que
seria o preço justo da tonelada de cana nas regiões Norte/Nordeste e centro/Sul,
respectivamente.

Um outro fato realmente espantoso pode mensurar a sufocação econômica
a que foi levada a lavoura canavieira do país, por obra da injustificada insistência nessa .po1itica de compressão de preços.
Conforme se vê da anexa estrutura de custos de preços da tonelada de
cana, o tabelamento posto em vigor para a safra 1969/70 deixou para os fornecedores de cana as seguintes margens de lucros:
Norte/Nordeste . .. .. . . . . .. . . .. .. . . .. . . . . . . .. 2,8 %
Centro/Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,58%
~areceu-nos dis~nsáveis maiores conS'iderações para demonstrar a inviabilidade da sustentaçao de qualquer atividade econômica à qual só se permita
uma lu~rat~vidade média de 2,5% quando, dentro do próprio preço, e5% corresponde a mao-de-obra (salário).
~bretudo, como é o caso da cana, quando os pr.eços são fi~ados com a
duraçao de um ano e sem qualquer reajustamento intermediário que possa
sequer compensar as perdas ocasionadas pela inflação.
Fiados em sua conduta de homem público sensível aos problemas fundamentais das classes produtoras do pais, os lavradores de cana-de-açúcar, vêm à
presença de Vossa Exce!ência com a certeza de que as distorções que a partir
d·e 1967 deformaram a polí-tica de preços da cana sejam corrigidas, para que,
simplesmente - e não mais que isso - s·e restitua à lavoura as parcelas de
custeio e lucros que lhe foram subtraídas e, conseqüentemente, com a tranqüilidade a que faz jus.
Ao ensejo em que são fixados os pr·eços para a tonelada de cana destinada
à produção de açúcar na safra de 1971/72, pedimos vênia ao ilustre Presidente
deste Instituto do Açúcar e do Alcool e aos eminentes representantes ministeriais
e classis·tas com assento neste Conselho Deliberativo, para, em nome dos fornecedores de cana de todo o país, renovar perante esta Casa, as nossas mais
profundas e Inquietantes preocupações pelo destino da categoria dos lavradores
canavieiras.
A comunicação do inconformismo de nossa classe com os novos preços é um
dever a que nos ju!gamos obrigados até por força dos compromissos decorrentes
de nossa representação no seio deste conselho.
Não nos parece lícito ass.lstir calados à depressão que se instalou na agricultura à conta do empirismo que vem presidindo o tabelamento da cana nos
últimos anos, inspirado, ·talvez, em relevantes motivações de política monetária,
mas insensível a outros aspectos não menos importantes de economia setorial
e de natureza sociológica que representam ingredientes necessários de qualquer
planejamento. democrático.
Dentro da doutJ.'Iina económica desenvoJ.vida pelo Governo, o livre debate
das reivindicações empresariais e classistas não perdeu legitimidade. Fiados no
propósito de levar uma contribuição válida e esclarecedora às autoridades governamentais, os fornecedores de cana elaboraram e encaminharam ao honrado
Presidente desta Autarquia um diagnóstico da situação a que fora leV'ada a
lavoura canavieira com a fixação de preços políticos guardando ponderável
distância dos preços economicamente justos.
Naquela oportunidade, em trabalho intitulado "A Sistemática do Tabelamento dos Preços da Cana", anal!samos detalhadamente as repercussões negativas, na economia do setor, originadas do inexplicáveL abandono do critério de
tabeJ.amento da Lei n.o 4.870, de 1965, que, de resto, simplesmente se antecipara
a critérios iguais instituídos e aplicados correntemente e até hoje pelo Conselho
Interministerial de Preços para numerosos outros setores de atividade económica.
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esse estudo à apreciação do preclaro Ministro da Indústria e Comércio, d!gnisslmo Presidente do Cons·elho Interministerial de Preços. Afora isto, animamo-nos
a entreter vâr!os contatos nas âreas de direção da politica econômica do QQvemo, com o objetivo de fornecer subsídios outros que pudessem servir ao
melhor estudo da ma.térla.
Entretant.~. verificamos constemados qua, mais uma vez, os erros do passado
.
não foram redimidos.

No estudo em apreço, utilizando tão só cifras e números oficiais, demonstramos que o a.bandono do critério legal em favor da elaboração empirista dos
preços da cana e do açúcar acarretara aos fornecedores, perdas acumuladas
até a safra de 1970/71, cujo montante. na época da feitura do trabalho, ascendiam em números redondos a Cr$ 323 milhões - a saber:
CENTRO/SUL

(milhões de Cr$)

Safras

68/69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32,00

69/70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76,00

70/71

92,00

Total

200,00

NORTE/NORDESTE

(milhões de Cr$)

Safras

68/69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,00

69/70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,00

70/71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53,00

Total

123,00

RESUMO

Centro/Sul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00
Norte/Nordeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123,00
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323,00
No momento em que se desenvolviam as gestões aqui aludidas, proclamou-se
na imprensa não ser a área Governamental responsável por "erros que vêm
desde D. João VI" (Jornal do Brasil de 14-3-71). Recentemente, porém, o mesmo
periódico divulgou artigo do sempre lembrado ex-Presidente deste Instituto,
Barbosa Lima Sobrinho, 1ntltu'1ado "A margem da Politica do Açúcar". Rememorando as origens desta casa o autorizado articulista afirmava:
"A política do açúcar s·e formulou a partir de 19i31, visando atender
às conseqüências da crise, que ameaçava algumas regiões brasileiras,
Incluindo os Estados d·e Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Rio de

--
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condlçao para a melhoria dos preços. São Paulo em face da ascensão
de sua produção, não manifestava nenhum entusiasmo pela fórmula,
embOra a aceitasse com o receio da queda dos preços, que não deixava
de alcançar também seus produtores, tanto mais quando a crise de
de 1929-30 levara alguns dos seus empresârios às portas da faLência.
Ne~ por isso deixaria de pronunciar-se um certo antagonismo entre
regioes braslle!ras, num país ameaçado pelo desequllíbrlo profundo do
seu desenvolvimento econômlco."
Portanto, O· anacronismo das estruturas empresariais exigiu e o Governo
velo ao seu encontro, criando o Instituto do Açúcar e do Alcool como órgão
de defesa do setor e de execução da política eoonômlca para a 'agroindústrla
canavieira.
Em eocorro à macroeconomia do Norte/Nordeste criou-se depois a SUDENE,
e, mais recentemente, o GERAN.
As correções dos erros formados ao tempo de D. João VI passaram, conseqüentemente, à responsab111dade do Governo. E nem poderia deixar de ser,
pois vivemos a hora do Estado organizador e dirigente da economia, mui distanciados do passivl.smo liberal.
Justo não seria omitir-se o esforço daquelas entidades públicas, dentre as
quais se destaca sobremodo o Instituto do Açúcar e do Alcool. Por outro lado,
seria re!evantemente injusto imputar-se aos empresârlos agrícolas e industriais
toda a responsabilidade pelas deficiências tecnológicas que respondem pelos
nossos baixos nl.veis de produtividade, tão severamente cri1Jlcados. Os fenômenos de subdesenvolvimento econômlco têm causas multo complexas, nas quais
'geralmente 1é bastante difícil medir-se a p'arcela d·as resJpOnsab!l1dades do
governo e dos empresârlos. Em todo caso, não constituiria uma aberração
afirmar-se que, no setor primârio em geral, a agricultura canav!elra apresenta
taxas de emprego de tecnologia bastante superiores às encontradas em outros
ramos de atlvidade agrícola.
En~demos que o exercício de qualquer politica econômlca para o setor
agrícola deve ter como objetlvo fundamental a valorização do homem do campo.
Tem-se penSado multo na utilização de recursos tecnológicos como base para
a melhoria de produtividade. No afã de promover a râplda industrialização do
país, criaram-se indústrias sofisticadas. Queremos marchar para caminhos da
automação. Exacerbam-se as preocupações com redução de custos de produção,
associando-se normalmente, esta idéia a um emprego cada vez mais reduzido
da força de trabalho. Precisamos mais do que nunca abrir novos mercados,
reclamados prementemente para a colocação de nossa crescente produção industrial. Os mercados consumidores urbanos caminham para a saturação e a competição no campo internacional nos reduzem a capacidade de intercâmbio.
Existe ainda no campo 52 o/o de nossa população, formando um mercado de
balxíssimo poder aquisitivo.
Diante desse quadro, parece-nos que se impõe curialmente a necessidade de
fortalecer a economia dessa população, que os centros urbanos não podem
acolher, proporcionando-lhe os recursos que servirão para promover a lnadiâvel
ampliação do mercado interno, dentro de um modelo de desenvolvimento realmente integrado, em que o setor industrial venha a encontrar escoadouro para
a sua pTodução.
Mas, enquanto se faz reclamado um esforço coerente e bem planejado para
a valorização do setor agrícola, não é confortador o quadro que se desenrola
à frente da lavoura canavlelra, quando critérios os mais divergentes são adotactos para o t!libelamento de seu produto.
Em safra não multo distante, a ba.se de valoração do preço da. cana foi a
taxa do dólar. Se,g'Ula:am-se após os índices inflacionários e as dl.sponibilldades
de r·ecursos financeiros para o financl!llmento do açúcar. Elementos que, pela
sua heterogeneidade, não convencem da segurança dos critérios em uso.
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-670Em conseqüência de tudo Isto, tomando-se como exemplo a safra de 1969/70,
verificou-se :profunda co~ressão nos valores agregados da produção da cana,
como a seguir demonstramos:
EM NúMEROS RELATIVOS

Fatores da Produção

Mão-de-Obra Direta
Despesas Diversas .......................... .
~fações ....... + .. ,, ............. 1••••••••
Juros de Capf.tal de Financiamento .......... .
Renda da Ter.ra .... ·'· .................... .
Lucro ...... 1•.••••••••••••••••.•• 1••• , . . . . . . . . ,, ••

Centro/Sul

Norte/Nordeste

13,15
30,30
19,18
55,86
60,84
76,36

30,12
37,25
57,24
38,10
71,05
'

'

Os proc·assos antinômJcos através dos quais vêm sendo estabeJecidos os preços
da tonelada de cana geraram uma d·epreciação no poder a:quisitivo setor!aQ que
corresponde hoje a 50%, em função do índice de evolução do sa1ârio mínimo.
Em cons·eqüência, aumentam a cada safra as variâvels entre os preçós resultantes dos estudos procedidos pelo IAA e os liberados pecro Conselho Monetário
Nacional, como a seguir demonstramos:
Centro-Sul

Diferenças

Safra 68/69
Ptreço do· Instituto do Açúcar e do Alcool
Preço do Conselho Monetário Nacional
Safra 69170
Preço do In.stf.tuto do Açúcar e do Alcool .. ·..
·Preço do ConseCho Monetâ>rio Nacional

••• o

Safra 70171
Preço do InsUtwto do Açúcar e do Alcool da
safra 69/70 - Cr$ 22,84 - valorado c/20,3
(13,8 de junho a dezembro de 1969- A. PEC. Ec.
fls. 4 e 6, 51 Conj. Ec. - Vol. 25 n.o 4 - 1971
- fls. 201)
Preço do Conselho Monetário Nacional ....
•••••••••••••• o •• o •••••••••••••••

Safra 71/72
Preço da safra 70/71 - Cr$ 27,48 - valorado
com 20% .................... ,, ................
Preço do Conselho Monetário Nacional ....

Cr$
Cr$

18,17
1•6,00

Cr$

22,84
17,80 . -Cr$

5,04

Cr$

27,48
20,47

-Cr$

7,01

Or$
Cr$

32,98
24,60

~ Cr$

8,38

Cr$

Or$

2,17
,., . :

Diferenças

Norte-Nordeste
Safra 68/69
Preço do Instituto do Açúcar e do Alcool
Preço do Conselho Monetário Nacional

-Cr$

Cr$
Cr$

20,45
17,61

-Cr$ '2,84

.

-
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Diferenças

Safra 69170

Preço do Instituto do Açúcar e do Alcoeil
Preço do ConseLho Monetário Na{!ional

Cr$
Cr$

26,08
22,47

-

Cr$

3,61

Cr$
Cr$

31,37
25,84

-

Cr$

5,53

Or$

37,64
31,20

-

Cr$

6,44

Safra 70171

Preço
Safra
<vide
Preço

do Instituto do Açúcar e do Alcool na
69/70 - 26,08 - vrulorado com 20 3%
base C. Sul) ...................... .' .. .
do Conselho Monetáll'io Na{!ional ... .

Safra 71/72

Preço safira. 70/71 - Cr$ 31,37 valorado c/ 20%
Preço do ConseLho Monetário Nacional ....

Cr$

No momento em que a lavoura canavleira: vê agravado mais uma vez o
processo de esvaziamento económico a que vem sendo submetida, mercê da
compressão dos valores agregados atinentes a verbas de reposição financeira de
capital não nos é dado o direito d·e omissão.
Desta: forma, permitimo-nos fazer presente a vossa Excelência, Senhor Presidente, e aos eminentes mem-bros deste Conselho, a preocupação da lavoura
canav!eira pela antinomia processual adotad:a na fixação do preço da cana
destimtda à produção do açúcar, bem assim sua reserva quanto aos seus efeitos
sociais.
O S·R. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) - Concedo a palavra ao nobre
Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO- Sr. Presidente, srs. Senadores, de acordo com
a recente Lei n.o 5.890, de 1973, o reajustamento de aposentadorias e pensões
deve ser feito pelo IiNPS a partir da da:ta da vigência do novo salário mínimo
e não três meses depois, como ocorrida anteriormente.
Essa modificação representou a vitória de uma luta antiga, justa, da família
trabalhadora, e decorreu da: aprovação de Emenda n.O 106 de nossa iniciativa
e emendas semelhantes de outros parlamentares.
'
Sua justi!!cação é clara: o custo de vida para os trabalhadores aposentados e os que estão em a:tivtdade se eleva ao mesmo tempo e não três meses
depois.
Fazemos, por isso, um apelo ao INPS para que não retarde o reajustamento
das aposentadorias e pensões e expeça, com urgência, os novos carnets. Lembramos, ainda, que, seja qual for a demora:, esse reajustam·ento deve ser calculado
a partir de 1,0 de maio, pois o art. 67, § 1.0 , da nova lei determina ·expressamente:
"O rea-justamento será devido a partir da data em que entrar em vigor
o novo sa:lário minimo."
Prestamos esse esclarecimento e formulamos o apelo ao I·NPS, em atendimento a diversas solicitações, consult~ e informações que temos recebido de
trabalhadores de diversos pontos do Pa1s.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
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-672O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mesquita) - Não há mais orador.es Inscritos.
A Presidência convoca cs Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária a

realizar-se hoJ.e. às 18 hora:s e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Discussão, em turno suplementar, do substitutivo do Senado ao Projeto d'e Lei
da Câmara n. 0 50, de 19'M (n. 0 1.9711-C/74, na casa de origem), de iniciativa
do Senhor Presi~ente da República, que altera a data da ·entra:da em vigor do
Código Penal (iDecreto-Lei n.O 1.004, de 21 de outubro de 1969, com alterações
posterior.es) e dos arts. 3.0 , 4.o e s.o da Lei n.o 6. 016, d'e 3'1 de dezembro de 19173,
tendo
PARIEJOER, sob n.0 308. de 1974, da Comissão: ·
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.

2
Discussão, em turno único, do Parecer da COmissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n. 0 205, de 1974 (n.o 293/74, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República submete ao Senado a escolha do nome do Senhor Mário
Vieira d'e Mello, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para
exerc·er a função de Embaixador do Bras!l junto à República: Poptt'ar da Hungria.
Nada mais havendo que tratar, declaro enc·errada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 40 minutos.)

105.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 25 de junho de 1974
(Extraordinária)
PRESID:tNCIA DO SR. PAULO TORRES

As 18 horas e 30 minutos, ~cham-se presentes os .Srs. iSenadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Gere:ldo Mesquita - Flávio
Br!tto - José L!ndoso - José Estevoes - Cattete Pinheiro - Jarbas
Passarinho - R-enato Franco - Alexandre OOsta - ClOdomir Mllet José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio
Nunes- Virgílio Távora- Waldemar Alcântare:- Wilson GonçalvesDinarte Mariz- Luis de Barros- Domício Gond!m- Mi"ton CabralRuy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Augusto Franco
- Leandro Maciel - Lourivru BaptiSta - Antônio F1ernandes - Heitor
Dias - Ruy Santos - Carlos L!ndenberg - João Calmon - Amaral
Peito - Paulo Torres - Vasconcelos Torres - Benjamim Farah Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema -José Augusto
- Maga:1hães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montara - Or ando
Zancaner - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça - OSires Teixeira Fernando Corrêa - Italívio COelho - Saldanha Derzi - Accloly Filho
- Mattos Leão - Otávio Cesário - Antônio carias - Celso Ramos Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guida Mondln - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista: de presença acusa o comparecimento de 64 Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro aberta
a Sessão.
O Sr. 1.0-Secretárlo procederá à leitura do Expediente.
É

lido

o seguinte
EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER
N.0 318, de 1974
Da Comissão de !Finanças, solbre o Projeto de 1Lei n.o 65, de 1974
(n.0 1. 876-B, <de 1974, na origem), 1que "autoriza a alienação de bens
imóveis da União, situados na área urbana de il'orto Velho, no Território
Federal de Rondônia, e dá outras providências".
Relator: Sr. Fausto Castelo-Branco
o Senhor Presidente da República submete ao Congresso Nacional projeto
de lei que autoriza a allenação de Imóveis da: União, situado no Território Federal
de Rondônia na área urbana de Porto Velho.
Pela Exposição de Motivos do Ministro de Estado do Interior, que acompanha
a Mensagem presidencial, o objetlvo do projeto é. basicam-ente, permitir a a:Ilenação para aliviar de um ânus a administração do Território, pois o aluguel

-674arrecadado é inferior às despesas de conservaçã·o dos referidos imóveis. Deste
med-o, uma v-ez reo:llzacra a alienação, resultariam diversas vantagens, d'entre
elas, a de poder a Mun!cipa'idade cobrar o imposto predial incidente sobre cada
imóvel. AJém do mais, consoante o prode-to, os recursos provenientes das v.endas,
recolhidos pelo Banco Nacional da H!Vbitação, permitiriam ao mesmo construir
novos Imóveis na área do Território Federal de Rondônia.
Vale salientar qu•e a v-enda se fará pelo valor atual do imóvel, cabendo a:
avaliação ao Governo cro Território a ser feita posteriormente, e, é de presumirse, de acordo com o nível pr·evalecente no mercado imobiliário da região. Ademais,
a:ssim, ocorrerá a abertura de uma vantuagem que atualmente inexiste, qual seja
a de cobrar impostos, obtendo recursos necessários à 3dministração, o que, por
motivos óbvios, não ocorr·e no momento.
iM:uito embora o produto da venda dos imóveis não represente recursos à
disposição do Governo do Território, o projeto especifica que o Banco Nacional
da Habitação, entidade qUI€ os receberá, !leve aplicá-los na área em questão.
Cabe ressaltar não ser possível um cálculo do montante das transações a
realizar, verificando a sua real imr:ortância, desde que a Mensagem presidencial
é omissa a respeito, po11quanto não demonstra, pelo número dos imóveis existentes, as despesas de manutenção, ao la:do do fluxo de aluguéis, a fim de que
se dimensi<me o alcance da medida.
!Mas considerando os aspectos positivo.s d'o p!'{)j eto, principalmente .quando
retira aÓ Governo d·o Território um ônus e permite, em parale·o, estabeJ.ecer a
cobrança .de tributos pela: Municipalidade, ampliando as rendas desta, somos
levados a admitir a sua oportunidade, V·Otando pela sua aprovação.
1Sala das Comissões. 25 de junho de 1974. - Joã.o Cleofas, Presidente Fausto Castelo-Branco, Rela:tor - Willson Gonçalves - Ruy Carneiro - Cattete
Pinheiro - Flávio Brito - Danton Jobim - Saldanha Derzi - Lourival Baptista.
PARECER
N,0 319, de 1974

Da Comissão de Assuntos Regionais, sobre o Projeto de Lei da Câmamara, n.o 60, de 1974 (n.0 1. 898-B, de 1974, na Casa de origem) que "acrescenta parágrafos ao art. 22, da Lei n. 0 4.229, de 1.0 de junho de lll63, que
transforma o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS)
em autarquia e dá outras providências".
Relator: Sr. Dinarte Mariz
O DNOCS poderá alienar bens móveis ou imóveis, integrantes do seu patrimônio, conforme o disposto no § 1.0 que o presente projeto deseja acrescentar
ao art. 22, c:a Lei n.o 4.229, de 1. 0 de junho de 1963. O processo de alienação
terá início com a proposta do Diretor-Geral, aprovada pelo Conselho de Administração e homologada pelo Ministro de Estado.
O § 2. 0 , que também será acrescentado ao aludido art. 22, estabelec·e que
independe d.as formalidades previstas no parágrafo anterior a desvinculação de
bens patrimoniais que, em virtude d·e lei, plano ou programa, sejam destinados
à alienação.
A proposição é oriunda do Executivo e v·em acompanhada de Exposição de
Motivos, na qual o Ministro de Estado do Interior salienta que "autorização
semelhante já é concedida à Superintendência da Zona Franca d.e Manaus,
SUFRAMA, à Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul <SUDESUL), à
Superintendência da Amazônia (SUDAM) e à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste <SUDENE), medi·ante o atendimento de condições expressas
em tais leis orgânicas.
O DNOCS necessita de autorização semelhante, no entencUmento ministerial.
Por isso, acréscimo pr·econizado ao dispositivo estabelece: "O Pat.rimônio da autar-
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-675quia será constituído de haveres, bens e papéis do arquivo da repartição atual
assim c·omo de outros bens regularmente adquiridos".
Na Câmara, foi aprovada a proposição.
A administração competem as providências cautelares, no sentido de que as
allenações se processem com o devido rigor. E o projeto, d.e acordo com a exposição ministerial nada inova. Pelo contrário, segue norma vigente em outras
entidades públicas.
Somos pela aprovação do projeto em exame.
Sala das Comissões, 20 de junho de 1974. - Clodomir Milet, Presidente;
Dinarte Mariz, Relator; Osires Teixeira - Lourival Baptista - Ruy Carneiro
- Saldanha Derzi.
PARECER
N.0 320, de 1974
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.o 60,
de 1974.
Relator: •Sr. Lourival Baptista
Em virtude d.e permissão legal contida nos Decretos-leis n. 0 s 288, 292 e 301,
todos de 28 de fevereiro de 1967, e nas Leis n. 0 s 5.508, de 196,8 e 5.173, de 1966,
a Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), a Superintendência
do Vale do São Francisco (SUVALEl, a Superintendência do Desenvolvimento da
Região Sul (SUDESULl, a Superintendência do DesenYolvimento da Amazônia
(SUDAM) e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)
podem alienar bens integrantes dos respectivos patrimônios, mediante: a) proposta do Superintendente do órgão; b) aprovação do Conselho Dellberativo;
c) homologaçã·o do Mlnlstro de Estado.
Agora, o projeto de lei que vem ao exame desta Comissão pretende conferir
autorização semelhante ao Departamento Nacional de Obras contra as Secas
(DNOCS). A Proposição é oriunda do Poder Executivo e foi submetida ao Congresso nos termos do art. 51 da Constituição.
Na Câmara, a matéria foi aprovada pelas Comissões Técnicas e pelo Plenário,
merecendo também aprovação na Douta ComiSsão de Assuntos Regionais.
A permissão ao DNOCS está contida nos §§ 1.0 e 2. 0 , que o projeto pretende
acrescentar ao art. 22, da Lei n.o 4.229, de 1963, que transforma o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas em autarquia e dá outras providências. Com
os acréscimos, o referido dispas! ti vo ficaria assim redigido':
"Art. 22. O patrimônio da autarquia será constituído de haveres, bens
e papéis do arquivo da repartição atual assim como de outros bens regularmente adquiridos.
§ 1.0 O DNOCS poderá alienar bens móveis ou imóveiS, integrantes do
seu patrimônio, mediante proposta do Diretor-Geral, aprovacl.a. pelo
Conselho de Administração e homologada pelo Ministro de Estado.
§ 2. 0 Independe das formalidades previstas no parágrafo anterior a
desvinculação de bens patrimoniais que, em virtude de lei, plano ou
programa, sej arn destinados a alienação."
A exposição de motiv·os que acompanha o projeto informa que o DNOCS
necessita de autorização leg!slat!va, no sentido de proceder à "indispensável
alienação de bens autárquicos". Contudo, o procedimento requer autorização, em
cada caso. Daí a justificativa do Ministro de Estado do Interior, que enfatiza:
- A fim de obviar essa restrição à vida administ;rativa do DNOCS,
evitar a casuística em leis sucessivas e propiciar a igualdade de trata-
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Ministério considera justo seja essa autarquia contemplada com os benefício que fatalmente lhe acarretará a promulgação da lei. . . As finalidades precípuas. da proposição se consubstanciam numa melhor técnica
de descentralização· e de r-esguardo da autonomia adminlst.rativa, e de
flexlbllld.ade na execução dos planos de colonização e irrigação afetos
ao órgão, tendentes à constituição de pequenos proprietários d-e lotes
agrícolas irrigados.
Como se vê, a alienação pretendida objetiva aprofundar a ação do DNOCS,
em favor dos produtores rurais nordestinos, e atende a todos os detalh-es cuja
análise está na competência desta Comissão.
Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1974. - João Cleofas, Presidente; Lourival Baptista, Relator; Wilson Gonçalves - Fausto Castelo-Branco - Cattete
Pinheiro - Flávio Brito - Danton Jobim - Ruy Carneiro - Saldanha Derzi.
PARECER
N. 0 321, de 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de Resolução n. 0 25, de 1974.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.o 25, de
1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n. 0 s 58, de 1968, 79, de
1970 e 52, de 1972, para permitir qu·e a Pref-eitura Municipal de Américo Brasiliense (SP), eleve o montante de sua dívida consolidada, mediante contrato de
empréstimo, destinado a financiar seniços de pavim-entação asfáltica da cidade.
Sala das Comissõ-es, 25 de junho de 1974. - José Lindoso, Presidente; Wilson
Gonçalves, Relator; Ruy Carneiro - José Augusto.
ANEXO AO PARECER
N. 0 321, DE 1974
Redação final do Projeto de Resolução n.o 25, de 1974.
Faço saber qu-e o Senado Federal aprovou, nos term·os do art. 42, inciso VI,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO
N. 0
DE 1974
I

Suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de
1970 e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Américo
Brasiliense (SP), eleve o montante de sua dívida consolidada, mediante
contrato de empréstimo, destinado a financiar serviços de pavimentação
asfáltica da cidade,
o Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - É suspens'cl. a proibição constante do art. 1.o da Resolução n.o 58,
de 1968, revigorad.a pelas de n.os 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado
Federal, para permitir que a Pr·efeitura Municipal de Américo Brasiliense, Estado de São Paulo, eleve em Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta m!l cruzeiros) o
montante d-e sua dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo junto à Caixa Econômic·a do Estado cl.e São Paulo, destinado
a financiar os serviços de pavimentação asfáltica de ruas da cidade já dotadas
de iluminação pública, água, esgotos, gulas e sarjetas.
Art. 2. 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

--------- 677PARECER
N,o 322, de 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de Resolução n.0 .27, de 1974.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A Comissão apresenta a redação final d·~ Projeto de Resolução n.0 27, de
1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.0 • 58, de 1968, 79, de
1970, e. 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu (SP)
aumente o montante de sua dívida consolidada em Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões
de cruzeiros), mediante contrato de empréstimo junto a instituições financeiras
nacionais.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1974. - José Lindoso, Presidente; Wilson
Gonçalves, Relator; Ruy Carneiro - José Augusto.
ANEXO AO PARECER
N. 0 322, DE 1974
Redação final do Projeto de Resolução n.0 27, de 1974.
. Faço saber que o Senac.o Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI,
da Constituição, ·e eu,
Presid-ent.e, promulgo a seguinte
RIESOLUÇAO
N.O , DE 1974
Suspende a proibição contida nlliS Resoluções n.os 58, de 1968, 79,
de 1970, e 52, de 1972, para pennitir que a Prefeitura Municipal de
Mogi-Guaçú, EstadG de São Paulo, eleve o montante de sua dívida
consolidada em CrS 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) mediante
contrato de empréstimo junto a instituições financeiras nacionais.
O Sena:do Federal resolve:
. . Art. 1.0 É suspensa a proibição constante do art. 1.0 da Resolução n. 0 58,
de 1968, revigorada pelas de n.os 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado
Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçú, Estado de
São Paulo, eleve em Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) o montante
de .sua dívida consollda.da, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar
empréstimo junto à. instituições financeiras nacionais, destinado a financiar
·
obras de pavimentação de vias públicas.
0
Art. 2. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER
N. 0 323, de 19'74
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
· de Deereto Legislativo n. 0 8, de 1974 (n.0 141~8/74, na Câmara dos
Deputados).
Relator: Sr.· Ruy Carneiro.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n. 0 8, de 1974 (n.o 141-B/74, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre aprovação de Protocolo Adicional a Acordo de Migração firmado entre os Governos
do Brasil e da Itália.
Sala da.s Comissões, 25 de junho de 1974. - José Lindoso, Presidente - Ruy
Carneiro, Relator - Wilson Gonçalves - José Augusto.
ANEXO AO PARECER
N. 0 323, DE 1974
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 8, de 19'74
0
(n. 141-B/74, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termo.s do art. 44, inciso
I, da Constituição, e eu, , .................... , Presidente do Senado Federal,
promulgo o seguinte
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N.O , DE 1974
Aprova o texto do· Protocolo Adicional ao Acordo de Migração entre
Brasil e Itália, de nove de dezembro de mil novecentos e sessenta,
firmado em Brasília, a 30 de janeiro de 1974.
congresso Nacional1 decreta:
Art. 1.0 É aprovado o texto do Protocolo Adicional ao Acordo de Migração
entre Brasil e Itália, de nove de dezembro de mil novecentos e sessenta, finnado
em Brasília, a 30 de janeiro de 1974.
Art. 2. 0 Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
A Presidência recebeu a Mensagem n. 0 215, de 1974 (n.O 315/74, na origem),
submetendo ao Senado li1ederal proposta para que seja levantada a proibição
oontida na Resolução n. 0 58, de 1968, do Senado Federal, a fim de que a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), possa elevar de Cr$ 480.000.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões de cruzeiros) para Cr$ 1.200.000.000,00 (hum b!lhão
e duzentos milhões de cruz.eir·DS), o montante das operações de financiamento
interno a serem contratadas, relativas ao projeto do Metrô de São Paulo.
A matéria será despachada às Comissões de Economia e de Constituição e
Justiça.
A Presidência recebeu do Governador do Estado do Pia.uí o Ofício n. 0 S/20,
de 1974, solicitando autorização do Senado Federal para que aquele Estado possa
alienar à companhia do Desenvolvimento do Piauí - COMDEPI, cinco áreas de
terras públicas localizadas nas Regiões Nordeste, centro e Sul do território
estadual.
Nos termos do art 411 do Regimento Interno, a matéria será d·espachad.a
às Comissões de Legislação Sacia\ de Constituição e Justiça e de Agricultura.
Esta Presidência recebeu, do Sr. Presidente da República. através da Mensagem n. 0 51, de 1974-CN, o Projeto de Lei n. 0 2, de 1974-CN.
Para leitura da mensagem e demais providências iniciais de sua tramitação, convoco sessão conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas e 45 minutos, no
plenário da Câmara dos Deputados.
Passa-se-à

ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno suplementar, do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.O 50, de 1974 (n.o 1. 971-C/74 na Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente da República, que 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. 0 e
5. 0 da Lei n. 0 6.016, de 31 de dezembro de 1973, tendo
PARECER, sob n. 0 308, de 1974, da Comissão
- de Redação, oferecendo a redação do venddo.
Em discussão o substitutivo. em turno complementar.
Se nenhum dos Srs. senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Encerrada.
O substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos termos do art.
319 do Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.

-

---

-679o seguinte o Sumstitutivo adotadd:
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo ao
PJ:ojeto de Lei da Câmara n. 0 50, de 1974, (n.o 1.971-C/74, na. Casa de
origem).
Substitui~se o Projeto pelo seguinte:
Altera a data de entrada em vigcr do Código Penal (Decreto-Lei
n. 0 1.004, de 21 de outubro de 1969, com alterações posteriores) e dos
Artigos 3.0 , 4.0 e 5. 0 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.o 1. 004, de 21 de
outubro de 1969, com as alterações posterior.es, bem como os arts. 3.o, 4. 0 e 5. 0
da Lei n. 0 6. 016, de 31 de dezembro de 1973, entrarão em vigor juntamente com
o novo Código de Processo Penal.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres)
Item 2
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações
Exteriores sobre a Mensagem n. 0 205, de 1974 (n.0 293/74, na origem)
pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha
do nome do sr. Mário Vieira de Mello, Ministro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil
junto à República Popu'1ar da Hungria.
A matéria constante deste item, nos t.ermos ca alínea h do art. 405 do
Regimento Interno, deverá ser apreciada em Sessão Secreta.
Solicito aos Srs. funcionários as necessárias providências a fim de que
seja respeitado o dispositivo do Regimento Interno.
É

(A Sessão transforma-se em secreta às 18 horas e 32 minutos e volta
a ser pública às 18 horas e 37 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotaêa a matéria constante da ordem do Dia.
Lemb•o aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para
uma ses.são a re•allzar-se às 18 horas e 45 minutos, no plenário da Câmara dos
Deput.ados e destinada à leitura da Mensagem n.o 51, de 1974. ·
Esclareço, ainda, que haverá também sessão conjunta às 19 horas e destinada à apreciação do Proj·ato de Lei Complementar n. 0 1, de 1974-CN, que deverá
prosseguir amanhã.
Nada mais havencl.o que tratar, designo para a próxima quinta-feira, dia 27,
a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único (apreciação preliminar da constitucionalidade e juridicidad·e, nos termos do art. 297 do Regimento Int.erno), do Projeto de Lei do
Senado n.O 16, de 1973 - Complementar, d,e autoria cio Sr. senador Franco
Montoro, que determina o reajustamento da aposentadoria e pensão dos trabalhadores rurais, sempre que, no fim do exercício, f·or verificada a existência de
super!'nit na ex·ecução orçamentária do FUNRURAL, tendo
PA·RECERES, sob n. 0 s 106, de 1973 e 47, de 1974, da Comissão:
- de Constitutição e Justiça, 1.0 pronunciamento: pela inconst.!tucionalidade
e injurid.icidade; e
2.o pronunciamento: no sentido de que a emenda apresentada sana apenas
o vício de injuridic!dade.

6802
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n.o 261, de 1974) do projeto de Resolução n.0 24, de
1974, que autoriza o GQverno do Estad.o de PernamJ:>uco a realizar uma operação de financiamento para importação de sondas e acessórios junto a Industrialexport, da República Socialista da Romên!a.

3

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 10, de 1974
(n. 146-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Instrumento
de Emenda à Constituição da Organização Mundial da Saúde, de 1946, adotado
pela Resolução WHA 26.. 37, da XXVI Assembléia Mundial da Saúd.e, em sua XV
Sessão Plenária, realizada a 22 de maio de 1973, em Genebra, tendo.
PARECERES, sob n.Os 301 e 302, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores, favorável; e
- de Saúde, favorável
4
Discussão, em primeiro turno, d.o Projeto de Lei do Senado n. 0 134, de 1973,
de autoria do Sr. Senador Nelson carneiro, que dispõe sobre reconhecimento
de filho ilegítimo e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n.o 165, de 1974, da Comissão
- de Constituição e Justiça, pela c·onstitucionalidade e juridicidade e, no
mérito, favoráv·el, com a emenda que apresenta, de n.0 1-CCJ.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 40 minutos.)
0

........
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106.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 27 de junho de 1974
PRESIDf:NCIA DOS SRS. PAULO TORRES, ADALBERTO SENA E
LUIZ DE BARROS

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Guiomard - Geraldo Mesquita - Flávio
Brito - José Lindoso - Cattete Pinheiro - Alexandre Costa - Clodomir Mllet - Fausto Cast.elo-Branco - Petrônio Portella - Hel\idio
Nunes - Virgillo Távora -Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luis
de Barros - Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson
Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco Leandro Maciel- Lourival Baptista -Antônio Fernandes- Heitor Dias
- Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Amaral Peixoto - PauLo Torres
- Vasconcelos Torres - Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson
Carneiro - Gustavo Capanema- José Augusto - Magalhães PintoCarvalho Pinto - Franco Montoro - Benedito Ferreira - Osires Teixeira- Fernando Oorrêa- Saldanha Derzi - Accioly Filho - Otávio
Cesário - Antônio Carlos - ce1so Ramos - Daniel Krieger - Guido
Mondin- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - A lista de presença acusa o comparecimento de 50 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessão.
O Sr. 1. 0 -Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
Restituindo autógrafo de Projetos de Lei sancionados:
- N.o 216174 (n. 0 304/74, na origem), de 25 do corr.ente, referente ao Projeto de Lei da Câmara n.0 25, de 1974 - Complementar (n. 0 38-B/74, na Casa
de origem), que dispõe sobre a aplicação dos recursos gerados pelo Programa de
Integração Social (PIS) e pelo Programa d·e Formação do Patrimônio do Servidor
Público (PASEP), e dá outras providências. (Projeto que se transformou na Lei
Complementar n. 0 19, de 25 de junho de 1974);
- N.o 217/74 (n. 0 305/74, na origem), de 25 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n. 0 33, de 1974 (n.o 1. 735-B/74, na Casa de origem), que estende aos municípios que menciona as Jurisdições d.as 1.", 2. 0 , 3.•, 4." e 5." Juntas
de Conciliação e Julgamento de Fortaleza e a da Junta de COnciliação e Julgamento de Iguatu, no Estado do Ceará. (Projeto que se transformou na Lei
n.o 6.060, de 25 de junho de 1974);
- N, 0 218174 (n. 0 306/74, na origem), de 25 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n. 0 42, de 1974 (n.0 1.366-B/73, na Casa de origem), que renova
o prazo para estabelecimento cl.us novas especificações da classificação comercial
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na Lei n.o a.. 061, de 25 de junho de 1974);
- N.o 219174 (n.o 316/74, na origem), de 25 do corrente, referente ao Projeto
de Lei da Câmara n.o 61, de 1974 (n.o 1. 933-B/74, na Casa de origem), que dispõe sobre o desdobramento ·cto extinto Ministério do Trabalho e previdência
Social e a instalação do Ministério da Previdência e Assistência Social, e dá
outras provid.ências. (Projeto que se transformou na Lei n.o 6.062, de 25 de
junho de 1974).
De agradecimento de remessa de autógrafos de Decretos Legislativos:
- N.o 220/74 (n.o 307/74, na origem), de 25 do corrente, referente aos Decretos LeglslatJros n.os 46, 47 e 48 do corrent•e ano.

OFíCIOS
DO SR. PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL F1EDERAL
- N. 0 S/21/74 (n.o 19/74-P/MC, na origem), de 25 de junho de 1974, encaminhando -ao Senado Federal cópia da petição inicial e <lo acórdão proferido pelo
Supremo Tribunal Fed.eral nos autos da Representação n.o 857, do Estado de Minas Gerais, o qual declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Constituição daquele Estac.o, com a redação da Emenda n. 0 1, de 1.0 -10-70.
(A Comissão de Constituição e Justiça.!

DO SR. MINISTRO CHEFE DO GABINETE CIVIL DA PRESID:Il:NCIA DA
REPúBLICA
- N.0 454-SAP/74, de 25 junho, encaminhando ao Senado cópia das informações
prestadas pelo Ministro da Educação e Cultura sobre o Projeto de Lei do
Senado n. 0 33, de 1972, "que destina parte da receita da Loteria Esportiva
às Santas Casas de Misericórdia, alterando o Decreto-Lei n. 0 594, de 27 de
maio de 1969".
DO SR. l.o·SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo dos seguintes ~rojetos:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 73, de 1974

Retifica, sem ônus, a Lei n.0 5.964, de 10 de dezembro de 1973, que
estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1974.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.° Fica retificada, sem ônus, a Lei n. 0 5.964, de 10 de dezembro de
19')13, que "estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exercício financeiro de 1974", no seguinte:
Adendo "C"
1500 - Ministério da Educação e Cultura.
1512 - Conselho Nacional do Serviço Social.
15112 - 03.04.2106 - Assistência Financeira a Entidades.
019 - Entidades Educacionais, Assistenciais e Comunitárias.
ESTADO: Bahia
Município: BROMADO
Onde se lê:
Para Obras Ass!stenclals, a carg·O da Prefeitura d·e Livramento do Brumado.
Leia-se:
Municipio: LIVRAMENTO DO BROMADO
Obras Ass!stenc!als, a carg·o da Prefeitura c:e Livramento do Brumado.

--

--------

-683Estado: GOIAS
Município: GOIANIA

Onde se lê:
Colégio São FranciSco de Assis -

Cr$ 5o000,000

Leia-se:
Município: AN.Al'OLIS
Colégio São Francisco de Assis Município: GOIANIA

Cr$ 5o OOO,OOo

Onde se lê:
Universidade Ca~Uca. ode Goiás -

Cr$ 20oOOO,OO.

Leia-se:
Sociedade Goiana. de Cultura.- Cr$ 20oOOO,OO
(Mantenedora da Universidade Católica de Goiás)
Estado: GUN'ABAiRA
Munic~plo: RITO DE JANEERO

Onde se lê:
.Associação Massape•ense de Educação e Cultura -Cr$ 9o000,00o

Leia-se:
Estado: CEARA
Município: MASSAP:&:
Associação Massapeense de Educação e Cultura -

Cr$ 9 oOOO,OOo

Estado: MINAS GERAIS
Município: CAMPO BELO

Onde se lê:
Escola Pr-ofessor "Joosé Otaviano Neves"- Cr$ 1. 000,00 o

Leia-se:
Grupo E;colar "José Otaviano Neves" -

Cr$ 1. 000,000

Onde se lê:
Município: POÇO FUNDO
Escola Doutor Lélio A'!meida -

Cr$ 10 OOO,OOo

Leia-se:
Grupo Escolar Dr. Lél!o de Almeida -

Cr$ l.OOO,OOo

Estado: PAJR:AfBA
Município: BOQUEmAO DOS COCHOS
Onde se lê: BOQumRAO DOS COCHOS
Colégio Comercial Padre Inâclo da CNEC -

Cr$ 20oOOO,OOo

Leia-se:
Município: BOQOOIRAO
Colégio Comercial Padre Inâcio da CNEC -

Cr$ 20o000,00o

Estado: RIO DE JANElRO
Município: NOVA IGUAÇU

Onde se lê:
Hospital do Sase de Nova Iguaçu, mantida pelo Serviço de Assistência Social
Evangélico - Cr$ 15oOOO,OOo

Leia-se:
Ho&pltal do Sase de Nova Friburgo, mantida pe!o Serviço de Assistência Social
Evangélico - Cr$ 15oOOO,OOo

-684Estado: RIO GRAINDE DO SUL
Município: ARROIO DO MEIO
Onde se lê:
...
comunidade Escolar Católica de Arrolo do Meio - CECAM
Leia-se:
Comunidade Escolar Católica de Ptcada São Caetano Arrolo do Meio.
Onde se lê:
Município: LAJEADO
Sociedade de Amparo à Infância Desamparada e de Auxílio aos Necessitados
- SAIDAN - Cr$ 2. 000,00.
Leia-se:
Sociedade de Assistência à Infância Desamparada e de Auxílio aos Necessitados - SAIDAN - Cr$ 2. 000,00.
Estado: SANTA CATARINA
Município: RIIO DO OESTE
GináSio Alamano, Rio do Oeste, SC, mantida por Sociedade Beneficente de
senhoras Hospital Sírio Libanês- Cr$ 4.000,00.
Leia-se:

Ginásio Allamano, mantido pela Sociedade Missionários Nossa Senhora Consoladora - Cr$ 4.000,00.
Estado: SAO PAULO
Município: IGAIRAPAVA
Onde se lê:
Instituição Beneficente Lar Espírita Vovó Querubina - Cr$ 2.000,00.
Leia-se:
Lar Espírita Vovó Querubina LEVO- Cr$ 2.000,00.
Estado: SAO PAULO
Município: SAO CARLOS
Onde se lê:
Cáritas Diocesana de São Carlos - Cr$ 2.000,00.
Leia-se:

Cáritas de São Carlos - Cr$ 2.000,00.
Onde se lê:
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
Fundação Tol·edo de Ensino, mantenedora da Faculd.ad.e Filosofia, Ciência e
Letras, para Bolsas de Estudo- Presidente Prudente- Cr$ 15.000,00.
Leia-se:
Município de BAURU
Inst~tuição T·oledo de Ensino, para Bolsas de Estudo - Bauru - Cr$ 15.000,00
Onde se lê:
Município: PRESIDENTE WENOESLAU
Fundação Toledo de Ensino, mantenedora da Faculdade de Filosofia, Ciência.
e Letras, para Bolsas de Estudo - Presidente Wenceslau - Cr$ 8. 000,00.
Leia-se:
Município BAURU
Instituição Toledo cl.e Ensino, para Bolsas de Estudo - Bauru - Cr$ 8.000,00.
Adendo "D"

2000 - Ministério da Justiça.
2013 - Departamento de Administração.
2013 - 03 04 - 2106 - Ass.lstêncla Financeira A Entid-ades.
016 - Instituições Privadas.

---·----

-~-----.

- t385Estado: PARA
Município: BELÉM
Onde se lê:
Federação Paraense de Escoteiros -Cr$ 3.000,00.
Leia-se:
Federação Educacional Infanta-Juvenil do Pará - Cr$ Cr$ 3.000,00.
Ade11do "E"

2500
2502
2502
23

- Ministério da Saúde.
- Secretaria-Geral
- 1504 - 2106 - Assistência Financeira a Entidades.
- Instituições Médico-Hospita)lares.

DIS'I1RITO FEDERAL

Municipio: BRABíLEA
Onde se lê:
Sanatório Espírita de Brasília Taguatinga, mantido pela Sociedade Evangélica
Beneficiente.
Leia-se:
Sociedade Mantenedora do sanatório Espírita de Brasília.
Estado: PIAUí
Município: PARNAíBA
Onde se lê:
Maternidade Dr. Marques Bastos, Parnaíba - PI (mantida por SOciedade de
Combate ao Analfabetismo) - Cr$ 3.000,00.
Leia-se:
Maternidade Dr. Marques Basto, mantka pela Sociedade de Proteçao à Maternidade e à Infância de Parnaíba - Cr$ 3. 000,00.
Adendo "F"
2800 - Encargos Gerais da União.
2802 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral.
·
2802 - 1'504 - 2106 - Assistência Financeira a Entidades.
19 - Entidades Educa·cionais, Asslstenciais e Comun~tárias.
Entidades Educacionais, Assistenciais e. Comunitárias
Estado: CEARA
Município: SOB!RAL
Onde se lê:
Clube União dos Artistas Sobralense - Cr$ 4.000,00.
Leia-se:
Clube social dos Artistas - SObral - Cr$ 4.000,00.
Estado: MINAS GERAIS
Município: CORONEL FABRICIANO
Onde se lê:
Universidade do Trabalho de Coronel Fabriclano.
Leia-se:
Associação "Universidade do Trabalho" (Sociedade Educacional União e Técnica Bairro Universidade do Trabalho).

:-!
- 686Município: BAIRBACENIA
Onde se lê:
Escola. de Medicina de Barbacena (para Bolsa.s de Es,t.ud,o).

Lem-se:

Fundação Presidente Antônio Carlos, mantenedora da Faculdade de Medicina
(Bolsa.s de Estudo).
Município: OURO PRETO
Onde se lê:
Fundação Municipal de Ensino Médico de Ouro Branco - Cr$ 1. 000,00.
Leia-sf!:

Município: OURO BRANCO
FlUldação Municipal de Ensino Médico de Ouro Branco -Cr$ 1.000,00.
Estado: MINAS GERAIS
Município: BELO HORIZONTE
Onde se lê:
Fundação Frederico Ozanan - Cr$ 1. 000,00.
Leia-se:
Cida:cte Ozanan, da Sociedade de São Vicente de Paulo -Cr$ 1.000,00.
Estado: PIAU!
Município: TEREZiiN'A
Onde se lê:
Sociedade Piauiense dos Doadores Voluntários de sangue - Cr$ 1.000,00.
Leia-se:
Associação Piauiense dos Doadores Voluntários de Sangue -Cr$ 1.000,00.
Estado: RIO GRANDE DO SUL
Município: IJU1
Onde se lê:
Asilo Evangélico à Velhice Nosso Lar.
Leia-se:
Asilo Evangélico de Amparo à Velhice Nosso Lar.
Município: ANTA GORDA
Onde se lê:
Sociedade Evangélica Escolas de Corvo, mantenedora da Esco}a Ipiranga Cr$ l. 000,00.
Leia-se:
Município: ESmELA
Sociedade Evangélica Escolar de Corvo, mantenedora da Escola Iplranga Cr$ 1. 000,00.

Estado: RIO GRANDE DO SUL
Município: TAQUARA
Onde se lê:
Lar São José, Taquari - RS, mantido por socl'edade Educação e Caridade •Cr$ 3. 000,00.
Mu!Ucípio: TAQUARI
Lar São José, mantido pela Sociedade Educação e Caridade - Cr$ 3.000,00.
Estado: SAO PAULO
Município: PIRACICABA
Onde se lê:
Asilo de Velhice e Mendicidade de Plracicaba - Cr$ 2.000,00.

_____
,

-687Leia-se:
La.r dos Velhinhos de Piracicaboa - Cr$ 2. 000,00.
Município: LUCll1LIA
Onde se lê:
Sociedade São Vicente de Paulo - Cr$ 2. 000,00.
Leia-se:
Lar de São Vicente de Paulo de Lucélia - Cr$ 2.000,00.
2800 2802 2802 19 -

Adendo"F"
Encargos Gerais da União.
Recursos sob Supervisão do Ministério do Plianejamento e Coordenação Geral.
1504 - 2106 - Assistência Financeira a Entidades.
Entidades Educacionais, Assistenciais e Comunitárias.
Entidades de Assistência Médico-Hospitalar

DIS'rnl'l'O FEDERAL

Município: BRASíLIA
Onde se lê:
Sanatório Espírita de Brasília - Taguatinga - mantido pela Sociedade Evangélica Beneficente.
Leia-se:
Sociedade Mantenedora do Sanatório Espírita de Brasília.
ESTADO: PIAUí
Município: Parnaíba
Onde se lê:
Maternidade Dr. Marques Basto, Parnaíba - PI - mantida por Sociedade de
Combate ao Analfabetismo - Cr$ 2.000,00.
Leia-se:
Maternidade Dr. Marques Basto, mantida pela Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de Parnaí·ba - Cr$ 2. 000,00.
ESTADO: RIO DE JIANEIRO
Município: Nllópolls
Onde se lê:
Posto Médico de Olinda, Nilópolls - Cr$ 8. 000,00.
Leia-se:
Pronto-Socorro de Nilópolls, para aquisição de ambulância - Cr$ 8.000,00.
ESTADO: MENAS GER.ATB
Município: Vespasiano
Onde se lê:
Pundação Maternidade "Elias Issa" - Cr$ 10.000,00.
Leia-se:
Fundação Munidpal "Elias Issa" - Cr$ 10.000,00.
ESTADO: SAO PAULO
Município: Pol'to Pellz
Onde se lê:
Santa Casa de Misericórdia de Porto Farre!ra - Cr$ 2. 000,00.

- 688 Leia-se:
Município: Porto Ferreira
Santa Casa de Misericórdia de Porto Ferreira - Cr$
Município: Itapui
Onde se lê:
Associação de Proteção à Infância e Maternidade de
Leia-se:
Hospital-Maternidade São José de Itapuí - Cr$
Art. 2.0 Esta lei entrará em vigor na data da
as disposições em contrário.

2.000,00.

Itapuí - ICr$ 1. 000,00.
1.000,00.
sua publicação, revogadas

(As Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 '74, de 19'74
(N.• 578-A/72, na Casa de origem)

Regula o exercício da profissão de Propagandista e Vendedor de
Produtos Fannacêuticos, e dá outras providlências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Considera-se Propagandista e Vend,edor de Produtos Farmacêuticos
aquele que exerce função remunerada nos serviços de propaganda e venda de
produtos químico-farmacêuticos e biológicos, nos consultórios, residências, empresas, farmácias, drogarias e estabelecimentos de serviços médicos, odontológicos, médico-veterinários e hospitalares, públicos e privados.
Parágrafo único - É também consid·erado como tal aquele que, além das
atividades a que alude o presente artigo, realiza promoção de vendas, cobrança
ou outras atividades acessórias.
Art. 2. 0 - O exercício da profissão de Pr<Jpagandista e Vendedor de Produtos
Farmacêuticos é privativo:
I - C:os portadores de certificado de conclusão d·e correspondente curso com
currículo previamente aprovado pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social,
mantido pelos sindicatos da classe;
II - dos Propagandist,as e Vendedores de Produtos Farmacêuticos que, há
mais d.e um ano da data da publicação desta lei, estejam profissionalmente
qualificados como tal, consoante anotação feita em sua carteira profissional, ou
por quaisquer meios de prov·a admitidos em lei;
m - dos que, contando, à data da publicação desta lei, menos de um ano
de serviço, na profissão, matriculem-se, dentro de doze meses da referida data,
no curso de que trata o item I e, comprovadamente, passem a acompanhá-lo.
Parágrafo único - O trabalhador que, enquadrando-se nas condições do
item Iiii deste artigo, não se matricular no curso de que trata o item I, freqüentando-o, dentro do prazo que lhe é deferido, ficará impedido de exercer
a profissão de Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos, devendo
imediatamente ser transferido para outra ocupação.
Art. 3.0 - O Propagandista e Ven-dedor de Produtos Farmacêuticos só poderá
exercer função diferente daquela para a qual for contratado, quando, previamente e com a sua anuência expressa, proceder-se à respectiva anotação na Carteira
Profissional.
§ 1.0 - O Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos, chamado a
ocupar cargo diverso do constante no seu contralto, terá direito a perceber o
salário que competir ao novo cargo, bem como a vantagem do tempo de serviço
para todos os efeitos legais, e retorno à função anterior com as vantagens
outorgadas à função que exercia.

-

--

-689§ 2.0 A diversa quallficação dada ao Propagandista e Vendedor de Produtos
Farmacêuticos que exerça, para o seu empregador, os misteres da sua profissão,
não lhe retira o direito de perceber o salârio :minimo profissional.
Art. 4.0 A duração normal do trabalho do Propagandista e Vendedor de
Produtos Farmacêuticos não excederâ de quarenta horas semanais.
Art. 5.0 A jornada do Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos
serâ de oito horas de trabalho, com direito a descanso semanal remunerado de
quarenta e oito horas continuas e correspondentes ao sâbado e domingo.
Art. 6.0 As férias anuais do Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos se.rão de trinta dias corridos.
Art. 7.0 O salârio minimo do Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos equivale a três vezes o maior salârio min!mo da região em que
exercer a sua at!vidade, assegurado sempre esse mínimo quando o salârio for
pago exclusivamente à base de comissão.
Art. 8.0 Para efeito de transferência, considera-se zona de trabalho a localidade em que tenha sido admitido o Propagandista e Vendedor de Produtos
Farmacêuticos.
§ 1.0 o Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos só poderâ
ser transferido, a título provisório, até cento e vinte dias.
§ 2. 0 A transferência permanente, assim considerada aquela cuja duração
exceder de cento e vinte dias, obrigarâ o empregador ao pagamento de despesas
d·e viagem do empregado e de seus familiares, ao transporte da bagagem e à
concessão adicional prevista no art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 9.0 :11: proibido o trabalho de menor de dezoito anos na profissão de
Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos.
Art. 10. As firmas empregadoras competlrâ fornecer, gratuitamente, todo o
material necessârio ao exercício da função de Propagandista e Vendedor de
Produtos Farmacêuticos.
Art. 11. As horas extraordinârlas, prestadas pelo Propagandista e Vendedor
de Produtos Farmacêuticos, serão pagas com um acréscimo da 50% (clnqüenta
por cento> sobre o valor da hora normal.
Art. 12. Decorridos doze meses da data da publicação desta lei, ficam os
empregadores de Propagandistas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos obrigados a manter, nos respectivos quadros:
· I - um quinto, no min!mo, desses profissionais em ativldade na empresa,
com idade superior a trinta e clnco anos;
II - um Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos com idade
superior a quarenta e cinco anos, para cada grupo de vinte desses profissionais
em atividade na empresa.
Art. 13. Dentro de sessenta dias da data da publicação desta lei, os empregadores de Propagandistas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos deverão
encaminhar ao Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos, da localidade em que eles tiverem sua seda,
relação nominal de todos os seus empregados ocupados nos serviços de propaganda e de venda de produtos farmacêuticos.
§ 1.0 As admissões e dispensas de Propagandistas e Vendedores de Produtos
Farmacêuticos que vierem a ocorrer após o envio da relação referida no caput
deste artigo, serão comunicadas ao Sindicato da classe dentro de quinze dias
da expedição do ato respectivo.
§ 2. 0 As comunicações a que se referem o caput deste artigo e o parágrafo
anterior devem especificar, obrigatoriamente, a !dada do profissional nelas referido.

-690§ 3.o A 1nobservãnc1a, pelo empregador, do disposto neste artigo, .suJeita-lo-à
à multa equivalente a três vezes o maior salário mínimo vlgent~ no País, aplicável pela autoridade competente do .Ministério do Trabalho.
§ 4.0 A manutenção, pelo empregador, nos .serviços privativos da profissão
de Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos, de profissional não
qualificado, nos termos desta lei, su}eita-lo-á à multa equivalente a dez vezes
o maior salário mínimo vigente no País, Igualmente aplicada pela autoridade
competente do M1nistérlo do Trabaliho.
§ 5. 0 As multas a que se refer.em os parágrafos anteriores .serão aplicadas
em dobro em caso de reincidência.
Art. 14 As infrações à presente lei, para as quais não esteja prevista penalidade específica, serão punidas de acordo com os critérios fixados, para os
casos semelhantes, na Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 15. Esta lei entrará. ·em vigor na data de sua publicação, revogadas a.s
disposições em contrário.

(A Comissão de Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DA CAMA:RA N.0 '75, DE 19'74
(N.• 1.934-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIA'l'IVA DO SEN.HOR PnESIDENTE DA REPÚDLICA)

Dispõe sobre a criação da Companhia de Dese~volvimento do Vale
do São Francisco - CODEVASF, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, nos termos do Art. s.o,
inciso II, do Decreto-Lei n. 0 200, de 2·5 de fevereiro d·e 1967, e do art. s.o do Decretolei n. 0 900, de 29 de setembro de 1969, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do
São Francisco - CODEVASF, como empresa pública vinculada ao Ministério
do Interior.
Art. 2.o - A CODEVAS·F terá sc:de e foro no Distrito Federal e atuação no
Vale do Rio São Francisco, nos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia,
Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, podendo instalar e manter, no País,
órgãos e .setores de operação e representação.
Art. 3.0 - A CODEVASF .será regid:a por esta lei, pelos E.Statuto.s a serem
aprovados por decreto, no prazo de noventa dias da data da pu·blicação desta lei,
e pelas normas de direito aplicáveis.
Art. 4.0 - A CODEVASF tem por finalidade o aproveitamento, para fins
agrícolas, agropecuários e agrolndustriais, dos r·ecursos de água e solo do Vale
do São Francisco, dlretamente ou por intermédio de entidades públicas e privadas, promovendo o desenvolvimento integrado de áreas prioritárias e a implantação de distritos agroindustrlais e agropecuárlos. podendo, para esse efeito,
coordenar ou executar, diretamente ou mediante contratação, obras de infraestrutura, particularmente de captação de águas para fins de irrigação, de construção de canais primários ou .secundários, e também obras de saneamento básico,
eletritlcação e transportes, conforme Plano Dlretor, em articulação com os órgãos
federais competentes.
§ 1.o - Na elaboração de seus programas e projetas e no exercício de sua
atuação nas áreas coincidentes com a SUDENE, os dois órgãos atuarão coordenadamente, a fim de garantir a unidade de orientação da politica econômica e
eficiência dos investimentos públicos e privados, oriundos. de Incentivos fbcals.
§ 2.o - No exercício de suas atribuições, poderá a CODEVASF atuar, por
delegação dos órgãos competentes, como Agente do Poder Público, desempenhando funções de administração e fiscalização do uso racional dos recursos
de água e solo.
Art. 5.o - A CODEVASF será administrada por um Presidente e 3 (três)
Dlretores nomeados pelo Presidente da República.

- -

-691Parágrafo único- A CODEVASF terá um Conselho, cujas atribuições serão
definidas nos Estatutos e que Incluirá representantes dos Ministérios da Agricultura, das Minas e Energia, dos Transportes e da secretaria de Planejamento.
Art. 6.0 - O Capital da CODEVASF será de Cr$ 300.000.000,00 (trezentos
milhões de cruzeiros), a ser integrallzado:
a) parte pela incorporação, à CODEVASF, de bens móveis, Imóveis e Instalações da Superintendência do Vale do São Francisco - SUVALE, da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, que lhe forem transferidos por força
do art. 16 desta lei;
b) o restante por subscrição, pelo Tesouro Nacional, nos exercícios da 1974,
1975 e 1976.
§ 1.0 - O capital da CODEVASF poderá ser aumentado por ato do Poder
Executivo, mediante a Incorporação de reservas, pela reinversão de lucros e reavaliação do ativo ou por acréscimo de capital da União.
§ 2.0 - Poderão participar dos aumentos de capital pessoas jurídicas de
direito público interno, Inclusive entidades da Administração Federal Indlreta,
observado o disposto no artigo s.o do Decreto-Lei n. 0 900, de 29 de setembro
de 1969.
Art. "1. 0 - O Poder Executivo é autorizado a abrir o crédito especial de Cr$
80.000.000,00 {oitenta milhões de cruzeiros), para atender, no corrente exercício,
à subscrição parcial do capital da CODEVASF.
Parágrafo único -A despesa autorizada neste artigo será coberta mediante
cancelamento de dotação orçamentária.
Art. 8.0 - ConstitUirá receita da Empresa o produto da cobrança da utilização da água e da retribuição pela prestação de serviços.
Art. 9.0 - Para a realização dos seus objetivos, poderá a CODEVASF:
I - estimular e orientar a Iniciativa privada, promover a organização e participar do capital de empresas de produção, beneficiam·ento e industrialização
de produtos primários;
lii - promover e divulgar, junto a entidades públicas e privadas, informações sobre recursos naturais e condições sociais, intra-estruturais e económicas,
visando à realização de empreendimentos no Vale do São Francisco;
m - elaborar, em colaboração com os demais órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, que atuam na área, os planos anuais e plurlanuals de desenvolvimento Integrado do Vale do São Francisco, indicando desde logo os programas e projetas prioritários, com relação às atividades previstas na presente lei;
I!V - projetar, construir e operar obras e estruturas de barragem, canalização, bombeamento, adução e tratama.nto de águas, saneamento básico;
V - projetar, construir e operar projetas de irrigação, regularização, con·
trole de enchentes, controle de poluição e combate à seca.
Ari. 10- Constituem recursos da CODEVASF:
I - as receitas operacionais;
ti7 - as receitas patrimoniais;
m - o produto de operações de crédito;
IV - as doações;
V - os de outras origens.
Art. 11 - A CODEVAS,F poderá promover a desaprop~iação de áreas destinadas à implantação de projetas de desenvolvimento agr1cola, agropecuário e
agroindustrial, inclusive de irrigação, bem como aliená-las na forma da legislação vigente.

I
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-692Art. 12 - O regime jurídico do pessoal da CODEVASF será o da legislação
trabalhista.
Art. 13 - No desempenho de suas tarefas a CODEVASF atuará, preferencialmente, por intermédio de entidades estaduais, municipais e privadas, recorrendo sempre que possível à execução lndireta de tr!libalhos mediante contratos
e convênios.
Art.14- A prestação de contas da administração da CODEVASF será submetida ao Ministro do Interior, que providenciará, até 31 de maio do exercício subseqüente ao da prestação, o seu envio ao Tr1bunal de Contas da União.
Art. 15 - O Poder Executivo adotará as providências necessárias à oportuna
extinção da Superintendência do Vale do São Francisco - SUVALE.
Art. 16 - Serão transferidos para a CODEVASF, a seu critério, os bens móveis, imóveis e instalações da Superintendência do Vale do São Francisco SUVALE, e aqueles que, localizados no Vale do São Francisco, pertençam à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SOOENE e ao Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS.
Art. 17- O pessoal da SUVALE poderá ser aproveitado na CODEVIASF, assim
como o pessoal da SUDENE e DNOCS, localizado no Vale do São Francisco, cujas
atividades estejam vinculadas à sua finalidade, observado o disposto no art. 12
desta lei ou localizado em seus órgãos ou entidades de origem, na forma a ser
estabelecida em Decreto.
Art. 18 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

MENSAGEM N.0 207, DE ·1974
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos dos
Senhores Ministros de Estado do Interior e Chefe da Secretaria de Planejamento
da Presidência da Repúbli'ca, o anexo projeto de lei que "dispõe .sobre a criação
da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco- COVALE, e dá
outras providências".
Brasília, em 2 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N. 0 068-B, DE 29 DE ABRIL DE 1974, DOS SRS. MINISTROS DE ESTADO DO INTERIOR E CHEFE DA SECRETARIA DE PLANEJA.MENro DA PRESID:G:NCIA DA RIEPúBLICA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Conforme é do conhecimento de Vossa Excelência, o Vale do Rio São Francisco tem merecido, ao longo dos últimos anos, a atenção especial do Governo
Federal como região que apresenta condições excepcionais para o desenvolvimento agropecuárlo e agrolndustrial.
2. Com uma área de 650 mil quilómetros quadrados - equivalente a 7,5% do
território nacional -, estende-se por cinco Estados e compr·eende 409 municipios.
Obriga população estimada em 7,2 milhões de hlllbitantes, ainda predominantemente rural. Detém cerca de 3 milhões de hectares de terras irrigáveis, objeto
de acurados estudos que definiram 16 áreas prioritárias para o desenvolvimento
e cerca de 25 projetas de irrigação, dos quais 8 estão presentemente em execução.
A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE aprovou para
a região 251 projetas agropecuârios, agroindustriais e Industriais, com investimentos da ordem de Cr$ 1,6 bilhão, muitos deles jâ em funcionamento ou em
adiantada fase de instalação.
3. o Programa Especial para o Vale do São Francisco- PROVALE, estabelecido
pelo Decreto-lei n.O 1.207, de 17 de fevereiro de 1972, que destinou à região, no
período 1972-1974, recursos no valor de Or$ 840 milhões, criou as condições indis-
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respeito à infra-estrutura de transportes.
4. A experiência adquirida com o PROV\1\LE e a atuação, na região, dos órgãos
de desenvolvimento regional, especialmente da Superintendência do Vale do São
Francisco - SUiVA!LE, indicam que a implantação de novos empreendimentos
agropecuários e agrolndustrlals de grande porte, pela iniciativa privada, está a
depender da execução de obras de Infra-estrutura, particularmente as destinadas à captação de água e à construção dos principais canais visando à sua distribuição, conforme o previsto nos Planos Dlretores dos projetas de Irrigação
elaborados.
5. Com esse objetivo, os estudos efetuados pelos Ministérios do Interior e do
PlaneJamento e Coordenação Geral concluíram pela necessidade de se promover
a criação de entidade dotada de grande flextbilidade opera;clonal e capacidade
executiva, capaz de implantar, na região, as referidas obras, bem como os programas de saneamento e outros empreendimentos de infra-estrutura que viabilizam novas atlvldades dlretamente produtivas.
6. A referida entidade, constituída sob a forma de empresa pública, terá a finalidade de coordenar a implantação do amplo programa de valorização dos recursos
de água e solo do V:ale do Rio São Fra1:1cisco, como precondição para o desenvolvimento dos grandes projetas agropecuarios e agrolndustrlals visualizados. Deverá
exercer as atlvidades de planejamento e controle dos investimentos públlcos,
utilizando-se preferencialmente da Iniciativa privada ou das estruturas de governo estaduais e municipais para sua execução. Assegurará o fornecimento de
água aos empreendimentos privados de vulto e colaborará na implantação de
núcleos de colonização para médios e pequenos irrigantes.
7. Deverá cobrar tarifas calculadas sobre o fornecimento de água, de modo a
permitir o ressarcimento, ainda que parcial, das inversões governamentais, possibilitar rantabllldade aos projetas a cargo da Iniciativa particular, e, conseqüentemente, os grandes benefícios sociais, dlretos e indiretos, que acarretarão
para a região. Deverá ainda absorver as atividades da SUVALE, cuja extinção
será promovida, bem como programas e projetas atualmente de responsabilidade
da SUVALE, do Departamento Nacional de Obras COntra as Secas (DNOCS)
e do Departamento Nacional de Obras de Saneamento (DNOS), todos órgãos
vinculados ao Ministério do Interior. Atuará, finalmente, como agente de promoção e coordenação do desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco, devendo,
para tanto. contar com os poderes, que lhe serão delegados de administração e
fiscalização do uso de recursos de água e de solo de que dispõe a região.
8. Temos a honra, portanto, de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência a anexa ml:nuta de projeto de lei, a ser encaminhado à apreciação do
Congresso Nacional, dispondo sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento
do Vale do São Francisco (COVALEl, empresa públ!ca vinculada ao Ministério
do Interior, dotada dos requisitos qua consideramos Indispensáveis à consecução
de seus importantes o·bletivos de agente do desenvolvimento regional. ·
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
de nosso mais profundo respeito. - Mauricio Rangel Reis; João Paulo dos Reis
Velloso.
(As Comissões de Assuntos Regionais, de Agricultura e de Finanças.)

PROJETO DE LEI D:A CAMA:RA N.0 76, DE 1974
(N.• 1.950-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIA'l'IVA DO SENHOR PREStDENTE Di\ llEPÚDLICA)

Autoriza a Universidade Federal de Santa Catarina. a. doar ao Govemo do Estado de Santa Catarina terreno que especifica..
O Congresso Nacional decreta:
A.rt. 1.o - Fica a Universidade Federal de Santa CataT!na autorizada a
doar ao Governo do Estado de Santa Catarina o terr·eno de sua propri,edade,

- 694com ár-ea de 2.609,25 m2 (dois mil, seiscentos e nove metros quadrados e vinte
e cinco d.ecímetros quadrados), localizado aos fundos do prédio da antiga Reitoria, confrontando 61,00 m (sess.enta e um metros) com o Hospi·tal Celso Ramos,
do lado sul; 34,00 m (trinta e quatro metros) eom a rua Diniz Junior, do lado
leste; 81,00 m (oitenta e um metros) do lado norte e 34,50 m (trinta e qurutro
metros e cinqüenta centímetros) do lado oeste, com próprio da Universidade
Federal d-e Santa Catarina.
Art. 2.0 - O terreno a que se refere o artigo a,.nterior seTá utilizado para
a construção do novo Hosp1tal Infan:til de Florianópolls.
Parágrafo único - O Governo do Estado de Santa Catarina fica obrigado a
facultar a utilização do Hospital de que tra:ta este artigo como campo de ensino,
estágio e pesquisa pela Universidade de Santa Catarina.
Art. 3.0 - Esta !e! entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
MENSAGEM N. 0 223, DE 1974
ExceLentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submete·r à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de -exposição de motivos do
Senhor Ministro de Estado da Educação e Cultura, o anexo proj.erto de lei que
"autoriza a Universidade Federal de Santa Cwtarina a doar ao Governo do
Estado de Santa Catarina terreno que especifica".
Brasília, em 9 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTWOS N.0 414, DE 25 DE ABRIL DE 1974, DO MliNISTÉRIO
DA EDUCAÇAO E CULTURA.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúb:ica.
O Governo do Estado d-e Santa Catarina está em en.tendimentos com a Universidade Federal de Santa Catarina visando à construção de novo Hospital
Infantll em Florianópolis, para fazer face à cres·cente demanda existente na
região e melhoria do atendimento à saúde na área prioritária da assistência à
infância.
O atual Hospital Infantil de Florianópo'is é o único crumpo de estágio, na
sua especialidade, para os alunos da Universidade Federal, tanto em regime de
ambulatório como de Internação. Através da edificação do novo Hospital Infantn s-erá grandemente ampliado o número de ~.eitos e a capaeidade Instalada dos
serviços complementares, bem como haverá melhoria imediata da qualidade
do ensino ministrado.
Por estas razões acordou a Universidade Federal de Santa Ca:tarina em doar
terreno de sua propriedade para a construção do novo Hospital Infantil, em
área limítrofe ao Hospital Celso Ramos .e que corresponde aos fundos da antiga
Reitoria. Esta so:ução permitirá uma ligação entl.'e os dois Hospitais, propiciando
a existênela de serviços comuns, gera:ndo maior produtividade e rendimento
destes seto·res, a menores custos.
Esclareço, ainda, qu.e a transferência em questão foi devidamente aiprovada
pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina.
iDesta forma, tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa.
Excelência projeto de lei au~orizando a Universidade Federal d.e Santa Catarina
a doar ao Governo do Estado de Santa Catarina o terreno que especifica.
Reitero a Vossa Excelência os protestos do meu mais profundo respeito. Ney Braga.
rAs ComiSsões de Educação e Cultura e de Finanças.)
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(N.• 1.938-C/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRZSIDI:Nft DA RJI:PÓll!oiCA)

Dá nova redaçã.o ao art. 49, e seus parágrafos, e ao item 7.0 , do
art. 55, da Lei n.0 6.015, de 31 de dezembro de 19'73, que dispõe sobre

os registros públicos e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O a11t. 49, e seus pará€:'rafos, e o item 7. 0 , do art. 55, da !-ti
n.O 6.015, de 3·1 de dezembro de 1973, passam a vigorar com a seguinte redaçao:
"Art. 49 - Os oficiais do registro civil remeterão à. Fundação InstLtuto
Brasileiro de Geografia e Esta,tí.stica dentro dos primeiros oito dias dos
meses de janeiro, abril, julho e ou'tubro de cada ano, um mapa dos
nascimentos, casamentos e óbitos ocorridos no trimestre anterior.
§ 1.0 - A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística fornecerá mapas para a execução do disposto neste artigo, podendo requ1si.tar aos oficiais do registro que façam as correções que forem necessarias.
§ 2.0 - Os oficiais que, no prazo legal, não remeterem os mapas, incorrerão na multa de um a cinco salários mínimos da r·egiáo, que será
cobrada como divida ativa da União, sem prejuízo da ação penal que
no caso couber .
• • • • * ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Al1t. 55.

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

. . ..... ... . . .. . . . . ... . . . ... . ... . ... . ......... . ...... .... ...... ... . .... ...
7.0 ) Os nomes e pr.enomes, a naturru~ídade, a profissão dos pais, o lugar
e cartório onde se casaram, a idade da genitora, do registrando em anos
comple·tos, na ocasião do p!llrto, e o domicílio ou a residência do casal."
Art. 2. 0

Esta lei entrará em vigor na da•ta de sua publicação, revogadas
as di51Posições em contrário.
.

MENSAGEM N.0 205, 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 d·e Exposição de Motivos do
s.enhor Ministro de Estado do Pla.nejamento e Coordena,ão Geral, o anexo projeto de lei que "dá nova redação aos !llrtigos 49 e 55, i tem 7,0 da Lei n.0 6. 015,
de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registras públicos e dá outras
providências".
Brasília, em 2 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
ElXPOSIÇAO DE MOTIVOS N. 0 056-B, DE 23 DE ABRIT.. DE 1974, DO Ml!NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E COOR.DENAÇAO GERAL.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Tenho a honra de submeter à sup·erior apreciação de Vossa Excelêncla o
incluso projeto de lei que dá nova redação aos artigos 49 e 55, it·em 7.0 da Lei
n.o 6.015, de 31 de dezembro de 1973.
2. Atribuiu a mencionada lei, ao alterar as disposições relativas à obrigatorLedade de os oficiais de registro civil fornecerem à. Fundação IBGE, mapas
contendo informações sistemáticas sobre nascimentos, casamentos e óbitos, para.
efeito da pesquisa anual ef.etuada pelo Centro Brasileiro de Estudos Demográficos, responsabilidades especiais à citada Fundação, dentre as quais se incluíram as de arquivar aqueles documentos e fornecer certidões acerca das informações neles contidas, na hLpótese de perda ou de,terioração dos llV'ros originais.
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não está a Fundação estruturalmente aparelhada. Por outro lado, o objetivo
desse arquivamento, que tem em vista ev·entual fomeclmenrto de certidão pelo
.IBGE - envolvendo informações que lhe foram prestadas por imposição legal
- poderia parecer um precedente contrário à tradição, até agora mantida pela
legislação brasileira, no tocante à inviolab!l!dade do sigilo das Informações
estatísticas.
4. Seria oportuno, outrossim, introduzir algumas alterações na citad::t lei, a fim
de compatlb!l!zar os dados fom.ecidos pelos Cartórios, com as reais necessidades
da·s estatísticas demográficas, visando a aperf.elçoar as Informações pres·tadas
pelos oficiais do registro civil, que se destinam a estudas e pesquisas, sem acarretar malares ônus para a entidade.
5. Assim, no caput do art. 49 da Lei n. 0 6.015, poderia ser suprimida a parte
final: ". . . com a indicação dos nomes das pessoas às quais se refiram os registras", uma vez que tais dados n·enhuma util!dad·e teriam para os J.evantamentos
estatísticos realizados sob a r.esponsab!lidad·e do IBGE.
6. Outro dispositivo da 1e! em apreço. cuja modificação os órgãos técnicos do
mGE aconselham, é o item 7.0 da artigo 55, ao qual seria acrescentada a expressão "a idade da gen!tora do registrando" e a locução "residência permanente
ou habitual", esta em lugar de "r.esidêncta atual".
7. A segunda. modificação proposta no item anterior parece dispensar justificação; quanto à primeira, deve ser salientado que, entre os e1emeUitos demográficos de maior Importância, na atualidade. podem .ser citados, entre outros, os
estudos de fecundidade. Os processos utilizados até agora, baseados nos dados
cens!tários, embora de grande valor, não permitem um conhecimento tão atual!zado e sistemático como a que resultaria da anál!s.e permanente das estllltísticas dos nascimentos obtidas através do registro civil. Tod·avia. para se construir uma tábua de fecundidade, é indispensável o conhecimento da idade em
que cada mulher teve filho. Daí a necessidade que figure, no registro do nascimento, a Idade da genitora, em anos completos, na ocasião do parto.

Aproveita a oportunidade para renovar a Vossa Exc·elência os protestos do
meu mais profundo respeito. - João Paulo dos Reis Velloso, Minis·tro.
(A Comissão àe Constituição e Justiça.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 78, de 1974
(N.• 2.001-B/74, na Casa de origem)
(PE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'ÚDt.ICA)

Revoga disposições do Decreto-Lei n.0 286, de 28 de fevereiro de
1967, que dispõe sobre a regularização de emissões ilegQis de títulos, e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decre.ta:
Al't. 1.0 - Ficam r.ev.ogad•os o att. 3.0 e seus § § 1.0 e 2. 0 do Decr-eto-Lei n. 0 286,
de 28 d·e •f•ever.eiro d·e 1967, que dispõe sobr.e a regularização de em'ssões ilegais
de títulos, e dá outras pr·o•vidências.
Art. 2. 0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em cantrário.
MENSAGEM
N.o 260, de 1974
Excelentíssimos Senhor·es Memlbros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da ConsWu!ção, tenho a honra de submeter à elevada
def~beraçã.o de Vossas Excelências, acompanhado d.e Exposição de Mo,t!.vas do
Senl10r Ministro d·e Estado da Fazend::t, o anexo proj•eto de lei que "revc,ga dls-

-
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-697posições do DS·Cr·3to-lei n. 0 286, de 28 d·e fecvereiro de 1967, que dispõe sobre a
regularização de emissões Ilegais de titulas, e dá outras providências".
Brasílla, em 27 de ma:o de 1974. - Ernesto Geisel.
EXP>OSIÇAO DiE MOTIVOS N.0 244, DE 20 DE MAIO DE 1074, DO MINISTÉRIO

DA FAZENDA.

Exce1enti.ssimo Senh~r Pr·e.sf.dent·e da R·ep.úlbllca:
O Banco Centra~ do Brasil r·eg:ulamentou o registro de títulos •3mitidos nas
condições pr-oibidas pela Lei n.o 4.728, de 17 de julh::J de 196·5, na fo-rma da
Resolução n. 0 24 do Conselho Monetário Nacional
2. O D3cretn-Lei n. 0 2·86, de 28 de fever.eiro de 1967, editado posteriormente,
referiu-se eXJpressamente, em seu art. 2.o, à Rsd:rução n.O 24 d·o. Conselho Monetário Na.ci·onal, para excluir da aplicação da multa prevls·ta no § 4. 0 do ar•t. 17
da Lei n. 0 4. 728. d·e 1965, os títulos r-e.glstrados.
3. O mesmo Dec.reto..[..si !nst!tul·u, no art. 3. 0 e s·eus parágrafos, a corr·eção monetária s·obre o valo•r nominal dos titulas vencidos.

4. Com o escopo de dar maior ênfase ao registro d·eterminado pela Lsi n.o 4.728,
de 1965, o Gov-srno Flsd·eral bai:x;ou o Decreto-Lei n. 0 697, de 23 d·e julho de 1959,
que fixou a interpretação do Decreto-Lei n.o 286, de 1967. deixando inequivocamente estabelecido que os benefícios ali concedidos somente se aplicavam aos título.s registrados, ficando os demais sujeitos ao pagamento da multa.
5. Apesar disso, a redação do art. s.o. ·e s-eus parágrafos, do Decr·eto-Le! n. 0 286,
de 1967, tem en.s·ej ado .equívoc-o.s, entendendo alguns qu-e a correção monetária
a::i estrubelecida aplicar-se-la trumbém aos +itulos não registrados.
6. Ess·es di~ositivos legais visavam tão-somente a resguardar -o.s interesses do.s
portadores de tíotu1os r-egistrados. ·obrlgand·o as ·empresas a r·es.gatá-u-os nas prazos
e condiçéoe.s ajusta.:los c·om o Banco Central.
7. T-od·oS o.s títulos r·egistrados j·á foram liquidados mediante acord-o referendado por este Ministério e comunicado ao Banco Central, para oo e·fei'·os lega's.
8. Não há assim. razão para qu·e continuem em vigor ·OS c1tados dis:po.3iti•VOs,
uma ve·z que .s•e cump.rtram seus o-bj.e.tivos .e que a sua permanência contribui
para tumultuar a interpretacão jud!cial da matéria, pondo em risco o saneamento do mercado de capitais.
9. Tenho, pois, a honra e a satisfação de submeter a Vossa Exc·elência ant·eprojeto de lei que revoga o art. s.o .e seus parágrafos, do Decreto-Lei n.O 286, de
28 de fevereiro d·e 1967, consoante os par.eceres do Banco Cen.t•ral do Brasil e da
Procurad·oria Geral da Fazenda Nacional.
Aprove!·to o enseJo, Senhor Presidente, para r·eno-var a Vossa Excelência os
protestos do meu mais profundo respelt~. - Mário Henrique Simonsen, Ministro
c:!a Faz.enda.
(A Comissão de Economia.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N. 0 79, de 1974
(N.• 2.004-8174, na casa de origem)
(DE INICIATIVA

DO

SENHOR

PRESIDENTE DA. REPÚBLICA)

Altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da Primeira Regiã.o e dá outras prov~dências.
O C.ongre.sso Nacional d·ecreta:
Art. 1.• - o Quadl'o ·d·e Pessoal da &cretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 1." Região fica, provisoriamente, alterado de acordo com os Anexos
A e B desta lei.

IF-
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se refere este artlgo, até que seja lll!J)lantada a sistemática rprev:ista na Lei n.O
5.645, de 10 de dezembro de 1970, terão os se.gu1ntes valores mensais:
a) Técnico· de Serv:iços Judiciários
Classe B - Cr$ 2.383,00
Classe A ~ Cr$ 1. 987,00
b) Auxiliar de Serviços Judiciários
Olasse B - 'Cr$ 990;00
Classe A - Cr$ 839,00
o provimento dos cargos da classe inicial de Técnico de Serv:iços
e .AJuxil!ar de Serv:iços J.udlciárlos do Quadro de P:essoal da Secretaria
do Tr!bunal Regional d-:> Trabalho da Primeira Região sel'á f·elto mediante concUJrso público de provas ou de provas e titulos, exigindo-se dos candidatos à
pri.melr.a, a apres•sn'ação de dlp:oma de conclusão de um dos cur.sos superiores
àe Direito, Economia, Contabilidade ou Administraçã.o, o.u prova d·e seu pro·visionamento em nhr.el superior e, dos candidatos à segunda, a de certificado de
conhecimentos equivalentes à conclusão do ensino do 2. 0 grau.

Art. 2. 0

Judic~ários

Art. 3.0 - É permitido o acesso à classe inicial da sé·rle de classe.s de 'J1écnlco
àe Serviços Judiciá-rios aos ocupantes da classe final de Auxiliar de Se,rvJços Judiciários, na forma da regulamentação que vier a ser 31provada p1elo Tribunal
Regional do Trabalho da PrJ.melra Região, observadas as exigências legais.
Art. 4.0 - os v·enci·mentos dos ·Car.gos em comissão do Quadro de Pessoal
da Secretaria do Tribunal &egionaJ: do '11rabalho da Primeira Região, constantes
do Anexo A, são os fix;ados para os simbolos correspond·entes aos do Poder Executivo, observado o princípio estabelecido nos § § 1.o e 2.0 do art. 1.0, da Lei
n. 0 4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 5. 0 - Observada a legislação aplicável à espécie, as gratificações para
retribuir o regi.m·e de t·empo integral e de dedicação exclusiva e o sevvlço e:x;traordinário a ele vinculado, .a q.u.e se submeterem os ocupantes dos cargos àe que
trata esta lei, serãQ calcmladas sobre os valores dos vencimentos básicos fixados
:pelo Decre·to-iLei n. 0 1.1'50. de 3 de f·evereiro de 1.971, tomada por base, com
ref.erêncla à classe B de '11écnico de S.erv:iços Judiciários, o vaJ'or do nwel 22;
para a classe A de '!1écnico de Serviços JudicLários, o valor do nível Zl; para a
classe B de Auxiliar de Serviços Judiciárl·OS, o valor do nível 18 e para a classe
A de Auxiliar de Serv:iços Judiciários, o valor do nível 1·6.
Parágrafo único - Poderão ser Sllibmetldos ao regime de .que trata este
artLgo, calculadas as respectivas gratificações sobre os valores dos v-encimentos
básicos fixados iPelo Decre·to-iúei n. 0 1.1150, de 3 de fevereiro de 1971, os ocupantes dos cargos não incluídos nos Anexos A e B desta •:e!, Observada a oorr.espondêncla entr·e símbolos e niveis prevista na Lei n. 0 5.685, doe 23 doe juLho de 1971.
Art. 6. 0 - Os cargos de p·rovimento ·em comissão relacionados no Anexo A
serão automaticamente Incluídos no regime de tempo integral e ded!cação exclusiva, ressalvado o direito de opção d·o respectivo ocupante pela j-ornada normal de trabalho.
Art. 7.0 - No praz.o. de noventa dias, contados da vigência des~.a lei, os
atuals ocupantes ef.etlvos dos cargos de Oficial Judiciário PJ-3 e PJ-4 poderão
ser apro.v.eitados em cargos da classe B, e os ocupantes efetivo.s dos cargos de
Almoxarife PJ-1, Arquivista PJ-1, Oficial Judiciário PJ-5 e PJ-6 e Escr.evente
Judiciário PJ-6 •em cargos da classe A da série de cf as•es de 'J1écnlco de Serviços
Judiciários; e os atuals ocupantes efetlvos dos cargos de Auxiliar Judiciário
PJ-7 ·e PJ-8, •e Escrevente Judiciário PJ-8 pcderão ser aproveLt!lldos em cargos
da class·e B, ·e os ·ocupantes efetlvos do.s ca~gos de Auxiliar Judiciário PJ-9, em
cargos da class-e A da série de classe.s d·e Auxiliar de se.rviços Judiciários, obs-ervada a resp·ectlva classificação.
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Parágrafo único - o a!!JWveitamen'"o de que trata es.te artigo obedecerá a.
critérios seletivos, !ncl:uslve p·or melo de treinamento intensivo e o.brigatório,
que .serão estrubelecidos para os cang.as de cada série de classes.
Art. 8. 0 -Fica assegrurada a situação pe:S.soal dos atuals ocupantes dos cargos

efetlvos de Distribuidor das J'llntas de Conclllação e Julgamento com sedtl na
Guana1bara e em Niterói, bem como do rutual ocupante do car.go .efetivo de Deposi~·ár:o, os qual3 s-erão extintos à medida que vagarem.
Parágrafo único - Os funcionári·os dll que trata este artigo poderão optar
pela percepçiW do vencimento de seu cargo efetiv·o, acr·escido da gratificação
fixa de 20% (vinte por cento) caJ:culada so·bre o valor do símbolo do cal'go em
comissão correspondente, na. forma do dis;p.osto no § 2.0, do art. 1.0 da. Lei n. 0
4.345, de 26 de junho de 1964.
Art. 9.0

A gra;tlficação adicional por tempo de serviço dos f.u.ncionários
abrangidos por e.:.ta lei será concedida na bas•e de 5% (cinco pQr cento), i!)Or
qüinqüênio de ef·etivo ·exercício, até 7 (se'e) qülnqüênios, calculada. SQ.bre o respectivo vencimento-base do carwo efetivo.
Art. 10 - A diferença, por:ventura v.erificada em cada. caso, entre a. Importância que o servidor venha percebendo, a título de vencim<mto e gra·tLficação
adici·o·nal por temp.o de serviço ·e os novos valores a que fará jus em decorrência
do disposto nesta. lei, constituirá va.nta.gem pessoal, nominalmente iden'if'.cável,
insusc·eptível de quaiSquer reajustes superv.enientes .e, em virtude dela, não ~-e
estabelecerá nenhuma dlscrirnlnação nessas concessõe.s.
Art. 11 - O Tribunal Regional do 'l1rabalho da .Pnmeria Re,giâJo, observados
os ;imites das dotações orçamentárias, estabeJ.ec•erá a classificaçiW das funções
gratificadas e de repr·esentaçã,o de grubinet•e, c·om base nos princípios e valores
fixados para o Poder Executivo.
Art. 12 - As des.pesas com a execução da presente lei serão at.endidas com
os recur.sos orçamentár:os p·róprlos do Tribunal Regional do Trabalho da 1.a.
Região.
Art. 13 - Es.ta Lei entrará em vigor na data d·e sua publicação, r·ev.agadas as
diSposições em cont1.1ário.
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MIENSAOOM
N.0 263, de 1974

Exc-elentissimcs Senhor-es Membros do Congresso Nacional:
Nos t·ermos do art. 51 da Const!t·uição, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação d-e Vossas Exc-elências, ac-ompanhado d•e Exposição de Motivos do
Sr. Ministro de Estado da Justiça, o anexo pro•jeto de lei que "altera o Quad11o
de Pessoal da Secre.tarla do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira R3gião
e dá ou•ras providências".
Bras~·ia, em 29 de maio d·e 1974. Ernesto Geisel.
E~OSIÇAO

DE MOTIVOS N.o 237-B, DE 24 DE MAIO DE 1·974, DO SiEJNIIOR
MINIS'IlRO D!E ESTADO DA JUSTIÇA.

Excelentíssimo senhor Presidente da RepÚJblica
O Presidente do Tr:buna:l SUl)·erior do Trabalho encaminhOu a es-ta Secretaria de Estado antep.roj.e·to d·e lei propondo alteração no Quadro d·e Pessoal da
Secretaria do Tribu:nal Regional do Trabalho da P R-egião.
2. Submetido o assunto ao Depa11tamen+o Admlnlstra·tivo do Pessoal Civil
CDABP), m-ereceu estudos de que r.esultaram as alterações consubstanciadas no
anexo projeto de lei.
Justificando a medida, alega o Pr-esidente daquela Corte que a Lei n. 0 5.275,
que r-eestruturou o referido quadro, data de 24 de lllbril de 1967 -e à -época atendia
às necessidad·es d-o Tribunal Regiona:l do Trabalho da P Região.
3.

Em 24 de maio de 1968, a Lei n.0 5.442 e.sta,bt!leceu o seu desdobramento em
Três Turmas, imediatamente instaladas e postas em funcionamento.

4.

5. A se.guir, a Lei n. 0 5.633, de 2 de dezembro de 1970, criou mais Juntas de
Conciliação e JuLgamento, uma em Caxias e outra em Norva Iguaçu, conseqüentemente exigindo Serviço de Distri-buição nessas cidades, na conformidade do
art. 713, combinado com os de n.os 783 e 788 da Consolidação das Leis do
TraJbalhO.
6. Foram também insti-tutdas outras 3 (três) Juntas em Oolatina, '!1rês Rios e
Itapemirim, e 5 (cinco) na Guanabara, afora 14 (catorze) em fas·e de Implantação.

~1

-7017. O volume de trabalho, portanto, nos últimos sete anos aumentou consideravelmente, ajuizando-se em 1967 um total de 49.087 recCamações e 75.985 em
1973. Nesse período, todavia, permaneceram inalterados os cargos dest!:nados às
ativL:!ades de !JiPO!O, tais como Oficial Judiciário e Auxiliar Judiciário.
8. A 1." Reg!ã.o a;bran.g.end·o Guana;baa.-a, Rio de Jane!.ro e Espírito Santo, possui
41 Juntas de Conciliação e Julgament:> cujo v-olume processual e admin1s.tratlvo
tem crescido ·cada ano em pmporção assustadora, tornando a J,ustiça morosa,
provocando, cbviamente, sérios prejuízos às partes in•eressadas.
9. Nestas condições tenho a honra de submeter o assunto à elevada consideração de Vossa Excelência para que, caso mereça aprovação,· seja o ane~o projeto de lei encaminhado à apreciação do Congresso Nacional.
Aprove~to a oportunidade para renovar a Vossa Exc·elência protestos de profundo resp·eito. - Annando Falcão, Ministro da Justiça.
(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.o 80, DE 1974
(N.• 2.0IO·B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDEN'l'JC DA REP'ÚDLICA)

Reajusta o valor da pensão especial assegurada às viúvas de exPresidentes da República, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica reajustado para Cr$ 7.000,00 (sete mil cruzeiros) o valor
mensal da pensão as.legurada às viúvas de ex-Presidentes da República, instituída pela Lei n. 0 1. 593, de 23 de abril de 1952.
Art. 2.0 - A pensão de que trata o artigo anterior é vitalícia e intransferível, devendo .ser reajustada, no mesmo percentual, sempre que majoradas as
pensões pagas pelo Tesouro Nacional.
Art. 3.o - É vedada a acumulação deste benefício com quaisquer outros
recebidos dos cofre.> públicos, resguardado o direito de opção.
Art. 4.0 - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correm à
conta da dotação orçamentária de Encargos Gerais da União - Recurso3 sob
a supervisão do Ministério da Fazenda, des.!nada ao pagamento de p·ensionistas.
Art. s.o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
MENSAGEM N. 0 267, DE 1974
Excelentíssimo.> Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à e:evada deliJ:eração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado da Fazenda, o anexo projeto de lei que "reajusta o valor da pensão especial assegurada às viúva3 de ex-Presidentes da República, e dá outras providências".
Brasília, 31 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.0 248, DE 21 DE MAIO DE 1974, DO MimSTÉRIO DA
FAZENDA (PROCESSO N.o 32.016/71)
Excelentissimo Senhor Presidente da República
Trata o presente processo do reajustamento da pensão especial de Cr$ ....
10.000,00 (dez m!l cruzeiros), assegurada às viúvas de ex-Presidentes da Repú
blica, pela Lei n.o 1. 593, de 23 de abril de 1952.

.

-7022. A medida se originou de proposta do ilustre Presidente do Tribunal d·e Contas da União. com prévia aprovação do Plenário daquela Corte, fazendo-se
acompanhar do Relatório e Voto proferido pelo eminente MiniStro Ewald Pinheiro, ao julgar a concessão de pensão ·especial a D. Yolanda Barbosa da Costa
e Silva, viúva do saudoso Presidente Arthur da Costa e Silva, bem como do
parecer exarado pelo Ministério Público.
3. A referida lei, entretanto, não previu a atualização do benefício, de modo
que, com o procesw de desvalorização da moeda, tornou-se sobremodo irrisório
o valor daquela pensão.
4. Torna-se, assim, imperioso um reajustamento, por meio de medida legislativa que estabeleça também critério para a concessão da pensão especial de que
são beneficiárias as viúvas de ex-Presidentes da República.
5. Ne.stas condições, tenho a honra de .submeter à consideração de V. Ex.a proje:o de lei reajustando para Cr$ 7.ooo,oo a pensão em causa, bem ·como fixando-a
como vitalícia, intransf·erível, reajustável, no mesmo percentual, sempre que
majoradas as pensões pagas pelo Te~ouro Nacional e inacumulável com quaisquer outros benefícios recebidos dos cofres públicos, re.ssalvado o direito de
opção.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do
meu mais profundo respeito. - Mário Henrique Simonsen, Ministro da Fazenda.
(A Comissão de Finanças.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 14, DE 1974
(N.• 151-B/74, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Estrasburgo, relativo à Classificação
Internacional de Patentes, concluído a 24 de março ·de 19'71.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica aprovado o texto d·o Acordo de Estrasburgo, relativo à Classificação Int€rnacional d€ Patentes, concluído a 24 de março de 1971.
Art. 2. 0 - Este decre~o legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
MENSAm:M N.O 211, DE 1974
Excelentíssimos Senhores Membros do Congre.sw Nacional:
Em conformidade com o disposto no art. 44, item I, da Constituição Federal,
tenho a honra de subme~er à e1evada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriore.s, o texto do Acordo de Estrasburgo relativo à Classificação Internacional de Petentes, concluído a 24 de março de 1971.
Brasília, 3 de maio de 1974. - Ernesto Geisel,
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DPC/DCTEC/DAI/134q640.4(00), DE 30 DE ABRIL
DE 1974, DO MINISTÉRIO DAS RELAÇõES EXTERIORES.
A Sua Excelência o Senhor
General-de-Exército Ernesto Geisel
DD. Presidente da República
Senhor Presidente,
Tenho a honra de subm€ter à consideração de Vossa Excelência o texto do
Acordo de Estrasburgo referente à Classificação Internacional de Patentes, assinado por vinte e três países, entre os quais o Brasil, em 24 de março de 1971.
2. O referido Acordo visa à adoção, no plano mundial, de um sistema uniforme
para a classificação de patentes, dos atestados de autor de invenção, dos modelos d€ utilidade e dos certificados de utilidades.

l
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-7033. Prevê o Acordo a utilização, por todas as partes contratantes, de uma Classificação Internacional de Patente~. de forma a facilitar os registras internacionais de patentes, a'sim como a pesquisa de originalidade das mesmas.
4. A adoção da Classificação Internacional de Patentes é de especial Importância para os Estados-membros da Conven~ão de Paris para a Proteção à
Propriedade Industrial, a que o Bra;il se vincula pela Revisão de Haia, de 1925,
e sobretudo para os países em desenvolvimento, ao lhes facili:ar o acesso ao
volume sempre crescente da tecnologia moderna. N·esse sentido, facultará ao
Centro de Informaçõ·es sobre Patentes do Instituto Nacional da Propriedade
Industrial do Ministério da Indústria e do Comércio a comunicação com os
centros de informação dos demais paí.;-es bem como com as indústrias brasileiras, o que possibilitará a operação ef-etiva do Banco de Patentes, ora em
implantação em Brasília, a cargo daquele Centro.
5. Por ter assinado o Acordo de Estrasburgo, o Brasil se tem feito representar
nas reuniões dos grupos de trabalho encarregados da elaboração da referida
classificação.
6. Consultado a respeito, o Ministério da Indústria e do Comércio manifestouse favorável à ratificação do Acordo em apreço a qual deverá ser feita na forma do Item i do parágrafo 1.0 e do parágrafo 2. 0 do artigo 12 do mesmo.
7. Se Vossa Excelência concordar com o exposto, junto igualmente mensagem
ao Congresso Nacional, cuja prévia aprovação é necessária, nos termos do art.
44, inciso I, da Constituição Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar a V~sa Excelência, Senhor l?re·
sidente, os pro:estos do meu mais profundo respeito. - Azeredo da Silveira.
ACORDO DE ESTRASBURGO RELATIVO A CLASSIFICAÇÃO
INTERNACIONAL DE PATENTES
de 24 de março de 1971
As Partes Contratantes,
Considerando que a adição, no plano mundial, de um sistema uniforme
para a classificação das patentes, dos atestados de autor de invenção, dos modelos de utilidade e do.s certificados de utilidade corresponde ao interesse geral
e por sua natureza pode auxiliar o estabelecimento de uma cooperação internacional mais estreita e favorecer a harmonização dos sistemas jurídicos nacionais no âmbito da propriedade industrial,
·
Reconhecendo a importância da Convenção Européia relativa à Classificação Internacional das Patentes de Invenção, de 19 de dezembro de 1954, pela
qual o conselho da Europa instituiu a Classificação Internacional de Patentes
de Invenção,
.
Con:iderando o valor universal desta Classificação e sua Importância para
todos os Estados Partes na Convenção de Paris para a Proteção à Propriedade
Industrial,
Conscien :es da importância d·esta Classificação para os palses em via de
desenvolvimento, ao lhes facilitar o acesso ao volume sempre cre.zcente da tecnologia moderna,
Tendo em vista o artigo 19 da Convenção de Paris para a Proteção da
Propri-edade Industrial assinada em 20 de março de 1883; revista em Bruxelas,
em 14 de dezembro de 1900; em Washington, em 2 de junho de 1911; em Haia,
em 6 de novembro de 1925; em Londres, em 2 de junho de 1934; em Lisboa,
€m 31 de outubro de 1958 e em Estocolmo, em 14 de julho de 1967,
Convieram no seguinte:
Artigo 1
Constituição de uma União Especial
Adoção de uma Classificação Internacional
Os Estados aos quais se aplica o presente Acordo se constituem numa União
Especial e adotam uma classificação comum, chamada "Classificação Interna-

..

_____
_
,.,

l

-7052) A Secretana IntemacLonal d·a organização (daqui poa:- diante denominada
"Secre.tarla Internacional") estllibelec&á em consulta com os Governos Interessa-dos, seja com base em tradução pro·posta por esses Governos, seja por qualquer outro meio que não incida financeiramente no orçlllmento da União· Especial ou na Organização, textos oficiais da Classificação· nas línguas ·alemã, espanhola, japonesa, portuguesa, :russa e nas demais línguas que a AssembléLa a que
se refel'e o artigo 7 possa designar.
ARTIGO 4
Aplicação da. Classificação

1) A Class!fiooção terá apenas um caráter administrativo.
2) Cada um dos Estados da União· Es.pec~al terá o di!'eito de a.plicar a Classificação como sistema principal ou sistema auxiliar.
3) As 11epa.Nições compe•tentes dos Estados da Uniã.o Especillll f•arão figurar:
1) nas patentes, ceJ.i;if!cados de autor de inV'enção, modelos de utilidade e
cerlificados de utilidade que elas fo•mecell'ão, assim como nos 11equerimentos dos
referidos documentos, qUJeil" os publiquem, que·r os coloquem simplesmente à disposição do· púl>llco para exame,
ii) nas comunicações por meio das quais periódicos ofic~ais no·tifiquem a
publicaçã.o ou a. colocação à disposição do público, dos documentos menc!onllidos
no item (i), os símbolos comp~etos .da Classificação dados à invençã.o com a qual
se relaciona o documento mencionado no item (i) .
4) Por ocasiã.o da assinatura do presente Acordo ou d'o depósito do instrumento de raltificação ou de a-desão:
1) qualquer Estado pod&á declarar que se reseil'Va o di:l1eito de não fazer figurar os símbolos relativos ao.s grupos ou subgi'Upos da Classificação nos pedidos relacio.nados no parágra,fo (3) que se}am a,penas colocados à disposição do
públ1co para exame e nas comunicações relativas oo assunto;
ii) qualquer Estado que não proceda à V'&ificação da novldad·e das invenções, imediata ou posterior, e cujos trâmites para a obtenção das patentes ou dos
títulos não prevej.a uma pesquisa sobre o estado da. técnica, pode declarar que se
reserva o dfu:oeito de nã.o mandar fig~mar os símbolos relatiros aos grupos e subgrupos da Classlficaçã.o nos documento.s e comunicações l.1elacionllidos no parágtafo (3). Se estoo oondições só exl.stlrem para ceil"ta.s categorias de títulos de
proteçã•o ou certos campos da técnica, o Estado interessado poderá som•ente fazer
uso da 11eserva na med~a em que prevaleçam tais condições.
5) Os simbolos da Classificação, pl'ecédidos pela mençã.o "Clllissificação Internacional de Patentes" ou de uma abreviatu!t"a adotada rp•ela Comissão de Peritos
mencionada no M'!tigo 5, serão impressos, em negrito, ou de outro modo l>em
visíV'el, no cabeçalho de cada documento mencionado no parágrafo (3) (i) no
qual eles devam figurar.
6) Se um Estado àia União Especial incumbir uma repartição illltergovernamental da entrega das patentes, e}e tomará todas as medidas ca.bíveis para que
a referida repart.ição aplique a Classificação em conformidade com este Mtigo.
ARTIGO 5

Comissão de Peritos
1) É instituída uma Comlssã.o ,ele· Peritos na qual cada um dos Estados da
União Especial é representllido.
2) a) O Diretor-Geral convidará as organizações intergovernamentais especializadas no ·campo das patentes, .e das quais pelo menos um dos Esta.dos-membros seja parte no presente Acordo, para que se façam •repvesentar por observadol1es nas reuniões da Comissão de Peri!tos.
b) O Dlretor-Geral poderá, e, no caso de um pedido da Comissão de Peritos,
deverá conviclaa:- representantes de outras o·rganizações inte.rgov·ernamentals e ln-
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3) A Comissão de Peritos:
i) alterará a Cla&ificação;
ii) enviará aos Esta-dos ela União Especial recomendações que tenham por
finalida-de facilitar a utilização da Classificação e promov.er sua aplicação uniforme;
iii) prestará sua coia-boração· com vistas a promo'l'er a cooperação internacional na reclassificação da documentação llltiliza.da no exame das invenções levando em consideração, de modo particulwr:, as necessidades dos países em via de
desenvolvimento;
iv) tomará qualquer outra medida que, sem incidir financeiramente no orçamento da União, Ol\1 na Organização, fa.cilitem ·a aplicação da CLassificação pa.~~a
os países em via de desenvolvimento;
v) terá o direito de instituir subcomissões e grupos de trabalho.
4) A Comissão de Peritos adotará seu ·regimento interno; este concederá às
organizações intergov.er.namentais menciona-das no parágrafo (2) (a), que possam
trazer uma contribuição substancLal ao desenvolvimento da Classificação, a possibilidade de tomar !P'wr:Oe nas rel\lD.iões de· suas subcomissões e grupo·s de trabalho.
5) As propostas de alt~ações da Classificação .poderão se·r f,eitas .pela repartição competente de qualquer Estado da União· Especial, comissão InternlliCional,
órgãos intergo'l'ernamentais req:Jresentados nlli Comissão de Peritos de conformidade com o parágrafo (2) (•a) e qualquer outra o·rganização ·especialmente convida-da pe1a ComJssã;o de P·e·ritos a fim de formular tais propostas. As propostas
serão transmitLdas à Comissão Internacional, que as submeterá aos membros da
Comissão de Peritos e aos obServado·res, o mais tardar seis meses antes da sessão
da Comissão de Perito dmante a qual serão· eJOam!nadas.
6) a) Coroa Estado-membro da Comissão de ~ii.'Ltos disporá de um voto.
b) A Comissão de Peritos tomará suas decisões P<lT maioria simples dos Estados representados e com dLreito a voto.
c) Qualquer decisão da qual, no· julgamento de um quinto dos Estados representa-dos e votantes, vá decorrer uma transformação da estrutura f·undamental
da Cla&!ficiiiÇão ou um trabalho substancial de :reclassificação, dev·erá ser tomada
por ma1oda de três quar;tos dos Estados representados e· votantes.
d) A abstenção não tem valo'!' de voto.
ARTIGO 6

Notificação, entrada em vigor e publicação das alterações e outras decisões
1) Todas as decisões da Comissão de Peritos relativas à •alteração na Classificação assim como as recomendações da ComLS8ão de Peritos, serão notificadas pela Comissão Internacional às Tepartições competentes dos Estados da
União Especial. As aJ:tera,ções entl1arão em vigor se15 mes,es após a data da expedição das notificações.
2) A Comissão InternlliC!onal incol'lporará à Classificação as alterações que
entl.'arem em vigor. As ,alte·rações s,erão· obj•eto de avisos publicados no·s periódicos designados pela Assembléia mencionada no a.J.'Itlgo 7.
ARTIGO 7

Assembléia da União Especial
1) a) A União Especial teil'á uma Assembléia ·composta pelos Estados da
União Especial.
b) O Governo de calda Estado da União Espedal será representado, por um
delegado, que poderá ser •assesso:rado por suplentes, assesso11es e peritos.
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poder-se-á famr representar por um observador nas veunióes da Assembléia e,
se esta assim o decidir, nas das Comissões e g:rupo•s de tr!llbalho por el:a instituidos.
d) As despesas de cad-a delegação serão custeaJdas .pelo Goveíl'IlJO que a ciesi-gnar.
2) a) RessalVIadas as disposições do artigo 5, a Assembléia:
i) tratará de todas as questões referentes à manutenção e ao desenvolvimento da União Especial e à aplicação do presente Acordo;
ii) dwrá à Secretaria Inte-ma.cion:al dl:retrizes ve-lativas à pvep!llração das
conferências de vevl:são;
iii) examinará e aprovará os relatórios e as atividades do Diretor-Geral, em
relação à União Especial e lhe odará qualquer dl:retriz útil 11elat!va às questões da
comt)etêncl:a da. União· Especial;
!v) estabelece'l'á o programa, ·adotará o orçamento 1Jrienal da União. Especial e
aprovará suas contas de encerramento;
v) adotará o '11egimento· financeiro da União Especial;
vi) decidl:rá a xoespelto da elaboração dos textos oficiais ·da Classificação em
línguas ·outras que não o inglês, o francês ou aquelas enumer31das no artigo 3 (2);
,
vül criará as comiSsões e ·grupos de trabalho que julg!llr úteis rplllra conMetização dos objetivos da União Especial;
viiil ressalvadas as dl:sposições do .parágrafo (1) (c), mst•lverá quais Estados
não-membros •da União Especial e quais organizações intergovernamenroal:s e internacionais não-governamentais pode·rão ser admitidas na quaUdadie de obse·rvadores às suas reuniões e às das coml:ssóes e grupos de wa.balho criados por el:a:
ix) empreenderá qualquer outra ação adequada para •atingir os objetivos da
União Especial;
xl àesempenhará qualquer outra taref•a ·a,dequada, nos termos do pvesente
Acordo.
.
b) Em relação às questões que interessem igu!lllmente· outras Uruões 3Jdministl1adas pela Organização, a Assembléia tomará sua decisão depois de tomar conhecimento do .parecer da Comissão· óe Coo11denação- da Organização.
3) a) Cada Estado-membro da Assembléia ·terá direito a um voto.
b) o quorum será cons·tituído por metade dos Estados-membros da Assembléia.
c) Se -este quorum não for atingido, a Assembléia poderá tomar decisões, mas
estas decisões, com exceção das que disserem :respeito ao seu próprio funcionamento, só se tomarão executórias caso as condições enunciadas acima forem
satisfeitas. A Secretaria Internacional comunicará as vef•eridas decisões 3/0S Estados-membros da Assembléia que :não se tenham f•elto ve.pvesentar, convidandoos a expriml:r, .por escrito·, seu voto ou sua abstenção, IliO prazo de três meses a.
contar da ·data da a1eferida comuru!cação. Se, expirado o prazo, o número dos
Est!lldos que deste· modo exprimiram seu voto• ou sua abstenção- for pelo menos
igual ao número adicion:al de Estados que teria sido :necessário para qúe o
quorum fosse atingido na sessão, as referidas dedsões tornar-se-ão executórias
descie que, ao mesmo tempo, sej-a mantida a maiorta nece·ssária.
d) Ressalvadas 1lS disposições do •a·rtlgo 11 (2), •a Assembléia tomará suas decisões por maioria de dois terços dos votos e~r-essos.

e) A abstenção não será consi·derada como voto.
f) Ca.da delegado não- poderá representar mais de um Estado e só em nome
deste poderá vo•tar.

,.
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mediante convocação do Diretor-Geral, a pedido do Diretor-Geral e, salvo casos
excepcionais, durante o mesmo período· e· no mesmo lugar que a Assembléia Geral
da Organização.
·b) A Assembléia reunir-se-á em sessão extraordinária mediante convocação
de um quarto dos Estados-membros.
c) A ordem do dia de cada sessão será preparada pelo Diretor-Geral.
5) A Assembléia estabelecerá seu próprio regimento interno.
ARTIGO 8

Secretaria Internacional
1) a) As tarefas administra.tivas ®. incumbência da União !Especial seria
executad'as pela Secretaria !Illternacion:al.
b) Em especial a Secretaria Internacional .pl'epal'ari as reuniões, secretariarã a Assembléia, a Comissão de Peritos e qualquer outra camisão ou grupo de
trabalho que V·enham a ser orLados ,pela Assembléia ou pela Comissão de Perltos.
c) o Diretor-Geral será o mais alto funcionário da União Especial e a representará.
2) o Diretor-Geral e qualquer outro membro do pessoal por ele designado
participarão, sem direito a roto, de todas as reuniões da Assemblélia, da Comissão
de Peritos ·e de todas as outras comissões ou .grupos de trabalho que venham a
ser criados pela Assembléia ou pela Comissão de Peritos. O Diretor-Geral ou
membro do pessoal por ele designado será o secretário ex officio desses órgãos.
3) a. ) A Secretaria Interna.cional preparará .as conferências de revisão em
conformidade com as d:llretrizes da Assembléia.
b) a Secretaria Internacional poderá consultar organizações intergovernamentais e internacionais não-governament.ais a respeito da preparação das conferências de revisão;
c) o Diretor-Geral e as pessoas por ele designadas participarão, sem direito
a voto, das deliberações das conferências de revisão;
4) A Secretaria Internacional executará qualquer outra tarefa que lhe seja
atribuída.
ARTIGO 9

Finanças
1) a) a União Especial manterá um orçamento;
b) o orçamento da União Especial compreenderá as receitas e as despesa~·
próprias à União Especial, sua contribuição '3:0 orçamento das despesas comuns
às Uniões, bem como, se for o caso, a quantia colocada à disposição do orçamento
da Conferência da Organização;
c) serão consideradas despesas comuns às Uniões as despesas não atribuídas
exclusivamente à União Especial mas, igualmente, a uma ou várias outras Uniões
administradas pela Organização. A participação da Uniã..o Especial nessas despesas comuns será proporcional ao Interesse que tiver na referida despesa;
2) O orçamento da União Especial será elaborado tendo em vista as exigências da coordenação com os orçamentos das outras Uniões administrada pela
Organização.
3) O orçamento da União Especial será financiado pelos recursos seguintes:
i) contribuições dos Estados da União Especial;
ii) taxas e quantias devidas por serviços prestados pela Secretaria Internacional à União Especial;
ii!) produto da venda das publicações da Secretaria Internacional com respeito à União Especial e os direitos corl'espondentes a essas publicações;
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v) aluguéis, juros e outros rendimentos diversos.
4) a) A fim de determinar sua contribuição em conformidade com o parágrafo (3) (i), cada Estado da União pertencerá à classe na qual estiver incluído
relativamente à União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, e
pagará sua contribuição anual em função do número de unidades fixado para
essa classe naquela União;
b) a contribuição anual de cada Estado da União Especial consistirá em uma
quantia cuja proporção em relação ao total das contribuições de todos os Estados
será igual à proporção entre seu número de unidades e o número total das unidades do conjunto dos Estados contribuintes;
c) as contribuições vencerão no dia primeiro de cada ano;
d) qualquer Estacl.o que esteja atrasado no pagamento de suas contribuições
não poderá exercer seu direito de voto em nenhum dos órgãos da União Especia
se o total de sua dívida for igual ou superior ao das contribuições que lhe forarr
fixadas nos dois anos anteriores completos. contudo, tal Estado poderá ser
autorizado a conservar o direito de voto cl.o âmbito do referido orgão, durante
o tempo em que este considerar ter o atraso resultado de circunstâncias excepcionais e inevitáveis;
e) no caso de não ter sido aprovado novo orçamento antes do inicio de um
novo exercício, prorrogar-se-á o orçamento do ano anterior, nos termos previstos
pelo regulamento financeiro.
•5) O montante das taxas e quantias devidas pelos serviços prestados pela
Secretaria Internacional em relação à União Especial será fiJCa.do pelo DiretorG€ral, que dará conhecimento do fato à Assembléia.
6) a) A União Especial possuirá um fundo de giro que será constituído por
um pagamento único efetuado por cada Estado da União Especial. Se o fundo
se tornar insuficiente, a Assembléia decidirá sobre seu aumento;
b) o montante do pagamento único inicial de cada Estad.o para o referido
fundo ou sua participação no aumento do mesmo será proporcional à contribuição
desse Estado relativa ao ano no qual o fundo tiver sido constituído ou o aumento
decidido;
c) a proporção e as modalidades de pagamento serão fixadas pela Assembléia, por proposta do Diretor-Geral, depois de ou;ida a COmissão de Coordenação
·
da Organização.
7) a) o acordo sobre a sede feito com o Estado em cujo território a Organização estiver sediada será previsto que, se o fundo a.e giro for insuficiente, esse
Estado concederá adiantamento. o montante desses adiantamentos e as condições em que serão concedidos serão objeto, em cada caso, de acordos distintos
entre o Estado em questão e a Organização;
b) o Estacl.o mencionado na alínea (a) e a Organização terão, cada um, o
direito de denunciar o compromisso de conceder adiantamentos, mediante notificação por escrito. A denúncia terá efeito três anos após o término do ano
no decorrer do qual tiver sido notificada.
8) A verificação das contas será efetuada em conformidade com as normas
previstas no regulamento financeiro, por um ou mais Estados cl.a União Especial
ou por fiscais externos que serão, com o seu consentimento, designados pela
Assembléia.
ARTIGO 10
Revisão do Acordo

1) o presente Acordo poderá ser revisto periodicamente por conferências
especiais dos Estados da União Especial.
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3) Os artigos 7, 8, 9 e 11 poderão ser alterados seja por conferências de
revisão, seja nos termos do artigo 11.
ARTIGO 11

Alterações de Determinadas Disposições do Acordo
1) Poderão ser apresentadas propCistas de aH.eração dos artigos 7, 8, 9 e do
presente artigo por qualquer E:Stado da União Especial ou pelo Diretor-Geral.
Essas propostas serão comunicadas por este último aos Esbados da União Especial, pelo menos seis meses antes de s·erem submetidos ao exame da Assembléia.
2) Qualquer alteração dos artigos mencionados no parágrafo (1) deverá ser
aprovada pela Assembléia.
A· aprovação requer três quartos dos votos expressos; contudo, qualquer
alteração do artigo 7 deste parágrafo requererá quatro quintos dos votos expressos.
3) a) Qualquer alteração dos artigos mencionados no parágrafo (1) entrará
em vigor após o recebimento, pelo Diretor-Geral, das notificações, por escrito,
da aceitação, efetuada em conformidade com suas normas constitucionais respectiV'II.s, da parte de três quartos dos Estados que eram membros da União Especial no momento em que a alteração foi aprovada;
b) qualquer alteração dos referidos artigos assim aceita obrigará todos os
Estados que sejam membros da União Especial no momento em que a alteração
entrar em vigor; contudo, qualquer alteração que agrave as obrigações financeiras dos Estados da União Especial apenas obrig'll.rá aqueles que tenham notificado sua aceitação com respeito à alteração em apreço;
o) qualquer alteração aceita em conformidade com a alínea (a) obrigará
todos os EstadOs que se tornarem membros da União em data posterior àquela
em que a alteração entrou em vigor em conformidade com a aUna (a).
ARTIGO 12

Formas pelas quais os Estados podem tornar-se partes no Acolldo
1) Qualquer Estado parte na Convenção de Paris para Proteção à Propriedade
Industrial poderá tornar-se parte no presente Acordo mediante:
i) a assinatura seguida pelo depósito de um instrumento de ratificação, ou
ii) o depósito de um instrumento de adesão.
2) Os instrumentos de ratificação ou de adesão serão depositados junto ao
D!retor-Geral.
3) As disposições do art. 24 da Ata de Estocolmo da Convenção de Paris
para a Proteção da Propriedade Industrial aplicar-se-ão ao presente Acordo.
4) o parágrafo (3) não poderá, em caso algum, ser interpretado de forma
a implicar o reconhecimento ou a aceitação tácita, por qualquer um dos Estados
da União Especial, da situação de fato de qualquer território ao qual o presente
Acordo se tornar aplicável, por solicitação de um outro Estado, em virtude do
referido parágrafo.
ARTIGO 13

Entrada em vigOr .do Acordo
1) a) O presente Acordo entrará em vigor um ano após o depósito dos instrumentos de ratificação ou de adesão;
i) pelos dois terços dos Estados que, na data de abertura do presente Acordo
à assinatura, forem partes na Convenção Européia, e
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da Propriedade Industrial mas não na Conv·enção Européia, sendo um deles, pelo
menos, um Estado em que, de acordo com as mais recentes esbatisticas anuais
publicadas pela Secretaria Internacional na data do depósito de seu instrumento
de ratificação ou de adesão, mais de 40.000 pedidos de patentes ou de certificados
de autor de invenção tenham sido depositados.
b) em relação a qualquer outro Estado que não aqueles para os quais o
Acordo tiver entrado em vigor em conformidade com a alínea (a), o presente
Acordo passará a vigorar um ano após a data em que a ratificação ou a adesão
d,esse Estado tenha sido notificada pelo Diretor-Geral, a menos que uma data
posterior tenha sido indicada no instrumento de ratificação ou adesão. Neste
último caso, o presente Acordo entrará em vigor, em relação a esse Estado na
data assim indicada;
c) os Estados partes na Convenção Européia que ratificarem o presente
Acordo ou que a ele aderirem, terão, por obrigação denunciar aquela Convenção
o mais tardar a partir do dia em que o Acordo passar a vigorar em relação a eles.
2) Da ratificação ou adesão decorrerão, automaticamente, a aceitação de
to()das as cláusulas e admissão a todas as vantagens estipuladas pelo presente
Acordo.
ARTIGO 14:

Duração do Acordo

O presente Acordo terá a mesma duração que a convenção de Paris para
Proteção da Propriedade Industrial.
ARTIGO 15
Denúncia

1) Qualquer Estado da União Especial poderá denunciar o presente AcordO
mediante noti·ficação dirigida ao Diretor-Geral.
2) A denúncia produzirá efeito um ano após a data em que o D!retor-Geral
receber a notificação.
3) A faculdade de denunciar prevista por .este artigo não poderá ser exercida por um Estado antes do término de um prazo de cinco anos a contar da
data em que se tomou membro da União Especial.
ARTIGO 16
Assinatura, Línguas, Notificações, Funções do Depositário

1 a) O presente Acordo será assinado em um único exemplar original, nas
línguas inglesa e francesa, fazendo igualmente fé cada um destes textos;
b) o presente Acordo ficará aberto à assinatura, em Estrasburgo, até 30 de
setembro de 1971;
c) o exemplar original do presente Acordo, quando não estiver mais aberto
à assinatura, será depositado junto ao D!retor-Geral.
2) Textos oficiais serão adotados pelo D!retor-Geral, após consulta aos Governos interessados, nas línguas alemã, espanhola, japonesa, portuguesa, russa
e outras que a Assembléia venha a indicar.
3) a) O Diretor-Geral enviará duas cópias por ele autenticadas do texto
assinado do presente Acordo aos Governos dos Estados que o assinarem e, mediante solicitação, ao Governo de qualquer outro Estado. Enviará, outrossim,
uma cópia autenticada ao Secretário Geral cl.o Conselho da Europa;
b) o Diretor-Geral enviará duas cópias por ele autenticadas de qualquer
alteração do presente Acordo aos Governos de todos os Estados da União Especial
e, mediante solicitação, ao Gov-erno de qualquer outro Estado. Enviará, outrossim,
cópia por ele autentic·ada ao Secretário Geral do Conselho da Europa;
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tenha assinado o presente Acordo ou que a ele aderir, um exemplar autenticado
da Classificação em lingua inglesa ou francesa.
4) O Diretor-Geral fará registrar o presente Acordo no Secretariado da organização das Nações Unidas.
·5) O Diretor-Geral notificará os Governos de todos os Estados partes da
Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial e o secretário
Geral do COnselho da Europa sobre:
n as assinaturas;
ii) o depósito de instrumentos de rat.ificação ou de adesão;
111) a data de entrada em vigor do presente Acordo;
iv) as ressalvas à aplicação da Classificação;
V) as aceitações das alterações do presente Acordo;
vll as datas nas quais essas alterações entrarem em vigor;
viil as denúncias recebidas.
ARTIGO 17
Cláusulas Transitórias
ll Durante os dois anos que se seguirem à entrada em vigor do present·
Acordo, os Estados partes da convenção Européia mas não membros ainda da
União Especial poderão, se o desejarem, exercer, na Comissão de Peritos, os
mesmos direitos que exerceriam se fossem membros da União Especial.
2) Durante os três anos que se seguirem ao término do prazo previsto no
parágrafo (7), os Estados mencionados no ref·erido parágrafo poderão se fazer
representar por observadores nas sessões da Comissão de Peritos e, se esta
assim o resolver, nas reuniões das subcomissões e grupos de trabalho por ela
instituídos. Durante o mesmo prazo, poderão apresentar propostas de alterações
da Classificação nos termos do artigo 5 (5) e receber notificação das decisões
e recomendaç;ões da Comissão de Peritos nos termos do artigo 6 (1) .
3) Durante os cinco anos que se seguirem à entrada em vigor do presente
Acordo, os Estados partes da Convenção Européia mas que não sejam ainda
membros da União Especial poderão se fazer representar por observadores nas
reuniões d.a Assembléia e, se esta assim o decidir, nas reuniões das comissões e
grupos de trabalho por ela instituídos.
Em fé do que, os abaixo assinados, para tanto deYidamente autorizados, assinaram o presente Acordo.
Feito em Estrasburgo, aos vinte e quatro dias do mês de março de mil
.novecentos e setenta e um.
(As Comissões de Relações Exteriores e de Eco7Wmia.)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.0 15, de 1974
(N.• 152-B/74, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do Acordo de Cooperações e Complementações Industrial entre a República Federativa do Brasil e a República da Bolívia,.
assinado em Cochabamba, Bolívia, a. 22 de ;maio de 19'74.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica aprovado o texto do Acordo de Cooperação e Complementação Industrial entre a República Federativa do Brasil e a República da Bolívia,
assinado em cochabamba, Bolívia, a 22 de maio de 1974.
Art. 2.0 - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
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Excelentíssimas Senhores Membros da Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 44, inciso I, da Constituição
Federal, tenho a honra de submeter à. elevada consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado
das Relações Exteriores, o Acordo de cooperação e Complementação Industrial
entre a República Federativa do Brasil e a .República da Bolívia, assinado em
Cochabamba, Bolívia, a 22 de maio de 1974.
Brasília, 6 de junho de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N'. 0 DAM-II/184/811. (B46) (B30), DE 30 DE MAIO
DE 1974, DO SENHOR Mm!STRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTER:IORES.

A Sua Excelência o senhor
General-de-Exército ·Ernesto Geisel,
Presidente da República.
senhor Presidente,
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, foi assinada em Cochabamba,
Bolívia, a 22 do corrente mês, o Acordo de Cooperação e complementação
Industrial entre a República Federativa do Brasil e a República da Bolívia.
2. O referido instrumento que tem por objeto a V·enda: d'e gás natural da Bolívia ao Brasil e a implantação de um pólo de desenvolvimento industrial na
região sudeste da Bolívia, atende a um dos princípios básicos da politica exterior
brasileira, na medida que, em termos mutuamente vanta:josos, a;bre nova e importante perspectiva de cooperação económica entre o Brasil e um pais latinoamericano a que se acha tão estreitamente unido.
3. Para concretizá-la:, o Acotdo preyê duas condições básicas; primeira, a comprovação da capacidade de a Bolívia fornecer o volume de gás natural requerid'O pelo Brasil; segunda, a demo.nstração, a juizo dos dois países, da viabilidade
técnica e económica: da operação de compra e venda do gás natural e dos projetas industriais do pólo de desenvolvimento boliviano.
4. Desde que preenchidas essas duas condições o Governo brasileiro compromete-se a cooperar com o Governo boliviano, mediante assistência técnica e financeira, oferecimento de garantia de mercado e/ou trata:mento alfandegário
favorável, para a implantação e operação dos seguintes empreendimentos: uma
usina siderúrgica com capacidade de produção de 900. 000 tonelada:s de ferroesponj-a e de, aproximadamente, 500.000 toneladas de laminados não-planos;
uma fábrica de fertilizantes nitrogenados com capacida:de de produção de 1.000
toneladas diárias de uréia; uma fábrica de cimento com capacidade de produção
de 1.000 toneladas diárias e as respectivas obras de infra-estrutura.
5.. O Governo da Bolívia, por seu lado, compromete-se a vender e o do Brasil a
comprar, durante o prazo de vinte anos, a média de 240 milhões de pés cúbicos
diários de gás natural. segundo condições a serem oportunamente ajustadas entre
a Petróleo Brasileiro S.&. (PIE'VROBR.ASl e Yacimientos PetroUteros Fiscal·es Bolivianos (YP(F1Bl .
6. Para a execução dos estudos de viabi!idad·e técnica e econômica re.ferentes à
Implantação dos proj.etos do pólo d·e desenv·olvimento industrial bo:iviano, concordou, outrossim, o Governo brasileiro em conceder ao Governo bolivia:no um
financiamento de até o montante de US$ 10 milhões, em termos e condições campa tiveis com o fim a que se destinam.
7. Tendo em vista a natureza do Ato Internacional em apreço, faz-se necessária sua ratlificação forma:!, após aprovação pelo Congresso Nacional, conforme o
disposto no art. 44, inciso r, da Constituição Federal.
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de Mensagem ao Congresso Nacional, pela qual é encaminhado o texto do cit!tdo·
Acordo à aprovação d'() Poiler Legislativo.
Aproveito a oportunidad.e para renovar a vossa Excelência, Senhor Presid.ente, os protestos do meu mais profundo resp.e!to. - Azeredo da Silveira.
.AICORDO DfE COOP&AÇAO E COMPI.JEWJNTAÇAO lJNDUS'l1RDAL EJNI1lRJE A
m:Pú'BIJIICA F1E:DERATIVA DO BRASIL E A RJEPtl!BLICA DA BOL:I!V·DA
O !Governo da !República !Federativa do iBrasil 1e o !Governo rda
República da !Bolívia
·
Desejosos de diversificar a cooperação que já existe entre ·eles nos mais diversos campos, como expressão da tradicional e Ininterrupta amiza:de entre os
dois países;
Conscientes de que a cooperação mútua entre seus Governos e povos reveste-se de grande importância para o desenvolvimento de suas respectivas economias, pelas possibilidades de complementação que se oferecem em diversos
campos;
Oonvencidos de que, ampliando essa complementação no campo industrial e
dos serviços, estarão contribuindo pa:ra uma mais rápida transformação es~
tmal das economias do Brasil e da Bolívia, com vistas a acelerar os respect1vos
processos de desenvolvimento econômlco e social em seus âmbitos nacionais;
E tendo em conta a "Ata de Cooperação entre o Brasil e a Bolívia no Ca:mpo
dos Hidroca·rbonetos, Sid.erurgia e outros projetes industriais correlates", assinada em Brasília, em 3() de novembro de 1973, e a "lAta da Reunião sobr·e Cooperação e Complementação Industria:! entre o Brasil e a Bolívia", assinada em La
Paz em 8 de abril de 1974;
!Resolveram celebrar o presente Acordo, e para esse fim, designaram seus
Plenipotenciários, a saber:
Pela República Federativa do Brasil,
Sua Excelência o Senhor Ministro das Relações Exteriores, Embaixe:dor Antônio Francisco Azeredo da Silv·eira
Pela República da Bolívia,
Sua Excelência o Senhor Ministro d·as Relações Exteriores e Culto, Generalde-Brigada Alberto Guzman Sariano.
Artigo I
Os Governos do Brasil e da Bolívia concordam em promover, com a possível brevidade, a realização dos seguintes objetlvos:
1. A implantação de um pólo industrial de desenvolvimento na região sudeste
da Bolívia, baseado no aproveitamento do gás natural boliviano e das dlv·ersas
matérias-prime:s existentes na mencionada região. As principais indústrias e
obras previstas para o pólo são:
a) sld•erurgla integrada e combinada com a mineração de ferro;
b) petroquímica, com um complexo de fertilizantes nitrogenados;
c) indústria de cimento;
d) geração de energia elétrica pa:ra abastecer as necessidades do pólo;
e) infra-estrutura necessária para o pólo.
2. A aquisição pelo Brasil de gás n!litural boliviano para suas necessidades ener-géticas 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 d·e desenvolvimento
na região sudeste de seu território. O Brasil, além de adquirir gás natural boli-

----- 715viano, está disposto a garantir mercado para produtos industria:is do pólo de
desem::olvimento boliviano, a cooperar para o necessário financiamento e a proporcionar assistência técnica por solicitação do Governo da Bolívia:.
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Artigo D

~

Os Governos do Brasil e da Bo~ívia cooperarão para a realização de estudos
sobre os seguintes programas e projetas industriais e obras em território boliviano:
a) um complexo siderúrgico com ca:pacidade mínima em redução direta de
novecentas mil (900.000) toneladas métricas anuais de ferro-esponja; e, em aciarla e laminação, de aproximadamente quinhentas mil (500.000) toneladas métricas anua-is em termos de aço cru.
b) um complexo de fertilizantes nitrogenados com capacidade de produção
de mil ('1. 0110) toneladas métricas diárias de uréia.
c) uma fábrica de cimento com capacidade de produção de mil (1.000) toneladas métricas diárias.
d) toda:s as obras de infra-estrutura necessárias à instalação e operação
eficiente das unidades industriais indicadas no presente artigo.
Artigo 1D
O Governo da Bolívia apresentará ao Governo do Brasil um estudo de reservas de gás certificando a existência suficiente para fornecer ao Brasil uma:
média: de duzentos e quar.enta mi!hões de pés cúbicos diários (240 MJMPOD) de
gás natural pelo prazo de 20 (vinte) anos.
§ 1.0 - o Governo da Bolívia realizará os estudos de um gasoduto com capacidade suficiente pa·ra tender às nec·essidades das indústrias a serem instaladas em território boliviano e ao abastecimento de 240 MMPCD de gás natural
ao Brasil.
'§ 2.0 - O Governo do Brasil realizará os estudos doo gasoduto desde a fronrteira de ambos os países até seus centros de consumo.
1

Artigo IV ·

No caso d'e os estudos dos programas e projetas previstos nos artigos n: e UI
demonstrarem sua viab!lidade técnico-econômica, a:s Partes Contratantes assumem os seguintes compromissos:
1. O Governo do Brasil compromete-se a cooperar, por solicitação do Governo
da Bolívia, na implantação e execução harmônica e coordenada dos projetas e
obras de infra-estrutura contemplados nos artigos II e III, nos termos ·e condições dos Anexos I, Ir e m.
2. O Governo do Brasil compromete-se a garantir mercado pa.ra os produtos
industriais do pólo de desenvolvimento boliviano, nos termos e condições do Ane-

xon.

3. O Governo da Bolívia compromete-se a vender e o Governo do Brasil compromete-se a comprar uma média de 240 MMPCD de gás na:tural durante um
prazo de 20 (vinte) anos, nos termos e condições que torem oportunamente
acordados entre a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÃS - e a Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos - YPFB.
Artigo V

Para a execução dos estudos previstos no art. II, o Governo do Brasil financia:rá ao Governo da Bolívia até um montante de dez milhões de dólares dos
Estados Unidos da América, em fundos de livre disponibl!ldade e conversibilidade, a uma taxa de juros de cinco por cento ao ano, pagã.veis em quinze anos,
com três anos .de carência.
Parágrafo único. O convênio .d·este financiamento se forma:lizará em um
prazo máximo de trinta dias a partir da data d'e assinatura do presente Acordo.
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outros financiamentos do Governo do Brasil que eventualmente forem concedidos ao Governo da Bolívia para fins do presente Acordo, e que não estejam
compreendidos nos termos e condições consignados no Artigo V e no Anexo I,
.serão acordados oportunamente entre os dois Governos.
Artigo VII
Os Governos do Brasil e da Bolívia constituirão um "Comitê Brásile!ro-Bol!viano de Cooperação Económica e Técnica" para coordenar a cooperação e
complementação industrial a que se refere o presente Acordo.·
Artigo VIU
os Governos do Brasil e da Bolívia convêm em estudar, em uma fase posterior a viabilidade económica da instalação, no pólo de desenvolvimento de um
complexo petroquímica para a fabricação de etileno e seus derivados, e a posSib!lldadB de que o Brasil adquira estes produtos, em condições que serão estabelecidas oportunamente.
Artigo IX
Com o mesmo espírito de cooperação entre ambos os países, os Governos do
Brasil e da Bolívia manifestam a intenção de ampliar os compromissos objeto
deste Acordo e chegar a outros que sejam de interesse comum.
Artigo X
Formam parte do presente Acordo:
a) Anexo I - de cooperação e assistência financeira;
b) Anexo II - de garantia de mercados e estrutura de preços;
c) Anexo III - de assistência técnica.
Artigo XI
O presente Acordo entrará em vigor na data da troca dos respectivos instrumentos de Ratificação, e terá vigência até que as Partes Contratantes, mediante novo Acordo, adotem a decisão que estimarem conveniente.
Feito na cidade de Cochabamba, aos 22 dias do mês de maio de mil novecentos e setenta e quatro, em quatro exemplares igualmente autênticos, dois
na língua espanhola e dois na língua portuguesa.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Antonio Francisco Azeredo
da Silveira.
Pelo Governo da iRepúb!ica da Bolívia: Alberto Guzman Soriano.
ANEXO I
Cooperação e Assistência Financeira
Os Governos do Brasil e da Bolívia concordam em que o Governo da Bolivia
poderá optar por ser assistido financeiramente pelo Governo do Brasil na implantação e execução harmónica e coordenada dos programas, projetas e obras
da infra-estrutura prevista nos Artigos II e IIl do presente Acordo, nas seguintes
condições:
a) O Governo do Brasil compromete-se a financiar em sua totalidade as
aquisições que efetue o Governo da Bolívia de equipamentos e serviços originários ou procedentes do Brasil.
As taxas de juros e prazos de pagamento dos financiamentos serão iguais aos
melhores que haja concedido o Governo do Brasil a outras paíSes, na época
da solicitação dos créditos correspondentes.
b) O Governo do Brasil compromete-se a garantir o financiamento de até
a metade do total das aquisições que efetue o Governo da Bolivia de equipamentos e serviços procedentes de terceiros países, destinados aos projetas e obras
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prevalecentes no mercado internacional à data da assinatura dos contratos
_)ertinentes.
c) O Governo do Brasil compromete-se a financiar em moeda brasileira,
por solicitação do Governo da Bolívia, os custos e serviços locais dos programas
a pro}etos contemplados no presente Acordo, em montantes, taxas de juros e
prazos de pagamento a serem estabelecidos.
d) Quanto ao financiamento da construção do trecho boliviano do gasoduto,
o Governo do Brasil compromete-se a cooperar com o Governo da Bolívia na
Jbtenção dos recursos necessários junto a organismos internacionais tais como
) Banco Interamericano de Desenvolvimento e o Banco Internacional da Re:onstrução e Desenvolvimento.
ANEXO II
Garantia de Mercados e Estrutura de Preços
Mercados
A. Nos termos dos Artigos II, III e IV do presente Acordo, o Governo do
Brasil compromete-se a:
a) adquirir, a partir de 1978, as quantidades mínimas de cento e cinco mil
[105.000) toneladas métricas anuais de ferro-esponja e cem mil (100.000) toneladas métrica-s anuais de laminados de aço não-planos;
b) adquirir, a partir de 1981, as quantidades mínimas de duzentas e dez
mil (210.000) toneladas métricas anuais de ferro-esponja e duzentas mil
(200.000) toneladas métricas anuais de laminados de aço não-planos. Se o mercado brasileiro puder absorver quantidades adicionais de laminados de aço nãoplanos, o compromisso de compra de laminados não-planos ampliar-se-á,
1demais, até o total de ferro-esponja antes indicado (210.000 toneladas métricas anuais) em forma de aço laminado. Também se prevê, em função da
evolução do mercado brasileiro, a instalação de uma unidade adicional de re:lução para ferro-esponja;
c) adquirir cem mil (100.000) toneladas métricas anuais de uréia produzida na Bolívia. Se o mercado brasileiro puder absorver quantidades adicionais,
l compromisso de compra de uréia ampllar-se-á para adquirir até cem mil
(100. 000) toneladas métricas anuais adicionais de uréia produzida na Bolívia;
ademais, a Bolívia poderá colocar no mercado brasileiro outras quantidades adi~ionais de uréia;
d) manter a isenção de impostos de importação para cimento, na forma
•atualmente vigente, para que possa ser co!llercial!zado no mercado brasileiro
em igualdade de condições com a produção similar brasileira. Se variarem as
condições de liberação atualmente vigente, este compromisso será firme até
uma quantidade máxima média de quinhentas (500) toneladas métricas diárias,
pelo prazo de suprimento de gás natural ao Brasil;
e) que os compromissos brasileiros relativos a produtos siderúrgicos, fert!l!zantes nitrogenados e cimento tenham a mesma duração do fornecimento de
gás natural boliviano ao Brasil (20 anos). A utilização total ou parcial dos referidos mercados será sempre opcional para a Bolívia, a qual dará ao Brasil
pré-avisos mínimos de um ano;
f) garantir para todos os produtos bolivianos adquiridos pelo Governo bra>ileiro que ing~essem no Brasil como resultado deste Acordo, isenção total de
gravames aduaneiros e um tratamento fiscal interno igual ao aplicado a pro:lutos similares brasileiros.
B o fornecimento de gás natural ao Brasil por parte da Bolívia dar-se-á
~m dá.ta definida pelo cronograma do gasoduto e dependerá da conclusão de
todos os estudos, da demonstração da viabllldade dos projetes e da assinatura
:los respectivos contratos relativos a mercados, preços, financiamentos a assistência técnica dos projetes Industriais constantes deste Acordo.
l.
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Os Governos do Brasil e da Bolívia estão de acordo em que, no referente:
a) siderurgia, os preços dos produtos laminados não-planos e de ferrei-esponja
serão estabelecidos em negociações posteriores à realização dos estudos de viabilidade e deverão ser competitivos no mercado brasileiro;
b) fertlllzantes, o preço será equivalente ao preço CIF Santos da uréia
importada de terceiros países para o produto posto em Corumbá;
c) gás natural, o preço, os critérios de sua correção e as demais condições
do suprimento do gás serão fixados no contrato previsto no Artigo IV, inciso n.0 3,
do presente Acordo. Nesta data, fica estabeJ.ecido que haverá revisões semestrais
do preço, em função das flutuações internacionais dos preços dos hidrocarbonetos.
ANEXO

m

Assistência. Técnica
Nos termos dos Artigos II, III e IV do pr.esente Acordo, os Governos do
Brasil e da Bolívia concordam em que o Governo do Brasil proporcionará, na
medida de suas possibilidades e por solicitação da Bolívia, cooperação técnica
para a Implantação dos projetas industriais que são contemplados neste Acordo,
ientro do quadro Básico de Cooperação Técnica e Científica, datado de 10 de
julho de 1973, nos campos da mineração de ferro, beneficiamento e preparação
ie minerais e siderurgia, consoante as seguintes modalidades:
a) informação tecnológica não-r·eembolsável referente aos seguintes aspectos:
- planejamento, realização de estudos, organização e administração de
empresas, aquisição de equipamentos, construção e montagem de unidades
industriais e execução de obras de infra-estrutura;
- resultados obtidos na operação da indústria de mineração do ferro e em
usinas siderúrgicas que utilizam gás natural como elemento redutor.
b) Estudos e pesquisas em laboratórios e unidades industriais brasileiras.
c) Preparação e treinamento de pessoal: outorga de bolsas-de-estudo e estágios remunerados na indústria de mineração do ferro e na siderurgia, relativos à organização e administração de empresas, construção e operação de unidades industriais e serviços. A preparação incluirá pessoal técnico de todos os
níveis e seu treinamento prático em todos os campos.
A Empresa Siderúrgica Boliviana S.A. - SIDERSA - apresentará oportunamente, através dos canais previstos, os programas de suas necessidades na
matéria.
(As Comissões de Relações Exteriores e de Minas e Energia.)

PARECERES
PARECER
N.o 324, de 1974
Da Comissão de Redaçã.o, apresentando a. redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n.o 9 de 1974 (n.0 145-B/74, na Câmara dos Deputados).
Relator: Sr. ()attete Pinheiro
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n.O 9, de 1974 (n.o 145-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto.
ia Recomendação n.o 139, adotada pela LV Sessão da Conferência Internacional
io Trabalho.
Sala das Comissões, 27 de junho de 1974. - Carlos Limlenberg, Presidente Cattete Pinheiro, Relator - José Augusto.
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N. 0 324, de 1974
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 9, de 1974 (n.0
145-B/74, na Câmara dos Deputados).

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou nos termos do art. 44, inciso I,
:ia constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N.0
,de 1974
Aprova o texto da Recomendação n.0 139, ad'otada pela LV Sessão
da Conferência Internacional do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - É aprovado o texto da Recomendação n.0 139, relativa 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 entra em vigor na data de sua publicação,
:evogadas as disposições em contrário.
PARECER
N. 325, de 1974
0

Da Comissão de Relações Exteriores, sobre o [Projeto de ])e{:reto l-egislativo n.0 11, de 1974 (n,0 14/B, de 1974, na Câmara dos Deputados)
que "aprova o texto do Acordo sobre a Definitiva Fixação da Barra do
Arroio Chuí, concluído entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai, por troca de notas Ide 121 de julho de 1972".
Relator: Sr. Octávio Cesário

O Senhor Presidente da República, com a Mensagem n.0 234, de 115 de maio
de 1974, submete à apreciação do Congresso Nacional, de conformidade com o
disposto no art. 44, inciso I, da Constituição Federal, o texto do "Acortlo so,bre a
Definitiva Fixação da Barra do Arroio Chui, concluído entre a República Fedevativa do Brasil e a Repúbllca Oriental do Uruguai, em MontevLdéu, por troca
de notas, de 21 de julho de 1972".
Ref.erida Mensagem é ·acompanhada de Exposição cie Motivos do Ministro
de Estado das Relações Exteriores, na qual S. Ex."' escl~rece que o objetivo do
ajuste é:
"A fixação, por obra de engenharia, do curso fin·al do Arroio Ohuí, cujo
leito é de instabilidade reconhecida, além de possibilitar a mais perfeitar
demarcação de um trecho de fronteira já estabelecido, permite a definição precisa do limite marítimo entre os dois países, matéria da mais
alta relevância:, tal como indicado no mapa em anexo."
Na Câmara dos Deputados, o acordo em pauta foi aprovado após receber
parecer favorável nas Comissões de Relações Exteriores, Constituição e Justiça
e Segurança Nacional.
cumpre mencionar que o Governo brasileiro e o Governo uruguaio, através de
declaração conjunta, firmada em 10 de maio de 1969, acordaram em reconhecer
"como limite lateral das respectivas ~urisdições marítimas a Unha mediana, cujos
pontos sejam eqü!distantes dos pontos mais próximos da linha de base, e que,
partindo do ponto em que a fronteira dos dois países alcança o Oceano A:tlântico, se prolongue em dlreção às zonas do mar adjacente".
Referida declaração conjunta estabelece aimla que ~s Partes Contratantes
tomariam as providências adequadas a fim de que "o traçado da linha mediana
o: que se refere o Item ·anterior possa ser claramente caracteri:zlado e conhecido".
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-720Dando cumprimento ao pactuado, a Comissão Mista de Lim~tes e caracterização da Fronteira Brasil-Uruguai, em Conferência realizada ano dia 12 de outubro de 197•1, definiu goograficamente a Ioca:J!zação:
- da Barra do Arrolo Chuí, e
- o limite lateral marítimo entre o Brasil e o Uruguai.
Ficou ainda estabelecido na referida Conferência que o "marco principal
número um, (de referência) erigido pelos Delegados Dema:rcadores no ano de
mil oitocentos e cinqüenta e três, próximo à margem esquerda do Arroio Chuí",
permanecerá em sua posição original.
Em seguimento às citadas negociações, o presente ac·ordo fixa a concordância das d'ua.s Nações em executar:
"dentro do mais breve prazo possível, a:s obras que assegurem a definitiva fixação da desembocadura do Arroio Chuí no ponto por ambas as
partes estabelecido."
Diante do exposto, e tendo em vista que o ato internacional sob exame não
altera os atua:is limites territoriais do Brasil, opinamos pela sua a;provação na
forma do Projeto de Decreto Legislativo anexo.
Sala das Comissões, em 25 de junho de 1974. -Wilson Gonçalves, Presidente
em exercício- Octávio Cesário, Relator- Arnon de Mello- Guido MondinLeoni Mendonça - Fernando Corrêa - Saldanha Derzi - Accioly Filho.
PAREOER
N.0 ~26, de 1974
Da Comissão de Segurança Nacional sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0 11, de 1974.
Relator: Sr. Waldemar IAlcântara
Vis·a o pr·esente projeto a aprovação d·e Acordo, entre o Brasil e o Uruguai,
estabelecendo definitivamente a caracterização fisiográfica da Barra do Arroio
Ohuí, na fronteira dos dois países, definição que vinha sendo exigida há mais
de um século.
2. Na Mensagem, encaminhando a proposição ao Congresso Nacional, declara
o S.enhor Presidente da República:
"A. fixação, por obra de engenharia, do curso final do Arroio Chuí, cujo
leito é de instabilidade reconhecida, além de possibilitar a: mais perfeita
demarcação de um trecho de fronteira já estabelecido, permite a definição precisa do limite marítimo entre os dois países, matéria da: mais
alta relevância, tal como indicado no mapa em anexo."
Depois d·e lembrar que o assunto fora objeto da Declaração Brasileiro-Uruguaia: sobre Limite d·e JuriSdições Marítimas de 1969, no Rio de Janeiro, reconhecendo os dois governos, nos lineamentos por ambos aceitos, contemplados os
interesses fundamentais das duas nações, assinala a Mensagem que o conselho
de Estado Uruguaio, com atribuições legls!Bitivas, aprovou em 4 de ma:rço, por
troca de notas, o referido acordo, promulgada, três dias depois, pelo Executivo
daquele País, lei sobre o assunto.
3. A Mensagem fez-se acompanhar de cópias dos aludidos instrumentos interna:cionais, datadas de 22 de julho de 1972, por ambos reconhecido "como limite
lateral das respectivas jurisdições marítimas a linha mediana, cujos pontos sejam
eqüidistantes dos pontos mais próximos da linha de bas.e, e que, partindo do ponto
em que a fronteira dos dois países alcança o Oceano Atlântico se prolongue em
d!reção às zonas do ma radjac·ente".
4. Obteve a proposição, com o parecer favorável das Comissões de Constituição
e Justiça, .de Segurança Nacional e de Relações Exteriores, o beneplácito da Câmara: dos Deputados.

.
-7215. Já foi o Acordo referendado pelo Governo do Uruguai, transformado em lei
interna do vizinho País, restando, apenas, a providência do ref·erendo do Legislativo brasileiro para que se insira em nosso direito pos~tivo interno e atinja
total eficácia no ple:no internacional.
·
iR.econhecfda a indiscutível relevância da maténa, que consulta interesses
comuns de segurança dos dois países, prevenindo dúvidas que alimentem futuras
discu~sões sobre. os limites das águas brasileiras e uruguaias, somos de parecer
favoravel ao proJeto de decreto legislativo em apreço.
Sala das Comissões, em 26 de junho de 1974. - Virgílio Távora, Presidente
em exercício - waldemar Alcântara, Relator - Flávio Brito - Vasconcellos
Torres.
PAP.IECER

N. 327, de 1974
0

Da tComissão de Relações Exteriores, sobre o Projeto de Decreto Legislativo [11.0 12, de 1974 (n.0 150-B, de 1974, na ,Câmara), ·que "aprova o
texto do 1Convênio sobre Transportes Marítimos, assinado entre o Brasil
e o !Chile, em !Brasilía, a !25 de labril de 1974".
Relator: !Sr. Lourival Baptista
O Convênio entre a República: Federativa do Brasil e a Repúb'ica do Chile
sobre Transportes Marítimos engloba 29 artigos, além cfe uma parte de Disposições Tr.ans!tórias, desdobrada em cinco itens.
2. O instrumento em exame segu·e, em linhas g·erais, o modelo convencional
dos documenrto.s de sua categoria, com algumas cláusulas relacionadas, explicitamente, com interesses presentes na faixa de interesses •das comunicações marítimas entre os dois Estad•os signatários.
3. Destacaremos, como exemplo ilustrativo, o estabelecido no Item 4 do art. 1.0 :
"Cada: Parte Contratante poderá autorizar, mediante comunicação pré..:
via à autoridade marítima competente da outra Parte Co·ntratante, a.
cessão por armadores de sua bandeira de parte correspondente a sua
quota de 50% (cinqüenta por cento) a armadores dos países membros
da ALALO. Tal cessão só se poderá autorizar quando exista um tratamento reciproco em outro tráfego de Intercâmbio com algum pais membro da ALADO. Esta cessão não inva!ida as responsabilidades das Partes
Contrata:ntes em todos os termos deste Convênio."
4. Na linha do mesmo assunto, o item 2 do art. 2.0 estabelece que "os navios
dos •armadores dos países membros da ALALC que participarem do tráfego nos
termos do art. 1.o, Inciso 4, gozarão dos mesmos direitos e obrigações aplicáveis,
nos termos do presente Convênio, aos na vias de ·bandeira brn:silelra e chilena".
5. o Item 3 do mesmo art. 2.0 determina que:
"Os navios afretados, sem transferência de sua propriedade ("tlme-charter"), por armadores nacionais ou empresas de navega:ção legalmente
constituídas, cujos contratos de afretamento hajam sido registrados perante •a respectiva autoridade marítima competente de ca:da uma das
Partes Contratantes e, em conseqüência, autorizados para participar no
tráfego comercial entre ambos os países, gozarão em cada um deles da
tratamento de navio nacional, pelo tempo. de duração do contrato."
6. Cabe destacar, outrossim, o item 5 do art. 1.0 que diz respeito ao transporte
de minério, petróleo e derivados:
"Os transportes de minério a granel, em ca;rregamento completo, assim
como os transportes a granel de petróleo e seus derivados permanecerao
sujeitos à J.eglslação Interna de cada Parte Contratante."
7. O COnvênio sobre Transportes Marítimos Brasil-Chile, de que nos ocupamos,
foi assinado em Bra:sílla, em 25 de abril último.

II
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-7228. Segundo informações contidas na Exposição de Motivos do Ministro das Relações Exteriores ao Senhor Presidente da República, sobre o assunto, "o instrumento foi celebrado em consonância com a politica bl'asi!eira de atribuir prioridade âs band'eiras nacionais nos transportes marítimos".
O Conv·ên!o firma o princípio da obrigatoriedade do transporte marítimo das
mercadorias obj·eto do comércio Brasil-Chile, em navios de bandeira brasileira
e chilena, inclusive as cargas beneficiârias de favores governamentais em qualquer dos dois países.
10. A!ém desse tratamento especial âs marinhas dos dois países, o convênio
- •frisa ainda a Exposição de Motivos em referência - adlnite a cessã,o de parte
da quota correspondente a um deles a armadores dos países membros da ALALO,
em compensação a um tratamento recíproco em outro tráfego ·do intercâmbio.
9.

11. O Instrumento -

recorremos novamente ao texto da Exposiçoo de Motivos - consagra o direito dos Países signatários protegerem suas Marinhas Mer~
cantes através da concessão de facilidades que lhes permi-tam competir no mer~
cado internacional de fretes e atingir participação crescente no transporte d'e
cargas.
12. Tem o Bras!!, como se sabe, depois da Revolução, procurado maximizar seu
lntercâm·bio externo, abrindo novos mercados para .seus produtos e, nesse esforço,
tanto quanto possível, procurando a sempre conveniente complementariedade de
interesses. Daí, os ·numerosos cenvênios que temos .firmado com nações de todos
os continentes, para múltiplas formas de cooperação e de intercâmbio.
13. Temos procurado, inclusiv·e, na forma reda:cional dos conv·ênios firmados,
superar, tanto quanto possível, a simples redação convencional, adotancio princípios e mecanismos capazes d'e garantir na faixa do interesse bi ou multilateral,
a: maior soma possível de resultados positivos.
No caso do presente Convênio, vamos particularizar, a Idéia dominante foi
no sentido de que "o intercâmbio bilateral de produtos deve ser acompanhado de
um intercâmbio eficaz de serviços", bem como de "tarifas de fretes adetquadas e
cotáveis".
1t5. Num convênio firmado, observamos, antes de concluir, não representa um
objetivo final. É, apenas, um meio estabelecido pela vontade das Partes Contra~
tantes, com vistas a determinado propósito de esforço comum que, através dele
poderá, talvez, ser alcançado.
16. O Convênio sobre Transportes Marítimos Brasil-Chile destina-s·e, exatamente, a criar melhores condições para a articulação das comunicações oceânicas entre os dois países, com o melhor proveito para os dois Países participantes.
17. De conformidade com o exposto, portanto, entendemos que o Convênio Brasil-Chile sobre Transportes Marítimos atende, da melhor forma, ao interesse
naciona.l brasileiro. E opinamos pela sua aprovação, nos termos fixados no presente projeto de decreto legisla tlvo.
Sala: das Comissões, em z,5 de junho d·e 1974. - Wilson Gonçalves, Vice-Presldente no exercício da Presidência - Lourival Baptista, Relator - Arnon de
Mello - Guido Mondin - Leoni Mendonça - Accioly Filho - Saldanha Derzi
- Fernancbl Corrêa- Octávio Cesário.

14.

PARECER N.0 328, DE 1974
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo n.0 12, de 1974.
Relator: Sr. Luiz Cavalcante
O Projeto de Decreto Legislativo ora submetido à consideração desta Comissão diz respeito ao Convênio sobre Transportes Marítimos, celebrado entre
o Brasil e o Governo da República do Chile, em 25 de o.bril úl,timo.
1

-

-

- 723Em obediência à política brasileira de a.tribuir prioridade às bandeiras naclonais nos transportes marítimos, as mercadorias ob1eto do intercâmbio comercial Brasil e Chile serão obrigatoriamente transportadas em navios de bandeira
brasileira e ch11ena, inclusive aquelas que r·ecebam favor governamental em
ambos os países.
Lavrado em 29 artigos e mais disposições transitórias, o Convênio esquadrinha admiravelmente todas as situações pertinentes ao direito de Brasll e
Ohlle, com suas Marinhas Mercantes, transportarem as cargas adv!ndas de
intercâmbio comercial que mantêm.
Pelo Convênio fica consagrada a proteçãio que os dois convenentes dão às
suas Marinhas Mercantes, visando, sobretudo, a competição no mercado internacional de fr.etes,
Vale salientar, ademais, que só aos armadores dos países membros da Associação Latinoamericana de Livre Comércio - ALALC, ficam asseguradas as
prerrogaMvas do Convênio, tendo em vista a reciprocidade e a "boa-vizinhança"
que norteiam o Documento.
Tratando-se de Instrumento que demanda ulterior Regulamentação e Instruções Complementares, e tendo em vista a bllateralidade dos compromissos
nele firmados, manifestando nosso lnteg~al apoio, no âmbito desta Comissão,
somos pela sua aprovação.
Sala das Co·missões, em 26· de junho de 1974. - Leandro Maciel, Presidente
- Luiz Cavalcante, Relator - Virgílio Távora - Benedito Ferreira.

PARECER N.0 329, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei dOI
Senado n.0 31, de 1972, que "estabelece que a sentença normativa da
Justiça do Trabalho fixará, também, um piso salarial ou limite minimo
de remuneração para a categoria profissional e dá outras providências".
Relator: Sr. José Augusto
Voltamos a examinar o presente projeto, de autoria do .eminente Senador
Franco Montoro, em decorrência de emenda de plenário apresentada pelo mesmo
parlamentar.
Diz a referida emenda:
"Dê-se ao art. 2.0 a seguinte redação:
Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor um ano após a sua publicação/'
Ao justificar a alteração, assi:m se pronunciou seu Ilustre signatário:
"O projeto tem pareceres favoráv·els de todas as Comissões, menos da Comissão de Economia, que apresenta algumas objeções relativas à surpresa
que poderá representar essa medida. Para fugir a essa possível objeção,
propomos que a lei entre em vigor, não Imediatamente, mas com um
ano de prazo, a fim de que os interessados possam pr.eparar-se para dar
cumprimento às disposições previstas no projeto."
Ressalta do e:l!!posto, que a alteração proposta visa a elidir passiveis reflexos negativos resultantes das ponderações trazidas ao debate pela douta Comissão de Economia.
Estamos, entanto, adstritos a apreciar apenas os aspeotos constitucionais e
jurídicos da mesma "ex v!" do art. 102 do nosso R·eglmento Interno.
Sob o aspecto jurídico-constitucional, nada vemos que possa obstaculizar
a tramitação da referida emenda.
Sala das Comissões, em 8 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Presidente José Augusto Relator - Helvídio Nunes - Accioly Filho - José Lindoso Nelson carnéiro - Gustavo Capanema - Heitor Dias - Italívio Coelho Osires Teixeira.
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-724PARECER N.O 330, DE 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado
n. 0 31, de 19'72.
Relator: Sr. Heitor Dias
Retoma a esta Comissão, para apreciação de emenda lliPresentada em Plenário, pelo próprio autor, o p11esente projeto que visa a consubstanciar, em
forma de !e!, o Prejulgado n.O 38, !tem XII, do Tribuna~ Superior do Tra.ba.lho,
que estabeleceu a conveniência de se estipular um "piso salarial", para a ca.te·
gorla profissional, nas sentenças normat!V"as oriundas de dissídios trabalhistas.
A emenda, de autoria .do eminente Senador Franco Montoro, objet!va, tãosomente, a dilatar o início de vigência da futura lei para um ano após a sua
pul>"icação. Trata-se, portanto, de simples disposição de ,.aráter formai que em
nada afeta o mérito do projeto, sobre o qual já nos manifestamos f81Voravelmente, em parecer aprovado por esta Comissão.
:Pela Justificativa feita da Tribuna, verifica-se que a providência é nece:.~
sária para que sejam evitadas "objeções relativas à surpresa que poderá representar a medida" assegu·rando um prazo "a fim de que os interessados possam
preparar-se para d3ir cumprimento às disposições previsrtas no projeto".
Nestas condições, coerentemente com a nossa manifestação anterior, opinamos, também, favoravelmente à emenda.
Sala das Comissões, em 23 de maio de 1974. - Franco Montoro, Presidente
- Heitor Dias, Relator - Octávio Cesário - Accioly Filho - Renato Franco.
PARECER N.0 331, DE 19'74
Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei do Senado
n.o 31, de 1972.
Relator: Sr. Arnon de Mello

. Volta à Comissão de Economia o Pro}erto de Lei do Senado n.0 31, de 1972,
que "·esta·belece que a sentença normativa da Justiça do Trabalho fixará, ta,mbém, um piso salarial ou limite mínimo de remuneração para a categoria
profissional, e dá outras providências".
Desta vez, para o exame da ·emenda a-presentada pelo ilustre Senador Franco Montoro, que dispõe sobre a data em que a lei, em aprovação, deverá entrar
em. vigor, ou seja, um ano após a sua publicação.
A justificativa oral, 3/Presentada, em Plenário, pelo autor, é a seguinte:
"0 projeto tem pareceres favoráveis de todas as Comissões, menos da
Comissão de Economia, que apresenta algumas objeções rela;tivas à surpresa que poderá representar essa medida. Para fugir a essa possível
objeção, propomos que a lei entre em vigor, não imediatamente, mas
com um ano de prazo, a fim de que os interessados possam preparar-se
para dar cumprimento às disposições previstas no prod·eto."
Tal emenda, em nada afeta o mérito do projeto em estudo, sobre o qual
jã nos pronunciamos, argüindo sua inadequação e concluindo pela sua rejeição.
Tal parecer, não foi resultado de "objeções relativas à surp11esa que poderá
representar essa medida", conforme alude o eminen·te autor do projeto em sua
justificativa, mas, da incompatibilidade desta com a Politica Salarial e às funções económicas do gov.erno, em uma economia de mercado.
Assim, guardando inteira coerência com a nossa primeira manifestação,
somos pela rejeição do projeto, com a Emenda de Plenário.
Sa.~·a das Comissões, em 26 de junho de 1974. - Magalhães Pinto, Presid·ente
Arnon de Mello, Relator - Renato Franco - Wilson Campos - Teotônio Vilela
- Paulo Guerra - Helvídio Nunes - José Augusto.

-
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- 725O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Do Exped1ente lido, constam os
Projetes de Lei da Câmara n,os 79, de 1974, de inicillitiva do Sr. Presidente da
Repúb~ica, que altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da Primeira Região, e dâ outras providências, e n. 0 80, de 1974, de
iniciativa do Sr. Presidente da República, que reajusta o valor da pensão especial a.o:;segurada às viúvas de ex-Presidentes da República e dâ outra.o:; .Providências.
'
Nos termos da alínea "b" do inciso II do art. 142 do Regimento Interno,
a.o:; maJtêrias receberão emendas, na primeira Comissão a que foram d!Stribuida.o:;,
pe~o prazo de cinco sessões ordinárias,
Sobre a mesa, projeto de lei que vai ser lido pelo Sr. 1.0-Secretário.
É

lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 70 DE 1974

Suprime

o§

3.0 do art. 5.o da Lei n.o 3.807, de 26 de agosto de 1960,

e dá. outras providências.

O Congresso Nacionaà decreta:

Art. 1.0 -Fica suprimido o § 3.o, do art. 5.0, da Lei n.o 3.807, de 26 de
agosto de 1960, com a redação que lhe deu a Lei n.o 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.
Justifica4;ão
É absolutamente descabida a restrição imposta ao trabalhador que ingressa
no sistema geral d·a previdência social após 60 (sessenta> anos de idade.

A Lei Orgânica, com as alterações que lhe foram feitas por legislações posteriores, sobretudo com as Introduzidas pela Lei n.o 5.890, de 8 de junho de
1973, permitem ao Instituto Nacionru de Previdência Social apa·relhar-se flnanceil'amente para atender a todas as situações em que o segurado V·enha a buscar
seus serviços.
Ora, é sabido que pa:ra cada ·tipo de beneficio há o correspondente periodo
de carência, ou seja, o lapso de tempo em que o segurado não tem direito a
determinadas prestações por não ter, ainda, pago o número mínimo de contribuições necessárias àquele fim.
Com as modificações introduzidas pela pré-falada Lei n.0 5.890, o .prazo
máximo de ca;rência para o gozo de beneficio (-aposentadoria, por exemplo), é
de 5 (cinco) anos. Assim, o segurado que houver contribuído ininterruptamente
nesse prazo, passa a fazer jus a todos os benefícios, desde, é claro, que atenda
·
aos demais condicionamentos ·da lei.
O se.gurado que ingl'essar na previdência social com 60 (sessenta) anos de
idade pod·e, perfeitamente, cumprir esse prazo de carência uma vez que a aposentadoria compulsória, exvilegis, só ocorre aos 70 (setenta) anos. Se asim é,
por que então retirar desse trabalhador todo o direito a qua;quer benefício
previdenclârio? Por que razão, tendo contribuído, normalmente, por 5 (cinco)
anos, não pode ele ter direito ao auxilio-doença, à aposentadoria por invalidez, ou
por velhice?
É, pois, a reparação da injustiça contida na Lei que buscamos com a modificação proposta.
Sala das sessões, 27 de junho d·e 1974. - Nelson Carneiro.

•

- 726LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N. 0 3.807, DE 26 DE AGOSTO DE 1960

Dispõe sobre a. Lei Orgânica. da. Previdência. SociaJ,
• • • • • o o •• o • • o o • o • o • • • • o • • • • o • • • • • • • • • o o o • • • • o • o • o • • o • • o • • • • • o o o • • • o o • • o • • o • •

Art. 5.0 - São obrigatoriamente segurados, ressalvado o disposto no art. 3.o:
I - os que trabalham, como empregados, no território nacional;
II - os brasileiros e estrangeiros domiciliados e contrata;dos no Brasil para
trabalharem como empregados nas sucursais ou agências de empresas nacionais
no exterior;
m - os titulares de firma individual e diretores, sócios gerentes, sócios solidários, sócios quotistas, sócios de indústria, de qualquer empresa, cuja idade
máxima seja no ato da inscrição de 50 (clnqüenta) anos;
1V- os trabalhadores avulsos e os autónomos.
.
§ 1.0 · - São equiparados aos trabalhadores autónomos os empregados de
·representações estrangeiras e os dos organismos oficiais estrangeiros ou internacionais que funcionam no Brasil, salvo se obrigatoriamente sujeitos a. regime
próprio de previdência .
. § 2.0 - As pessoas referidas no art. 3.0 que exerçam outro emprego ou atividade que as submetam ao regime desta lei, são obrigatoriamente seguradas, no
·. que concerne aos referidos emprego ou a.tividade.
§ 3.0 - Aquele que conservar a condição de aposentado não poderá ser novamente fíllado à previdência social, em virtude de outra atividade ou emprego.
o ••••• o o •••• o o o ••••• o ••• o • o • o o ••••• o o ••••••• o o •••• o •••• o o o o ••••••••••••• o •••

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

O SR. PRES:IDENTE (Adalberto Sena) - O proje to lido será publicado e
remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos.

São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N. 137, DE 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n. 0 67, de 1974, que altera o disposto na letra a., do
§ 5.o, do Artigo 654 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decretolei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1974. - Petrônio Portella.
REQUERIMENTO N. 0 138, DE 1974

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento Interno,
para a Mensagem n. 0 215, de 1974, submetendo ao Senado Federal proposta para
que seja levantada a proibição contida na Resolução n. 0 58, de 1968, do Senado
Federal, a fim de que a Prefeitura Municipal de São Paulo (SP), possa elevar
de Cr$ 480.000.000,00 (quatrocentos e oitenta milhões de cruzeiros) para
Cor$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de cruzoelros), o montante das
operações de financiamento Interno a serem contratadas, relativas ao projeto
do Metrô de São Paulo.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1974. - Petrônio Portella.
O SR. PRESmENTE (Adalberto Sena) - Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do art. 378, Item Iii do Regimento Interno.
Concedo a palavra ao nobve Senador João Cleofas, como Líder da Maioria.
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expo-

O SR. JOÃO CLEOFA:S- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em recente
sição na Comissão de Economia da Câmara dos Deputados, o Ministro Severo
Gomes teve oportunidade de assinalar que um dos obj.ativos do Governo para
atenuar entre nós a grave crise mundial de petróleo iria ser encontrado na
mistura de álcool em proporção até 15% (quinze por cento) à nossa gasolina a fim
de constituir-sa um carburante próprio a ser ut111zado nos veículos de transporte rodoviário e nos motores de explosão.
!Renova-se, desta forma, uma iniciativa que, ao longo dos anos, tem tantas
vezes constituído objeto de preocupação dos Poderes Públicos, uma iniciativa
que, de resto, figura nos nossos textos legais, mas que nos últimos anos não
tem merecido, senão, uma atenção secundária e pouco duradoura.
Não chegou, por isso, até agora a sugestão novamente renovada, a consolidar uma política própria com um caracteristico de continuidade, no sentido
de assegurar, da uma vez por todas, com decisão e firmeza, a implantação de
um tipo uniforme de carburante nacional - álcool-gasolina.
O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. JOÃO CLEOFAS- Com multo prazer.
O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.a faz muito bem em abordar um dos temas mais
atuantes da vida econômlca do Pais. E quando V. Ex.a diz que há falta de continuidade, demonstra com bastante propriedade porque, há dois anos, o Senado
aprovou uma autorização, para que o Instituto do Açúcar e do Alcool allenasse
as destilarias de álcool que possuía em Pernambuco, Minas Gerais e outros Estados da Federação. É a falta de planejamento, é a falta de previdência, é a falta
de continuidad·e que têm caracterizado a Administração Pública no Brasil.
O SR. JOÃO CLEOFAIS- V. Ex.a, meu nobr.e colega, tem razão, tanto que o
Instituto do Açúcar e do Alcool, ou o Ministério da Indústria e do Comércio chegou
a pedir autorização legal para a venda daquele seu patrimônio constituído pelas
destilarias. E agora, o próprio Instituto, ante a conjuntura mundial, está louvavelmente concedendo permissão para a montagem de novas destilarias.
O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.a me permite mais uma interferência na sua
oportuna manifestação? (Assentimento do orador) - O mais interessante é o
seguinte: o próprio Presidente do Instituto é quem autoriza a instalação de novas
destilarias. E foi na sua gestão que se promoveu a venda de dest!larias pertencentes àquela autarquia, que funcionavam como uma espécie de regulador de
mercado, quando havia excesso de produção do açúcar, transformando o açúcar
em álcool-anidro, para misturar com a gasolina e em seguida consumido nos
veículos ou exportado. Portanto, V. Ex.a. está interpretando, nesta hora, o pensamento dos produtores e de todos que se interessam por esse palpitante problema.
O SR. JOAO CLEOFAS - Agradeço a manifestação de apoio e de solldariedade de V. Ex.a
O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. JOÃO CLEOFAS- Com prazer.
O Sr. Vasconcelos Torres - V. Ex.a me concedeu a honra de ouvir, anteontem, um trabalho que ela·borei sobre a situação da agroindústria açucareira, particularmente a do meu Estado, que também o é, de certo modo, de V. Ex.a, já que
nós, fluminenses, consideramos v. Ex." como o quarto Senador do Estado do Rio.
Vamos ter seis, mas com três, agora, V. Ex.a. é o quarto, ...
O SR. JOÃO CLEOFAS- Obrigado a V. Ex.a
O Sr. Vasconcelos Torres - ... principalmente para o Município de Campos,
onde V. Ex.a tem prestado grandes serviços à comunidade. Repito aqui a tese de
ser urgentemente necessário a reformulação da política açucareira do Brasil.
Conheci V. Ex.a., quando eu era funcionário do Instituto do Açúcar e do Alcool.
Fui membro da Seção de Estudos Econômicos, onde esse problema do confisco
cambial passou a ser famlliar ao mau trato, principalmente no que diz respelt.o
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-728à ·situação do fornecedor de cana, do próprio usineiro, com o desestimulo que
reina. principalmente no meu Estado. o eminente Gen. Alvaro Tavares do Carmo,
a cuja honradez todos nós tributamos homenagem, cuja capacidade de trabalho
é indiscutível, S. Ex. 11 não pode ser onlsclente. Velo a crise petrolífera, há pouco
tempo. Dessa culpa de não prever os acontecimentos, o lnstituto do Açúcar e do
Alcool tam de ser absolvido, porque isto competiria mais ao nosso Ministério
das Relações Exteriores. Quero emprestar o meu apoio às considerações que
V, Ex. 11 vem tecendo, mesmo porque nesse debate não tenho estado omisso. Faço
questão de ser um defensor, como fui na Câmara dos Deputados e tenho sido
nesta Casa também, da situação particularmente dos forn-ecedores de cana,
inclusive da classe empresarial, porque não podemos distinguir u:na da outra.
Ambas, no meu modo de entender, data venia, estão sendo injustamente tratadas.
O SR. JO.AO CLEOFAS - Multo agradeço a interv·enção lúcida de V. Ex.a
O nobre colega terá oportunidade de ver, no correr desta modesta exposição,
como me preocupo realmente com a situação do produtor de cana.
O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.11 me permite ainda um aparte?
O SR. JO.AO CLEOFAS - Com muito prazer.
O Sr. Paulo Guerra - Peço permissão e ao mesmo tempo perdão por estar
interferindo na bri:lhante oração de V. Ex.a
O SR. JO.AO CI.EOFAS- V. Ex.a. me honra com o seu a;pal:te.
O Sr. Paulo Guerra - Qua-o apenas dizer que ninguém aqui pôs em jogo a
honor!llbllidlllde e a honestidade do eminente presidente do IAA. É óbvio, todo o
BraiSll sllibe, que ·se t11ata de uma personalidaide das mais dignas no cenário
administrativo da aroual fase políttca brasileira. Agora, o que não se pode é estarr
fazendo praça de honestidade. Honestidade é rum dever de todo homem público,
. de toda pessoa humana. o fato de se dizer que Fulllino ou Beltrano é honesto
não lhe co·nfere mérito; sê-lo é obrigação de :todos nós. Quero tlllmbém, nesta
oportunidlade, dizer a V. Ex.11 que o Instituto do Açúcrur e do Alcool errou. É
uma autarquia destinada a interferdr na economia, e l'epa'esenta uma da.s poucas
intervenções do Estado na economia privada. Então, não pode estar cometendo
erros como cometeu há dois anos no caso das destilaria.s, •alienando-as se é que· se
alienou, a preços que devem terr sfdo vis, e depois wtorlzrur, e até flnandar, novas
destilarias. É .a mesma coisa que aconteceu com o café; o· Brasil está ac~abando
com a classe dos fornecedores de cana, com a c~a.sse médi!a, e é ela o cinturão de
segurança em todo regime politico. O Brasil, ~tl'laNés do .confisco ca.mbi:al, está
acabando com a agroindústrla aQucareira, ficando· o Instituto do Açúcar e do
Alcool com a parte do leão, e os fornecedores de cana., o operário e o c-amponês
que produzem, recebendo apeillas migalhas pelo esforço de· seu trabalho·. É contra
isso que nos batemos. E um dos mos do a.Jtual sistema é a infalibllidllide dos Ministros, é a infalibilidade dos · homens que estão à frente das autarquias e das
sociedades de economia mista. Ba.stana. que· o Go~emo permitisse que nesta. Casa
do Congresso se fizessem críticas sérias, críticas fundamentadas para que o regime funcionasse assegurando uma participação e conseqüentemente maior
abertura à vida politica do Brasil.
O Sr. Vasconcelos Torres - Quero esclarecer que não pretendi, ao formular
o aparte, responder ao meu eminente Colega e amigo, Senador Paulo Guerra.
s. Ex.a está certo: de honestidade, ninguém deve fazer praça. Apenas fiz uma
ressalva e ela saiu do coração aos lábios, para sublinhar aquilo: quer dizer, honestidade é um dever, sim, mas às vezes rareia em alguns administradores. E
neste caso, eu quis frisar - e S. Ex.a contra-aparteando fez muito bem, porque
estamos pensando do mesmo modo. Estou com V. Ex.11 quando defende a ~itua
ção do lavrador: esta é dramática. Não apartearei mais, porque senão V. Ex.a
não vai chegar ao fim do seu discurso. Perdão por Interrompê-lo mais uma vez.
O SR. JO.AO CLEOFAS (Pernambuco) - Todos nós somos unânimes em reconhecer a .probidade, o espirlto público e a dedicação do atual Presidente do
Ialstituto do Açúcar •e· do Alcool. Isto não quer dlze>r, entretanto, que não possa-
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- 729mos fazer algum repe.ro· à sua retuação ,adml.nlstrativa; mesmo porque qualquer
administrador tem que :!ler a sua gestão suj•eita. a revlsõe·s a aperfeiçoamentos e
a modificações. E aqui mesmo ~remos V·ert que o próprio Pil'eSidente do llllstituto do
Açúcar e do Alcool modificou a sua orlent!llção em ireLa.ção à alienação das destilarias.
Entretanto, nunca. como nesta oportunidade uma. política dessa ordem, de
lmplootação de mistura carburante, deverLa. passar a. serr de nossa parte uma.
preocupação prlorttária, pois que é preciso considerar acima de tudo a :presente
conjuntura mundial e seu refLexo entre· nós, tendo como uma das ~azões pl1eponderantes, iS. principal razão, sem dúvida~, a. escassez do petróle'o.
A grave crise do :petróleo e seus derivados não poderá ter seus efétos atenuados, senão a longo prazo, rpols poderão ter seus suprimentos recompostos mas os
respectivos :preços jamais se ·aprox!m.arrão daqueles verificados no inicio do ano
passado.
A nota oficial do Conselho de DesenvoLvimento Económico, reunido há três
dias passados, sob a Presidência do Chefe da Nação enumerwdo as providências adotadas no sentido de combater o de·sequilibrio da nossa balança comercial,
não deixou de referir-se, destacadamente, ao valor das impoirtações de petróleo
que deverão elevar-se substancialmente no ano corrente - diz ipsis litteris a referida nota.
Leve-oo em conta, por exemplo, que até julho do· ano passado o custo médio
ClF do barr11 de petróleo importado pelo Brasil, situava-se em tomo de 3,5 e 4
dólares por barril, ao passo que no ano corrente o preço médio CIF da mesma importação situa-·se em tomo de 13 dólarres por barril.
Agora mesmo sucedem-se a:s l'euniões dos grandes Países .produtores, visando
reafirmar decisões uniformes quanto a uma possível majoração no preço do
petróleo.
Desta forma, a ·solidez da economia dos países mais desenvolvidos foi rapidamente desfeita e a ameaça de uma fase de recesso mundial aflora generalizadamente, 1afetando o inteil'câmbio entre as nações e fazendo divisarr, poa:" toda. parrte,
uma pell'Spectiva, direi melhor, numa realidade nttidamente infla!Cionária.
Dentro desse pano~ama internacional, o nosso Govemo vem revelando mvar1avelmente discernimento e energia para enfrenta.r as dificuldades à. vista. Em
verdade não tem faltado aos nossos .governantes a pLena conseiência de que o
.País necessita manteil." o seu ritmo de expottação dentro dos índices verificados
nos últimos dois anos, de modo a assegurar no ano corrente a estimativa gOvernamental de um montante mínimo de oito bilhões de dólares na colocação dos
produtos nacionais no enerior.
Por sua vez, as nossas necessidades de Importação tiveram de ser previstas
em um nivel minlmo em tomo de 11 bilhões de dólares.
Até o fim do primeiro quadrimestre elas atingi[1a.m 3,4 ,bilhões de dólail'es
<FOB) 114% mais que no me·smo período dle 1973. Somente as 'Compras de produtos minerais, com o petróleo como principal componente, passaram de US$ 193
milhões em 1973, ~ara 953 milhões de dólares este ~ano, ou sej.a, n10 quaclirimestre,
um aumento de· 385% Nesse• ritmo só esta classe de impol1tação excederá de muito, 3,5 bilhÕes de dóLares.
Prevê-se, ao mesmo tempo, uma importação no ano corrente de idêntico valor, em mâquinas e equipamentos industriais. A importação de matérias-primas
fundamentais, sem incluir o petróleo, 'absorv&á mais de um e meio bHhão de
dóLares. Entre estas últimas, destaca-se a. importação de· fel1tiliza.ntes, cujo uso
torna-se cada vez mais crescente na agricultura b11as1leira, enquanto seus preços
também c:ad:a vez crescem mais.
O Sr. Paulo Guerra ..... Permite V. Ex.n um aparte?
O SR. JOAO CLEOFAS- Com todo prazer.
O Sr. Paulo Guerra - Na oportunidade em que V. Ex. 11 a;borda a orientação
que o Brasil deve tomar no setoit' das exportações, com a finalidade de equili-
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-730brM" a sua ba.!a.nça comerc~al estou ·de pleno acordo com V. Ex.a OUJtra não tem
sido 'a política do Governo. Apenas, ·entendo que o Governo· deV'e refOil'IIlular a
sua política para tornâ-la mais a~essiva, a fim de que as representações d:Lplomáticas do Brasil no eld;erior mudem 'a orientação pa.ssada de f,azer somente o
relacionamento politico com aqueles países onde elas exercem ·as suas funções,
mas que se transformem 'em v·erdade~ras agências e representantes d:o' País, no
setor da comercialização dos nossos produtos. Temos, por exemplo, o mercado
a.fricano, que é pouco exigente .pela própria cultura do seu rpovo. sa,bemos que os
produtos manufaturados brasileiros, pelo seu acrubamento, não têm poder de competição no mercado europeu. Então, seria o caso de se transformM ou de se
orientar a política de exportação do Brasil para a 'Conquista dos mercados afri-

canos.

E quando falei em reformuLação óa ·atuaçálo diplomática foi po,rque, no ano
passado, vi um reptesentante, um eminente embruxador do Brasil em um dos
paises africanos, fica.r aboorecido porque o Ministro G~bson Barbosa, pernambucano que hourou aquela Pasta, enviava para lá representantes de firmas produtoras do Brasil ~com '0 sentido de tentar colocar naquele mercado, os prodlllllos que
fabricavam. E ele recebeu os nossos representantes dizendo: "Já mandei dizer
ao Ministro que aqui não há merca;do rprura os pa:od:utos brasileiros", esquecido de
que não havia pelo menos tentado, ainda, a abertura desse mercado. E não deu
nenhum apoio aos refendas empresários que, sem a ajuda desse .Embaixador,
conseguiram colocar produtos brasileiros na p['aça do país onde ele exercia as
suas funções.
O SR. JOAO CLEOFAS - v. Ex.a tem inteira razão na sua observação;
mas, é de jus,tiça assinalar que o Governo atual está-se empenha.ndo em intensificar aqu€1la polí+ica de estimulo, uma politica, podemos dizer, agressiva, em
favor da exportação dos produtos brasileiros.
O Sr. Paulo Guerra - Não neguei isso. Apenas, declarei que e1e precisava
refol1!Thulá-la e torná-Ia mais 8/gresslva ainda.
O SR. JOAO CLEOFAS- Não tenho dúvida de que esse é o ob.jetiv.o do G•~
verno. Tanto que V. Ex.11 pode ler a nota da última reunião do Conselho de
DesenvoLvimento Econômico, presidida pelo Senhor Presidente da República,
onde se vê o demonstrativo do empenho do Governo ness:e sentido.
Nos primeiros cincos meses, as nossas CQnliPras, no exterior, elevaram-se a
4,7 bilhões de dólares, enquanto que as nossas vendas atingiram, tão-somente
cerca de 2,6 bilhões de dóllares. O valor das expol'tações cresc.eu nesses cinco
meses, 14% em relação à 1973, enquanto o valor das importações cresceu de 104%.
O déficit do Pais com o comércio exterior, nos 5 meses do ano co.rrente, situou-se em tomo de 2,1 bilhões de dólares contra um resultado equ!Ubl'a:do em
igua;I período do ano pa5sado.
O déficit é conseqüência, principalmente, do aumento do preço do petróleo,
sem considerar o do trigo, bem como a elevação dos preços das máquinas e dos
equipamentos adquiridos no exterio·r, conforme já referimos.
U11ge es,tabelecer, como medida lógica, uma maior seletivldade na impontação, de modo a reduzi-la. Mas essa redução, entretanto, não é t1ácil, tendo em
vista a necessidade de S~qu!slção de bens de produção cuja percentagem atinge
a 40% do montante total Importado percenta.gem praticamente equivaí.ente à
importação de pe,tróleo.
Uma outra providência, que aflor.a como a da redução do orédLto ao nosso
lmportado·r, aplicada além de certo limite, podevâ ter efeito negativo no nosso
trabalho produtivo, p<lrquanto poderá ameaçar, nalguns casos, o ritmo do pro·
gresso naclona'I programado para elevar-se a um indlce· de ln% durante seis anos
consecutivos.
Acentua~se, assim, de forma nítida, a repercussão d·esfavorável da economia mundial so,bre a nossa economia.
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- 731Por o.utro lado não se pode deixar de J.evar em conta a necessária prioridade do nosso mercado interno e, bem assim, uma acentuada queda nas cotações
internacionais de alguns produtos que exportamos.
A recessão, em vários países c·om os quais o Brasil tem maior comércio,
deve estar, po,r isso, real e vivamente nos preocupando.
O Consel:ho de Desenvolvimento Económico, orientado pelo Chefe da Nação,
vem promovendo Incentivos à exportação e proporcionando novas vantagens e
aperfeiçoamentos aos mecanismos em favor dos exportadores.
Ainda agora, nestes últimos dias, promov-eu medidas enérgicas e lúcidas,
am~liando diretrizes no sen~ido de r,eduzir impor.tações de bens de consum~
supérfluos, re.staJbelecendo aliquotas de importação para artigos de luxo e até
determinando a limitação de facilldad·es para turismo externo.
Uma -vez adotadas, como foram, decisões de contenção da !mpol'taçã.o, podese asse~rar que a ,previsão do seu montant-e até o fim do ano não e:x:cederá de
12 bilhões de dólarre.s. Reduzir-se ...á, assim, sobremodo, a média mensal de deficit
da balança comercial, q.ue até 31 de maio foi de 410 mUhões de dólares.
O recr.udesclmento do !Protecionismo na Europa, já a'go,ra, não apenas sob o
caráter de simples ameaça, pois que a(,guns países já praticamente esta~beleceram
barreiras comerciais, impõe decisão imediata da nossa parte como, por exemplo,
o financiamento para venda de produtos brasile!Tos como o nosso Governo vem
determinando. São providências que estão sendo executadas através de mecanismos de crédito para reduzir os efettos do depósito para importação já exigidos
por alguns países.
Assim, por determinação do eminente Che•fe do Governo, o ConseJ.ho Nacional de Desenvolvimento vem recomendando à CACEX para acompanhar atentamente esses asp.ectos ,que reflet·em a instabilidade do sistema monetárrio internacional, ainda à procura de um novo processo de e·quilill>rio, pois que a inflação mundialmente g·eneralizada a níveis sem precedentes acarreta repercussões ameaçadoras à nossa economia e ao próprio cenár!o econômico mundial.
Não seria preciso enfatizar, ainda uma vez, que a questão do petróleo, tornada dramática, porque passou a ser utilizada como instrumento de pressão
pollítica, é o principal ra•or que es.tá determinando um r-eajuste na moldura do
cenário económico internacional.
Agora mesmo, di.ga-se de passag-em, o Presidente Nixon acaba de visitar o
mundo ára.be, pa~rece que eSJPecialmente visando concluir acordos comerciais e
estabelecer normas para investimentos recLprocos, ou seja, tecnologia norteamericana em troca de dinheiro acumulado no Oriente, graças aos preços do
petróleo.
·
Ainda ontem, o Ministro Mário Simonsen, comparecendo a esta Casa, à
reunião conjunta das Comissões de Finanças e de Economia, acentuarva que o
superavit em con+a coNente dos países exportadores de petróleo deverá atingir
a 65.8 bilihões de dólares, quase 60 bilhões a mais que em 1973. li: um número
realmente impressionante! Em plena consciência das suas responsabilidades o
Governo, através da PE.TROBRAS, vem intensificando as prospecções no território brasileiro e na plataforma marítima continental.
PerS[p·ectivas auspiciosas são registradas no Rio Grande do Norte e em Sergtpe, mas é preciso tempo e obs•inação para se chegar, em prazos mais curtos,
a resultados realmente positivos.
Ao mesmo tempo, realiza iniciativas no mundo -exterior que possam vir a
ser capazes, a prazo menos longos, de enfrentar o elevado custo de nossas importações de combustíveis.
A PE'TIROiBRAS, por intermédio da sua subsidiária - B~SIPE'ffiO - está
presente em várias partes do cenário petrolif.ero mundial, realizando um esforço obstinado e constante de tra·balhos explor!ll!órios.
Mas não se pode d,eixar de acenturur que a elevação do n?sso consumo v~m
crescendo a cada ano de modo inc-omparavelmente surperior a nossa produçao,

...
&

...
B

r

-732que, ap·esar de todo esforço se vem mantendo, nos últimos anos, praticamente
estacionária, situando-se em torno de 10 milhões de metros cúbicos.
Nunca, portanto, como agora, Sr. Presidente, se faz mais necessário empreender e consolidar uma política de mistura carburante, adotando uma determinada percentagem de adição de álcool à gasolina.
Vale relembrar, nesta oportunidade, que essa política de mistura carburante teve seu inicio há. mais de qua;tro décadas, .pois foi uma prov!dêlncia inicl3!lmente adotada .através do Decreto n.o 19.177, de 20 de feverei.I'O de 193·1,
baixado pelo Governo provisório do Brasil, sob a chefia do eminente brasllel·ro
Getúlio Va1.1gas.
O ·referido decreto tornava obrlgMória, a partir de junho daquele ano, a
aquisição de álcool na proporção de 5% sobre a quantidade importada de gasolina.
Constituiu aquela medida o marco inicial de ruma numerosa série de providências e decretos s.ubseqüentes e coilllif.ementares, visando à criação da indústria de álcool-motor no Pais. Outros decretos, na mesma orientação do primeiro,
foram baixados em se.gllllda.
Assim, m agosto de 193·1, foi criada a C<Jmissáo de Estudos sobre o .ÃlooolMotor, da qual par.ticipavam, de fonna preponderante, o D1reto!l." da Estação de
Combustíveis e Minérios e o Dlretor do Instituto de Química Algricola, ambas do
Ministério da Agricultura; tinha a referida Comissão o objetiovo de centralizar
e opinar sobre ·todas as ·questões técnicas e econôm!cas relatiovas à aplicação dos
decretos de mistura carburante.
Foi logo depois baix;ado o Decreto n.o 20.356. de 1.0 de setembro do mesmo
a.no (193,1), instituindo o Serviço de Fiscalização Técnica,, com o objetlvo de
desenvolver, no País, o uso do álcool-motor.
A fiscalização ficava a cargo da Estação de Combustíveis e Minérios do
Ministério da AgriCIU!tura.
Observa-se que o Governo de então visava incentivar a indústria de álcoolmotor, com o objetivo primordial de restringir a lmpor.tação de gasolina, a fim
de compensar a queda da nossa exportaçíW, devido a,o colapso experimentado
pela crise do ca~é. então, e durante tanto tempo, soberano absoluto na nossa
pauta exportadora.
Em 1932, o Governo !Provisório baixava deClretos ooncedendo favores para a
instalação de usinas destinadas à produção exclusiva de álcool aJbsoluto ou anidro.
·Ainda em 1932, através do Decreto n.0 22. 1•52, d·e no:v-embro, assoclaovam-se,
pela primeira vez, os dois problemas - o do açúcar e o do álcool. Reconhecia-se
a nece~sldade de llm!taJr a produção doe açúcar, pr•ocedendo à conversão em álcool
dos s·eus possíveis excessos sobre a,5 necessldl!ldes do consumidor de açúcar. LImitava-se, assim, a produção de açúClar em rel:ação às necessdll!ldes do conumo,
aproveitando-e o excesso de matéria-prima na fa;brlcação de álcool.
Era uma política previdente e sábia, tendo em vista que o açúcar só se
conseguiria exportar, então, ao preço de dumping tradicionalmente vigorante
nos mercados mundiais.
Em conseqüência a essa série de medidas legais, várias rusinas e empresas
nos Estados produtores de açúcar lançavam car.burantes à base do âlcool, utilizando fórmll!las aprovadas ;pelo Ministério da Agricultura, das quais muitas tiveram uso amplamente generalizado.
O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex. 11 mais uma intervenção no seu brilhante e opovtuno discurso?
O SR. JOÃO CLEOFAS - Pois não.
O Sr. Paulo Guerra - V. ililic.a está orientando a sua oração muito bem,
Verifico que V. Ex." quer abOrdar, ou já está abordando, ou prenunciando a necesslda,de de se estabelecer paridade entre o preço da cana para o ál:cool e o
preço do açúcar. Este, no meu entender, o principal objettvo da presença de

---733V. Ex.n. na trLbuna, e não m.e sul'preende que V. Ex.n., com a sua longa vivência
de homem público, de administrador e de conhecedor profundo do problema,
venha a focalizar, nesta tarde, o nó gôrdio deste palpitante asstmto.
O SR. JOAO CLEOFAS - Muito me apraz acentuar a V. Ex." que, realmerute,
as conclusões do meu tra.balho são orientadas neste sentido.
Em junho de 1933, criava-se. iPelo Decreto n.0 22.789, o Instituto do Açúcar
e do .Mcool, evidenciando o duplo objetivo que a nova entidade se propunha a
exercer, de associar a defesa e o incentivo da produção açucareira também à
proteção e incentivo à indústria de álcool ca11burante.
O Sr. Wilson Campos - P·ermite V. Ex." um aparte?
O SR. JO.IiO CLEOFAS - Pois não.
O Sr. Wilson Campos - Quero con.gratUJ1ar-me com V. Ex.a., mesmo que seja
curto o meu aparte, dizendo que v. Ex.a. faz muito bem trazendo este assunto
ao Senado, e - por que não dizer? - à nacionalidade brasileira. E um assunto
deste, tratado por um homem do gaba,rito de V. Ex.a., não só pelo respeito que
merece desta Casa e do povo brasileiro, será, teooo a cer.teza, um subsídio para
que, realmente, o G<lv·erno possa determinar as providências que se fazem necessárias.
O SR. JOÃO CLEOFAS - É realmente, o que desejamos.
O Sr. Wilson Campos - Receba V. Ex.a os aplausos, pelo pronunciamento
que faz na tarde de hoje.
O SR. JOÃO CLEOFAS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, entre as obrigações
instituídas pelo decreto, de criação do Instituto, a fabricação do álcool anidro,
a de favorecer a instalação, nas usinas, de novas destilarias, a de determinar
a produção de álcool a ser desnaturado em cada usina, a de fixar os preços da
venda de álcool destinados à misturas carburantes e, bem assim, o preço de
dvenda aos consumidores e, principalmente, a de estipular a produção de álcool
anidro que os importadores de gasolina deveriam adquirir por seu intermédio.

Finalmente, o referido decreto conferia ao Instituto o monopólio da venda
de álcool anidro às companhias de gasolina, facilitando, portanto, a distribuição das empresas produtoras. Finalmente, o IAA determinava, também, a proporção de álcool anidro que os importadores de gasolina deveriam adquirir.
De resto o princípio de fixação da proporção de álcool anidro a ser adquirido .pelos importadores de gasolina, foi mais tarde compartilhado pelo Conselho Nacional de Petróleo, apôs sua criação em 1938, de modo a que não houvesse soluçá! de continuidade da política governamental de produção de álcool
carburante.
Ainda o mencionado decreto de criação do Instituto do Açúcar e do Alcool
concedia ampla isenção fiscal para importação de equipamentos de fabricação
de álcool e determinava por fim que a arrecadação das taxas, então criadas,
peveria ser aplicada tanto na garantia de empréstimos contraídos pelas empresas e destinadas à instalação de destilarias, como também, na amortização dos
preços de aquisição e instalação de dest1larias centrais para fabrico de álcool
anidro nos centros açucareiros, cuja criação era autorizada pelo referido diploma legal.
Como se vê, o decreto era de uma previsão extraordinária. É um decreto
absolutamente atualizado para o.s tempos presentes.
Ainda se concedia isenção completa de impostos, taxas federais, estaduais
e municipais para álcool anidro ou álcool destinado a carburante de motores
de explosão.
As destilarias centrais foram criadas a partir daquela data e instaladas
pelo Instituto do Açúcar e do Alcool, nos principais centros produtores de cana,
como São Paulo, Pernambuco, Campos (Estado do Rio), Alagoas e Minas Gerais. Algumas possuindo instalação de moendas, apropriadas, portanto, para
transformação direta de açúcar e de álcool.
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- 734Outros dispositivos legais, então baixados nos anos seguin:es, poderiam ser
referidos até que, em 23-9-1938, foi baixado o Decreto n.o 737, tornando obrigatória a adição de álcool, tanto à gasolina importada como a que já então, era
produzida no País - uma pequena refinaria, salvo engano, estava instalada
no Rio Grande do Sul, e a Refinaria "Landulfo Alves" começaria a funcionar
dentro de pouco - e estabelecendo que a· referida mistura seria feita em nroporção, fixada em comum acordo, pelo Conselho Nacional de Petróleo e pelo
Instituto do Açúcar e do Alcool.
.
8
O Sr. Vasconcelos Torres - Permita-me V. Ex. um aparte. Aliás, não um
aparte, uma frase apenas.
O SR. JOAO CLEOFAS - Com prazer.
O Sr. Vasconcelos Torres - É o seguinte, acho que tudo se resolveria se o
Instituto alcançasse esta grande verdade; a compatibilidade dos preços do açúcar e do álcool.
O SR. JOAO CLEOFAS - Há pouco, o Senador Paulo Guerra se referiu a
essa medida indispensável.
Não é demais nesta hora recordar, através dos textos legais citados, a
preocupação então dominante no Governo, de instalar e consolidar uma politica própria de criação de carburante, dentro de um sentido nitidamente nacional.
Estudos técnicos minuciosos e precisos foram então realizados na Estação
de Combustíveis e Minérios e no Instituto Nacional de Tecnologia do Ministério
da Agricultura, por autoridades de inequívoca insuspeição, como os professores
Eusébio de Oliveira e Sabino de Oliveira, ficando desde então claras as vantagens do emprego da mistura álcool-gasolina.
Sabino de Oliveira, em minucioso trabalho, enumera então detalhadamente
as vantagens da mistura e fixa as respectivas proporções.
De resto vale acentuar que ficou então afastado qualquer receio de ser a
mistura prejudicial aos motor.es de explosão.
Nos Estados Unidos, por exemplo, usam-se as misturas álcool-gasolina, que
são vendidas a preços mais altos que a gasolina pura.
Em 1961 o Conselho Nacional de Petróleo organizou um grupo de trabalho,
que funcionou no Instituto Nacional de Tecnologia e onde se realizaram milhares de ensaios e demonstrações, chegando-se ao resultado de que o álcool anidro, quando adicionado à gasolina, apresenta a faculdade de elevar os indices
de octanas, proporcionando melhoria no combustível. Um maior consumo de
combustível é amplamente compensado pelo maior rendimento da potência do
motor.
Finalmente, o álcool anidro. substituindo o chumbo tetra-etlla empregado
como aditivo, sendo autodetonante, apresenta uma vantagem considerável no
que se refere à poluição.
O problema, de resto, tem sido longamente estudado, sobretudo nos Estados
Unidos e Japão, visando ao emprego do álcool para combater a poluição.
Ainda em relação aos decretos baixados, vale citar o de n. 0 4. 722, de 22-9-42,
que declara a indústria de álcool de interess·e nacional e estabelece garantia
de preços para o álcool e para a matéria-prima destinada à sua fabricação.
Os resultados então obtidos foram sobremodo auspiciosos, pois que os anos
de 1940 a 1944 assinalaram as mais altas percentagens de misturas feitas em
todos os tempos no Brasll, chegando, no triênio 1941/43, a elevar-se a uma média de 13%. É fác!l de concluir que se fosse. por exemplo, mantida até agora
idêntica percentagem de mistura, estaríamos, no ano em curso, obtendo uma
economia em torno de 400 milhões de dólares na importação de gasolina, É uma
cifra realmente apreciável.

--735Nos anos posteriores foi reduzida a atenção, o interesse e, portanto, a atuação dos poderes públicos na condução do problema e houve queda sensível na
produção de álcool para mistura.
Mas já em 5-7-48 foi baixado o Decreto n.o 2'5.174, reforçando as medidas em vigor e fixando o preço de venda de álcool anidro entregue às companhias de gasolina. Pelo seu texto o Instituto do Açúcar e do Alcool comunicará ao Conselho Nacional de Petróleo a .estimativa do volume de álcool anidro
a ser fabricado e o Conselho Nacional de Petróleo procederá ao reajustamento
nos preços de venda dos carburantes sujeitos a mistura em função do preço e
do volume de álcool anidro adquirido ao IAA pelas empresas de gasolina.
Vale observar que as garantias legais conferidas ao setor responsável pela
produção de álcool no País foram preservadas por todos os Governos até agora,
tendo sido reáfirmadas pelo Decreto n.0 59.190, de 8-9-66, já na gestão do Governo da Revolução, que dispõe sobre a adoção de álcool anidro à gasolina
automotiva no País. Verdade é que em 1963 foi extinta, no Instituto, a Superintendência do Plano do Alcool, criada em 1948, mas a politica do álcool não
foi modificada.
O Decreto n.0 59.190 constitui o mais atuallzado texto legal relativo à produção de álcool para mistura carburante. Determina a adição de até 5% de
álcool à gasolina, reafirma incumbir ao IAA a fixação do preço de venda do
álcool anidro destinado a adição à gasolina e, em função deste, o Conselho Nacional do Petróleo fixa os preços de venda da gasolina. Por sua vez o Conselho
Nacional de Petróleo comunica ao IAA o preço pelo qual deverá faturar o
álcool às companhias de gasolina.
Durante longos anos o preço do álcool, fixado pelo IAA, .era superior ao da
gasolina:. Mualmente, porém, acontece o inverso, pois que no ano corrente o
preço do faturamento do álcool, determinado pelo Conselho Nacional do Petróleo,
é superior ao preço fixado pelo IAA e inferior ao. preço da gasolina.
!Realmente, pelo Ato n.0 28, de 7 de junho corrente, foi baixada pelo Instituto a trubela de preço do álcool anidro, flx!mdo. o litro em Cr$ 0,98 (noventa e
oito centavos). Feita a comunicação respectiva ao Conselho Nacional do Petróleo,
determinou este que o preço de faturamento pelo Instituto para as companhias
distribuidoras de gasolina deveria ser de 1,40 do litro. Como a diferença do faturamento cfeverá ser recol•hida ao Conselho Nacional de Petróleo pelo IAA, isto
equivale, na prática, a um subsidio do álcool ao preço da própria gasolina.
:Na prática há, assim, uma espécie de punição e um verdadeiro desestimulo e
não m9:1s um maior incentivo ao produtor de álcool.
O Sr. Luiz Cavalcante- v. Ex. a permite um aparte?
O SR. JOAO CLEOFAS- Com prazer.
O Sr, Luiz Cavalcante - Nobre Senador, V. Ex.a referiu há pouco que, anos
atrás, a taxa de mistura do álcool à gasolina chegou a atingir, se não me engano 13%. Disse ma:ís que se houvéssemos persistido com esta taxa., estariamos
fazendo, hoje, uma economia anual de mais de quinhentos milhões de cMlares ...
o SR. JOAO CLEOFAIS- Foi de quinhentos milhões de dolares ...
O Sr. Luiz Cavalcante - Mas, infelizmente, tal não se deu. O Instituto do
Açúcar e do Alcool de dar publicidade ao plano de safra, o qua:l fixa uma produção de álcool anidro de 32(} milhões de litros, sendo que, desta. produção, apenas
270 milhões são destinados à carburação em V·eículos. Considerando que o consumo de gasolina, este ano, será da ord·em de 17 milhõ·es de metros cúbicos, esses
270 milhões de litros de álcool misturados à gasolina importa:rão numa taxa. de
apenas 1,'5% -quase a. décima. parte da taxa vigorante ao tempo a que V. Ex.11
a~udiu. Por ai se vê a economia que estamos deixando de fazer. No dia 30 de
maio, discursando nesta Casa sobre esse mesmo tema, disse que a. adição de 15%
de álcool nos daria, dentro de cinco anos, uma economia equivalente a: que faríamos se estivéssemos produzindo mais 20 milhões de metros cúbicos de petróleo. Para referência, lembro que, atualmente. essa produção é de 10 milhões de
metros cúbicos. Ao mesmo tempo, e com inteiro desconhecimento de minha
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- 736parte, a Associação Brasilei-ra dos Distribuidores de Gás, de Sã-o Paulo ,c,oncluía:
estudo semelhante - naturalmente muito mais acurado com a colaboração cfe,
oito usinas paulistas - cujos resultados, para honra: m~a, foram pem aproximados daqueles que aqui, louvando-me apenas em minha claudicante ciência
in1'usa, divulguei. Assim, nobre Senador João Cleofas, é muito oportuno que v.
Ex.o. retorne a este assunto, porque, com a sua inconteste autoridade e com seus
irrefutáveis argumentos, é bem possível que o Governo se sensibilize e volte novamente, suas vistas à produção do álcool anidro, solução segura da angustiante
e crescente carência de gasolina.
O SR. JOAO CLEOFAS - É a mim que cabe agradecer a Intervenção lúcida
de V. Ex.o., que se tem ocupado, com tanta propriedade e tão alto espírito público,
do problema l'elatívo à produção de combustível no nosso País.
O que nos cabe, a:gora, diante desses dados que V. Ex." citou e espantam a
todos nós, é que se dirija um apelo veemente aos Poder,es públicos, para que seja
evitado o procedimento atual, em que é o álcool que está subsidiando a gasolina
e se conceda ao álcool o tratamento que na verdade merece.
O Sr. Paulo Guerra - V. Ex.a me permite outro a:parte?
O SR. JOAO CLEOFAS- Com prazer.
O Sr. Paulo Guerra - O apelo que V. Ex.o. faz às altas autoridades da República, tenho impressão de que vai merecer, da parte do eminente Presidente Gelsei, a melhor acolhida, po11que S. Ex." conhece profundamente o assunto. Durante o tempo em que estev:e na: Presidência da PE1IROBIRAS, conseguiu reformular totalmente a politica de combustíveis no Brasil. Mas, não somente S. Ex."
tomará conhecimento eras sugestões oportunas feitas por V. Ex." e o eminente
representante de Alag(las. Deve tomar e tomará, por certo, conhecimento da denúncia ,grave que V. Ex." está fazendo, nesta hora:, quand'O diz que é o álcool que
está subsidiando a gasolina, o que quer dizer que é o produtor rural, o homem
do campo, para quem o eminente Presidente Geisel tem voltado as suas vistas;
para quem os Srs. Ministros têm dirigido sempre uma palavra: de estímulo, dizendo que chegou a hora da produção primária do Brasil. PreciSamos corrigir
essas distorções, que implicarão fatalmente no desestimulo àqueles que vivem no
campo, construindo e assegurando a continuidade histórica deste P!ris.
o SR. JOAO CLEOFAS- Multo me apraz ouvir a sua palavra de solidariedade, ao tomar conhecimento de informações como essas que tenho a honra de
trazer oo conhecimento do Senado e que traduz·em a pura realidade.
COntinuando, Sr. Presidente:
"Para esta peculiaridade, estran,ha e iníqua peculiaridade, permito-me solicitar a atenção dos poderes competentes.
Va1e ag(lra esclarecer que a mistura de álcool à gasolina tem experimentado
oscilações nos seus percentuaiS, descendo, por exemplo, da p·ercentagem de 6,1~
em 1967, para menos de 1% em 1970 e conservando-se presentemente, no trlênlo
1971/74, em torno de 2%.
Convém esclarecer ainda que praticamente todo o álcool entregue para mistura é produzido em São Pa:ulo.
No ano passado foram entl'egues 301 milhões de litros de álcool para mistura. No ano corr,ente a previsão prefixada situa-se em 250 mllhões.
Outro aspecto a considerar é aquele em que fol submetido, em 1972, ao Legislativo, proãeto transformado na: Lei n.0 5.816, de 31-10-72, autorizativa da venda das destilarias centrais de proprie,dade do MA, assunto abordado, por antecipação, pelo eminente colega Senador Paulo Guerra.
Tratava-se, na: verdade, de um indício Inequívoco de pouca atenção à política vigorante durante 40 anos de produção alcooleira. Entretanto, essa interrupção foi agora, louv·avelmente, restabelecida com a recente resolução do Presidente
do IAA, de autorização cfe montagem de destllaria:s autônomas. Cumpre observar,
todavia, que o. referida resolução não especificou, expressamente e desde logo,

-737os meios de financiamento .para proporcionar imediata viabll!dade prática à sua
execução, mas, na verdade, representa uma plena confirmação do elevado propósito da entidade que superviosiona a nossa política no setor do álcool, no sentido do lhe dar continuidade.
Não é demais repetir, Sr. Presidente, que o álcool poderá ser produzido em
um prazo bem mais rápido do que aquele que se poderá conseguir com a d-escoberta de jazidas petroliferas.
O mel residual, que representa a sue: principal fonte de matéria-prima vem
tendo, através do preço obtido na exportação, um aproveitamento economicamente mais indicado.
O mesmo está, no momento, ocorrendo com o preço altamente favorável para
o álcool potável, com um fluxo de exportação se desenvolvendo.
Mas é indispensável estabelecer um sistema de produção de álcool ce:rburante por intermédoio de destilarias autónomas, além das destinarias anexas às
usinas.
Tem havido excedentes de cana no Nordeste e, bem assim ainda existe ce:pacidade ociosa nas destilarias já instaladas em São Paulo.
'
O lavrador de cana não pode ficar, eJ.e próprio, te.ndo prejuízo, vendo seus
ce:naviais abandonados e perdidos.
É preciso, portanto, produzir-se álcool diretamente da cana, seja com o aproveitamento integral da ociosidade da matéria-prima existente seja atraYés de
investimentos com plantações em novas área:s canavieiras.
'
O Sr. Paulo Guerra- Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. JOAO CLEOFA:S - Oom prazer.
O Sr. pauio Guerra - Nós sabemos que, com uma produção de cem milhões
de sacas de açúcar, o Brasil poderá produzir, ou produz, três milhões de toneladas
de mel residue:l. Gostaria de ser informado por V. Ex.a qual a maior vantag.em
para o Brasil: exportar esse mel residual ou transformá-lo em álcool combustivel,
para diminui·r a importação do petróleo?
O SR. JOAO CLEOFAS - V. Ex.a sabe, meu eminente companh·eiro, que há
oscilações sensíveis nos preços das matérias-primas no mercado internacional.
No momento presente, é mais ve:n·tajoso ate exportar o mel residual e, com
o produto dessa venda, adquirir gasolina. Mas esta é uma situação anómala, em
cuja esta.b!lidade não se pode ter coillfiança.
O Sr. Paulo Guerra- V. Ex. a aind'e: permite um aparte?
O SR. JOAO CLEOFAS- Com prazer.
O Sr. Paulo Guerra - No ano passado, demonstrei aqui que, se o Governo
destinasse 2(}% da exportação desse mel residual à transformação de proteínas
com melaço uréia, o Brasil lucra·rie:, com exportação de carne assim produzida,
perto de meio milhão de dólares.
o SR. JOAO CLEOFAS - São problemas correlatas, que s·e interligam.
(0 Sr. Presidente faz soar a campanhia.)
concluirei, Sr. Presidente.
Uma outra providência fundamental e comum às duas alternativas acima
será a de promove·r a equivalência do preço •do álcool .anidro ao preço do açúcar.
A equivalência em ambos os preços é, de resto, a primel:ra medida, a providência
básica para se constitum- uma fonte seg1\ll'a de produção alooolei.J.1a. Queremos
crer que se ela fosse adotada, desde logo poder-se-la aumentar a produção do
álc•ool anidro em proporção substancial.
Uma vez feita essa equivalêncila de .preços, ·o rp·roblema simplificar-se-la sobremaneira, .podendo-se ·então atende·r à alternativa de produção de açúcar ou do
álcool.

'\

-138'Realmente, essa poUtica que foi sabiamente instituída há 40 ano•s passados,
dentro de um sistema de contingenciamento da produção, objetivando o controle
dos estoques, não dev.e ser esquecida, tendo ·em vista a pe·rspe·ctiva d,e, existênda
de excedente de ·cana, como dé mesmo a eV'entualvedugão no ritmo• de exportação de açúcar.
Cumpre, não esquee&, por conse~nte, o .pleno restabelecimento daquele
princípio básico· da flexibilidade de produção de açúcar ou álcool.
Cabe ainda mais advertir que não podemos ter confiança Inte-gral na continuidade dos pregos realmente excepcionais, jamais atingidos em qualquer tempo,
que o açúcar, no pvesente, vem desf·rutando no exterrlor.
Sabemos que em várias r·egiões tropicais e semitroplcais, estão sendo apressadamente instalados modernos ·equipamentos para f,abricação de agúcar e, realizados simultaneamente·, investimentos ·de grande poTtíe na .agricultwa canavieira.
No Paraguai, na Oolômb1a, na Venezuela, no México, na Africa do Sul, onde
no próximo dia 4 de julho realiza-se um Congresso Internacional de Técni·cos
em Cana-de-açúcar, com a presença do Brasil, estão sendo instaladas modernas
usinas açucarel!ras, cuja produção, destinada na sua quase totalidade a exportação, equivale, senão mesmo excede· ao atual montante de açúcar exportado pelo
Brasil.
O Sr. Paulo Guerra - Permite V. Ex.a. mais um a.paTtíe?
O SR. JOAO CLEOFAS- Pois não, nobre Senado.r, contanto que seja bre.ve.
O Sr. Paulo Guerra - Quando V. Ex. 8 diz que o problema prillllo~dial é o da
equivalência, permita-me uma vetificação: a equivalência, a meu V·e·r, é o segundo
problema. o problema primordial é o do confisco que o Gove:rno através do
Instituto do Açúcar e do Alcool, f.az do· p~eço do açúcar exponado. E,' na hora em
que V. Ex.a anuncia, e o faz com muita razão e muita segurança até, que futuramente teremos de .enfrentar dificulodades na exportação do açúcar, pe1a impLantação de usinas de açúcar em outros paises, V. Ex. 8 vai concoodar comigo no
sentido de que, a época de se fortalecer o produtor nrucional, diminuindo a percentagem do confisco do açúcar, é esta, rpa;ra que, amanhã, ·ele esteja economicamente mais ca.pac!tado e, conseqüentemente, mais capacitado tecnicamente, com
a importação de tecnologia mais atualizruda, para enfrentar a disputa do mereado internacional.
O SR. JOAO CLEOFAS - São dois problemas que se entre1aç.am, e V. Ex.n
tem razão ainda uma vez, nesta sua observaçã10.
Dai, em conseqüência desse aspecto, dessa ameaça, a incontestável vantagem
da manutenção ininterrupta do princípio de produção de álcool como um instrumento regulador da. agroindústria do açúcar.
É de toda oportunidade, 'J)Or isso mesmo, alerta;r e ald'.'ertir com a dupla finaHdade de se dispensar uma atenção inJnterrupta e- prioritári·a a ·uma tã:o signi~
!!cativa fonte de suprimento.de carburante .p.ara os nossos veículos automotores,
bem como, para prevenir qualquer eventualidade futura no Comércio Internacio·
nal, da nossa produção açucareira.
Ao formular, Sr. Presidente, estas despretensiosas considerações, senti-me no
dev·er de tvazer, desta tribuna, o nosso !llplaus'o à informação transmitida pelo
eminente Ministro ·da Indústria e do Comércio, à qual inicialmente- me referi,
confiante em que se restabele<;la de forma a mais ampla, enérgi'Ca e vigorosa,
compatível com a re,aJidade mundial, aquela mesma politica de expansão da produção do álco·ol em nosso País, a qual foi implantada em seus fundam·entos lewa!s
com a fundação do Instituto do Açúcar e do Alcool, vigorou de então até os nossos dias, atvavessando fases de declínio, mas se mantendo floel MS prlncLpios
gerais que a inspiraram. Nunca, como agora, ante o quadro mundial de escassês
do petróleo ·esta sistemática nece•ssita de amrparo decidido e de invariável apoio.

(Muito bem! Palmas.)
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- 739O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Amaral Pei:lro,to, Líder da Minoria.
O SR. AMARAL PEIXOTO (Rio de Janeiro) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
na manhã de hoje, recebi do Centro .AJcadêmico Visconde de Oair:u, da Faculdade
de Economia e Administração da Universtdade de São Paulo, um memorial que
foi dirigido ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, assinado por eminentes figuras de ProfessOil'es, EscrLtores, Ar:tistas e-Parlamentares.
Esse memorial diz o se,guinte:
Ex.mo Sr. Presidente da República Fede>t1ativa do Brasil
General Ernesto Geisel
Con.side~rando que .a Instituição Universidade deve ser rum centro de criação, desenvolvimento ·e difusão das idéLa:s, ;produto da sociedade e voltada
para ela; e que os universitários, estudantes e educadores não são uma
categoria à parte, mas componentes desta mesma sodeda-de;
Consilderrando que, fazendo ,parte da; sociedade, a Instlituição Univell'sidade
aspira ·ao cumprimento normal de suaiS funções, o que vai de encontro a.o
desejo geral de que vigore o pleno gozo das liberdades do cidadão, definidas na Declaração Universal dos Direitos do Homem, da qual o Brasil é
signatáll'io;
COnsiderando que os re-cenrtes acontecimentos que macularam a Autonomia da Universidrude de São Paulo, ainda mais a fastaram da tão nec.essárla Autonomia Univ.ersitâria, consubstanciada na invasão de uma das
unidades da USP, seguida da prisão de estudantes, co1aborador:es e diretores de sua •entidade representrutiva, o Centro Acadêmico Visconde de
Ca.iru;

COnsiderando que os universitários presos vivem em local conhecido, que
atenderam a todas às intimações efe,tuadas pelo DEOPS, e ainda que
exerciam ·suas atividades representativas e profissionais de forma pública;
Vimos, mui respeitosamentte, solicita~r a V. Ex.a que se digne determinar
o relaxamento- ·da prisão dos Srs. ~rucrurdo Oscar Komori, Evandir Vaz
de Lima, Alvaro Antônio Zini Júnior, Gustavo Albrto Kossing·er, Ronaldo
de Almeida Lima, contribuindo V. Ex. a, assim, para a restauração do
clima de seren1dade e tranqüilidiade por que ·anseia a USP em pa.rticula;r,
e a sociedade brasileira em geral, para ·a ·consecução· dos objetivos acima
explicitados.
1São ;paulo, 22 ·de junho. cie 1974.
Esse documentto, S·r. Presidente, Srs. Senrudoxes, está assinado entre outros
pelo eminente Professor Alceu de Amoroso Lima, pelo Advogado Heráclito Sobral
Pinto, .pelo Professor Fernando Henrique Cardoso, pelo Acadêmico Antônio
Houaiss, pelo Escritor Otto Maria C'arpeaux, ;por Joaquim Pedro de Andil'ade, Antônio Callado, Lygia Fernandes Telles, pelo Professor Paulo Emílio Salles Gom-es,
e por alguns companheiros nossos, do Senado Flederal e da Câmara dos Deputados, como o ilustre Senador Franco Montoro, os Deputados Ulysses Guimarães,
Freitas Nobre e Marcos Freire.
sr. Presidente, Srs. Senadores, é claro· que, nós da Opo·siçáo, -estamos interessados neste 'Clima de :tranqüilidade pa;ra o nosso País, mas muito mais do que nós,
deve estar pveocupa.do o próprio Governo, que é l.'esponsável pela ordem pública
mas que necessita de ~biente de tranqüllidacie, de harmonia e de paz, para
poder realizar a sua obra rpolitica e ~dministrativa.
Estou certo de que o eminente Presidente da !R.e,púbUca, tomando conhecimento desses ·fatos •e .tendo em conta os nomes que assinam ·esse memorial, há-de
procurar conhecer dos mesmos e, s-e possível determinar desde logo a libertação
desses jovens estudantes, para que ·eles possam p-rosseguir na sua vida universitária, send-o, .amanhã, homens mais úteis p.ara o nosso País.
Era. o que tinha a dizer. (Muito bem!)

,_
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enviou à Mesa requerimento de informações que, deferido pela Presidência, S·erá
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N. 0 139, DE 1974
Com fundamento nos a.rts. 240, item I, Ietra b e 241 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeremos sejam solicitadas ao Poder Executivo as informações abaixo relacionadas, a fim de esclarecer matéria relativa ao Proje1o
de Decreto Legislativo n.0 13/74, que aprova os textos da Convenção que institui
a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, assinada em Estocolmo a
14 de junho de 1967, e da Convençã·o de Paris, para a Proteção da Propriedàde
Industrial, revis·ta em Estocolmo, a 14 de julho de 1967.
1. Na Exposição de Motivos do Ministério das Relações Exte·riores que acompanha a Mensagem n.0 206, de 1974, re:ativa à aprovação dos textOs é feita a
seguinte afirmação:
"Tendo em vista a opinião dos órgãos compe•tentes, conviria que, ao
aderir à Convenção que institui a OMPI, o Brasil faça as seguintes
reservas:
a) declaração de que, no que diz respeito às cláusulas substantivas da
União de Paris, continuará vinculado à Revisão de Rala, de 1925 (prevista no § 2.0 do art. 14 da Convenção que institui a OMPI, ref·evente
ao art. 20, I), b), i) do Ato de Estocolmo da Conv·enção de Paris);
b) invocação do direito de não submeter diferendos ao Tribunal Internacional de Justiça (§ 2.0 do art. 28 do Ato de Estocolmo)."
2. Considerando a importância da tecnologia para o des·envolvimento nac~onal
e a referência a restrições formuladas por órgãos especializados às Convenções
referidas. requevemos sejam solicitadas ao Ministério das Relações Exteriores,
através da Pvesidência da Repúb:·ica, as seguintes informações:
1 - Quais os órgãos competentes que se manifes.taram a 11espeHo das Convenções de Estocolmo e de Paris, sobre a propriedade industrial?
2 - Qual o inteiro teor dos pareceres emitidos pelos l'ef•e·ridos órgãos?
3 - Quais as razões que justificam as veservas a que se refere a Exposição
de Motivos do Ministério das Relações Exteriores?
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1974. - Franco Moil.toro.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Sobre a mesa, projeto de lei que
será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
~ :ido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 71, DE 1974

Altera o nome da Escola Superior de Guerra.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - A Escola Superior d·e Guerra, criada pela Lei n.o 785, de 20 de
agosto de 1949, passa a denominar-se Escola Superior de Estudos Nacionais.
Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação
O primeiro objetivo deste projeto é, da minha pa·l'te, pl.'estar

mode~ta homenagem à instituição ne··e focalizada.
A Escola Superior de Guerra é, hoje, na faixa dos estabelecimentos consagrados às atividades culturais d.e alto nível, em nosso País, aquela que alcançou,
no consenso coletivo, o mais alto e merecido conceito.

--

--
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razoes que tenho para formular a proposta consubstanciada no projeto traçar
breve histórico do modelar centro de estudos, com base em brilhante e' conhecido trabalho de autoria do General Augusto Fragoso, seu ex-comandante.
A primeira referência, em ato oficial, à Escola Superior de Guerra, ocorreu
em outubro de 1948, em decreto que determinava ao Estado Maior Geral que
organizasse estabelecimento assim denominado, "com a finalidade expressa de
ministrar a oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, o Curso de Alto
Comand·o, referido na lei do Ensino do Exército, de 1942". Era, então, Presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, o saudoso Estadista por muitos
motivos ilustre, a cujo nome estão associadas tantas iniciath·as de alto interesse para a Nação.
Como resultado das ações deflagradas pelo decreto de 1948, foi sancionada,
também pelo Presidente Dutra, a Lei n.o 785, em 20 de agosto de 1949, inStituindo
a Escola Superior de Guerra. Anote-se, porém, que o estabelecimento então
criado não correspondia àquela Escola de feição puramente militar mencionada
no decreto do •ano anterior.
Em vez de um centro hermético, aberto apenas a millt.ares, de terra, mar e
ar, a instituição implantada veio a ter amplitude maior. Sua definição foi feita,
no texto da própria lei, como um "Instituto de Altos Estudos, voltado para o
Planejamento e a Direção da Segurança Nacional". Não obstante, conservou
a denominação que havia sido pr·evista, de "Escola Superior de Guerra", sob
evidente e compreensível (considerado o fato, no momento em que ocorreu)
influência da escola congênere americana- o National War College.
Tratou-se, então, da estruturação da Escola buscando-se sugestões, tanto
no modelo americano, quanto em outro mais antigo, clássico por assim dizer,
qual seja a Escola criada na França, em 1936.
Preocupado com o problema que chamava da "unidade da guerra", o Almirante Castex, autor do projeto da escola francesa, manifestara-se pela criação de
"um instituto superior, onde altos funcionários do Estado e militares d.a.
mais elevada hierarquia analisassem, juntos, os problemas de coordenação de todas as atividades que interessassem à Defesa Nacional, já a
e:x;pressão começando a ter a sua significação modema, "Defesa Nacional com D maiúsculo", como dizem os franceses, englobando não
somente o tempo do conflito armado, mas, igualmente, os períodos de
tensão, e abrangendo "uma e indivisível", tanto os aspectos puramente militares, como os aspectos políticos, econômicos, sociais e científicos."
As razões de criação da ESG foram, então, assim definidas pela Comissão
incumbida <le preparar o anteprojeto do seu regulamento:
1. A segurança nacional é função mais do potencial geral da Nação do que
de seu potencial militar.
2. O Brasil possui os requisitos básicos (área, população, recursos) indispensáveis para se tornar uma grande potência.
3. o des·envolvimento do Brasil tem sido retardado por motivos suscetíveis
de remoção.
4. Como todo trabalho, a orientação dessa aceleração exige a utilização de
uma energia motriz e de um processo de aplicação dessa energia.
5. O impedimento até agora existente contra o surgimento de soluções nacionais para os pl'Ob!emas brasileiros é devido ao processo de aplicação de energia
adotado e à falta de hábito de trabalho de conjunto.
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se chegar a soluções harmônicas e equ111bradas.
7. O instrumento a ut111zar para a elaboração do novo método a aé!otar
e para a sua difusão, consiste na criaçã-o de um Instituto Nacional de Altos Estudos funcionando como Centro Permanente de Pesquisas.
A fixação desses princípios marcou para a ESG um programa de existência
e de atividad·es, registre-se, diferente do adotado pelo National War College.
Argumentou-se, a propósito do fato, que a escola americana "agindo em meio
mais desenvolvido, com elites melhor preparadas por efeitos de um adequado
sistema educacional, orientava-se nitidamente para o problema da preparação
para a guerra. O instituto a implantar-se no Brasil atuaria em ambiente de
todo diverso, em que preponderava, sobre o problema da preparação para a
guerra, o problema da vida nacional em tempo de paz".
Com vistas a essa realidade conjuntural, orientou-se a ESG à finalidade
de preparar "civis de notável competência e atuação relevante na orientação e
execução da politica nacional e oficiais das Forças Armadas de comprovada
experiência e aptidão para o exercício eLe funções de direção e de planejamento
da Segurança Nacional".
Iniciando suas atividades em 1949, a ESG consagrou-se ao estudo dos problemas brasileiros, sob enfoque técnico e factual, de uma forma sistemática, pela
primeira vez adotada entre nós. Ela assim "contribuiu para a implantação, no
país, em sistema contínuo, e não como um exercício episódico, do planejamento
da ação governamental em linhas democráticas ... objet!vando a coordenação
de vontades e d.ec!sões e não a imposição de uma vontade única e imperativa,
planejamento normativo e executivo em relação ao setor público, mas apenas
orientador, indicativo, no tocante à iniciativa privada".
Seguindo, com admirável continuidade, o patriótãco rumo que se traçou, a
ESG firmou-se, neste quarto de século de profícua existência, como laboratôrio
de altos estudos de interesse público. Ali, nesse período, tanto se tem pesquisado,
como se tem procurado integrar informações referentes aos diferentes setoressituações, ou processos, d.a vida nacional, para atingir à necessária unidade de
conceitos que possa servir de base ao planejamento da ação •administrativa de
há muito reclamada pelo Brasil.
o estabelecimento em referência apresenta, como escola, uma singularidade:
não tem professores, nem alunos. A sua frente existe um comandante, nomeado
pelo Senhor Presidente da República (o cargo é privativo de oficial general de
um ou dos três ramos das Forças Armadas), e um Corpo Permanente (·constituído,
em sistema de substituição periódica, por diplomados da própria casa), incumbido d·a coordenacão e do assessoramento às ativl:dades didáUcas. Finalmente,
os que nele se ma-triculam, todos os anos, são denominados estagiários.
Pelo Corpo de Estagiários, fixado por decreto do Senhor Presidente da República, no princípio d.e cada ano letivo, já passaram algumas centenas de
civis e de militares representando, os primeiros; órgãos da AdminiStração Pública ou entidades não-governamentais de alto nível e, os segundos, os diferentes departamentos e serviços que compõem o painel dos ministérios millt.ares.
A indicação para cursar a ESG é sempre feita com base na qualidade do
curriculum vitae dos que se candidatam a ela, com vistas, exatamente; a garantir, anualmente - na linha d.o interesse e do objetivo da Escola - a inteligente
e econômica utilização do limitado número de vagas de cada turma. O primeiro
requisito é a formação universit.ária do aspirante a estagiário.
A ESG desenvolve atividades, em cada período let!vo, para a execução de
um determinado programa integrado de trabalhos e de estudos. Esse programa
abrange a audiência a determinado ciclo de conferênci•as; a elaboração de
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realização de visitas e viagens (no pais ou ao estrangeiro) dentro de um-a escala
de fins didáticos preestabelecidos.
Para pronunciarem as conferências previstas em cada ciclo, comparecem ao
auditório da Escola Ministros de Estado, Governadores, Magistrados, Parlamentares, Embaixadores estrangeiros, Professores, Reitores de Universidade, Bispos,
Dirigentes de órgãos públicos, civis ou militares, e de autarquias administrativas,
e, ainda, representantes da. área empresarial. Ou simples especialistas, de notório saber, para a abordagem didática dos temas em que são tidos como autoridades.
Acrescente-se, que os próprios estagiários também, eventualmente, pronunciam conferências, quando, pelas athidades profissionais que desempenham, ou
pelos trabalhos de que são autores, identificam-se como experts numa dada.
faixa de assuntos.
Cabe, aqui, a observação de que o aspecto mais positivo dos cursos proporcionados pela ESG consiste, menos, no que eles são, em si próprios, do que na
oportuniilade que proporcionam para. um prolongado encontro, em nível de
trabalho de equipe, entre militares e civis, uns e outros procedentes de todas as
regiões do Pais. Faz-se, ali, um intenso e fecundo intercâmbio de Informações
sobre fatos que compõem os quadros estrutural e conjuntural do país - bem
como o confronto informal de diferentes idéias e fórmulas, destinadas à eliminação dos desajustes socims e políticos do pais e dos estrangulamentos económicos que ainda incidem sobre o mesmo.
O grande instrumental que a Escola fornece àqueles que passam pelos seus'
cursos, para um equacionamento seguro dos problemas nacionais, sem os vícios
deformadores dos velhos modelos assentados na simples imaginação - é a
doutrina que ela vem construindo, com base em conceitos elaborados na própria
atividade escolar.
Muitos desses conceitos, como os que falam de objetlvos nacionais permanentes e de objetivos nacionais transitórios têm, hoje, amplo curso no pais. No
limite em que técnicos e políticos os estão usando, correntemente; poder-se-á
mesmo dizer que eles estão servindo à unificação das inteligências e das vontades, em torno de tudo quanto diz respeito ao interesse público.
Grande parte do que temos podido fazer, nos últimos anos, no que se refere
ao aperfeiçoamento das estruturas adminiStrativas e ao planejamento eçonômico
- modificações sem dúvida, condicionantes da escalada que agora empreendemos em direção ao desenvolvimento - .decorreram da posição nova, objetiva,
equilibr•ada, confiante, assumida pelas. nossas elites, face ao d:safio dos fatos,
posição que reflete, sem sombra de duvida, a presença e a açao da Escola no
cenário nacional.
Encerrad.as estas br·eves considerações sobre a origem e o papel da Escola,
cabem ·observações de outro tipo, no encade•amento de um raciocínio que visa
à justificação propriamente dita do que está proposto no projeto.
No processo vital de uma instituição, os fatos nem sempre coincidem com
as palavras. Os rótulos são, muitas vezes, superados pelos acontecimentos e. a
seqüência destes gera uma realid·ade nova que, a seu tempo, busca tambem
exprimir-se na afirmação de um novo nome. Tudo o que vive, afinal, está
em permanente processo de mudança, cabe lembrar.
A trajetória percorrida p·ela ESG, desde sua criação, veio justamente, no
meu entcnd.er evldencrar uma. assimetria - de difícil ent.endimento para o
grande públic~ _ entre a denominação oficial de estabelecimento e seus exatos,
conhecidos, patrióticos, pacíficos e construtivos fins.
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vimos, ao exemplo dos estabelecimentos similares, americ1lllo e francês. Foi algo
como o último tributo que tivemos de pagar a uma situação de colonialismo
cultural em que ainda estavamos, em 49, de que, aliás, a própria Escola nos
iria libertar.
No caso da Escola francesa, prevaleceu a idéia da unidade da guerra. A ·
defesa nacional se relacionaria, não apenas com a mobil!zação de recursos para
deflagrar ou para conter uma ação mil!tar stricto sensu - mas, englobaria
aspectos outros, mais amplos, ligados à. meta do necessário fortalecimento geral
e continuo da Nação, face a quaisquer eventualidades, inclusive aquelas do
dia-a-dia.
No caso americano, a ênfase dada à. guerra na estruturação do National War
College é, também, compreensível. Os Estados Unidos alcançaram de há muito
satisfatório nível de desenvohimento, pelo menos administrativo e econômico.'
Suas elites, numerosas, são bem formadas e informadas. E a única deficiência
que, lá, parecia reclamar uma atenção maior, imediata, era justamente essa,
representada pela necessidade de difundir entre os mais categorizados tripulantes de sua estrutura administrativa, comportamentos e critérios de avallação
orientados para as chamadas hipóteses de guerra. O americano típico, partidário do isolacionismo de Washington em matéria de politica externa não as
considerava, então.
'
A Escola bras!Ieira foi criada e tem evoluido dentro de uma conjuntura de
subdesenvolvimento, diferente, portanto, da americana. Não tinhamos aqui, antes de _49, elites nacionais, pelo menos no sentido, quase correto em que a
expressao pOde ser usada a:gora. Enfl'en•távamos no campo material, inúmeras
limitações. Como povo, flutuávamos, então, entre a pel1}>lexidade e o medo.
Não encadeávanws o pensamento, até então, a partir da realidade pátria.
Pensávamos, em função de valores, de teorias e até de pressões provenientes de
outros contextos nacionais. Não haviámos ultrapassado, ainda, aquele modesto
propósito da simples solução setorial dos problemas - com o auxilio superestimado de almnas fórmulas de algibeira; d'e f·rases acac!anas e de panacé!as
antitécnicas - ao esforço integrado de soluções mais ambiciosas, procuradas
através do planejamento nacional, profundo e abrangente.
Aqui, o primeiro passo que se precisava dar para fortalecer a Nação estava
muito aquém da área militar propriamente dita. Era preciso começar, reunindo
em torno de um ternário que abarcasse os problemas nacionais básicos, civis e
militares - aqueles, dessas duas categorias, profissionalmente relacionados com
os próprios problemas do país - e le\·á-los a pensar juntos, numa unidade de
linguagem e de conceitos, com vistas ao indiSpensável atingimento de um consenso sobre o que seria o interesse nacional.
Foi precisamente nesse rumo que a ESG afirmou-se, reconheçamos. Ela
conseguiu interromper a tradição de diletantismo literário e de empirismo que
marcava as elocubrações e os gestos de nossas velhas elites - e difundiu entre
as centenas de estagiários que passaram pelos seus cursos uma mentalidade
nova associada à. idéia. (dinâmica em sl mesma) do Estado, como expressão
mat~rial da empresa nacional brasileira.
Não estamos em guerra, nem palra sobre nós, em termos relativos, a ameaça imediata de qualquer agressão mil!tar. Graças a Deus. Nosso empenho
de estabelecer uma compreensão, no plano dos objetlvos nacionais, e de encadear
esforços na área administrativa, para que a N•ação - mobil!zando seus recursos
-.atinja a plenitude do desenvolvimento, é, sem dúvida, um empenho impregnado de pacifiSmo. Nunca será demais repetir isso.

-
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a ativldade criadora da ESG. E é bom podermos constatar Isso, obServo.
Por que, então, não ajudar o nome do respeitável esta:belec!mento à sua
verdade? Ao papel real que ele, com os aplausos de todos os bons brasileiros,
vem realizando desde sua criação?
uma denominação não é inamovível. N·em forma sentido, no meu entender, associar a tradição e o saldo positivo de uma obra meritória, ao simples
imobilismo de um rótulo. Não são comuns a nós as razões que levaram franceses e americanos à implantação de um instituto d·e altos estudo; voltado, obsessivamente, para a idéia e para a figura da guerra.
Tanto isso é verdade, que a nossa ESG firmou uma tradição e uma imagem
inspirada.s e moldadas, sobretudo, pela força, presente em todas as suas atividades, de um lúcido ideal de paz. Afinal, o suposto objetivo guerreiro da ESG
(simples confusão semântica), só existe na palavra impropriamente incrustada
na sua denominação.
vamos, pois, mudar isso. A idéia dessa mudança encontra apoio, inclusive,
em razão mais ampla e mui:o cara à ci'Tilização brasileira, qual seja a de nossa
permanente fidelidade a uma filosofia de vida e a um comportamento humanistas - que, aliâs, são aqueles mesmos que hoje assinalam o objetivo e a ação
da ESG.
A palavra guerra tem sempre inevitável conotação de violência, de destruição. O grande público, pelo menos, não afeito a certas nuances conceituais que
os militares podem alcançar, assim pensa. E nenhuma conveniência existe na
continuidade desse mal-entendido em torno do que é e faz a ESG, pondero,
considerando que é do dinheiro do contribuinte que ela vive.
Como a ESG não é, rigoro3amen:e, um estabelecimento militar, mas, um
instituto de alto nível mantido pelas Forças Armadas, destinado a militares e
civis - e ocupado em equacionar e estudar a problemática nacional - a reformulação de seu nome, desfazendo uma desnecessária confusão, tem finalidade pedagógica que a justifica de uma forma clara e direta, no meu entender.
Sigo, neste projeto, a mesma ori·entação que adotei ao propor, há algum
tempo, a alteração do nome de Ministério da Gue.rra, para Ministério do Exército. As razões que então apresentei foram acolhidas, inclusive no mais alto
escalão do próprio Exército, e aquela Secretaria de Estado teve a denominação
mudada, por lei votada no Congresso. A lógica prevaleceu aí, sobre velha e
inócua tradição, com evidentes vantagens de ordem prática, como, hoje, todos
reconhecem.
Escola Superior de Estudos Nacionais (ESENl, o nome que proponho, exprime, no meu entender, não apena.~ o que já e~tâ contido na atual denominação - ESG - mas, ainda, po.ssui a vantagem adicional - de elevada posltividae desejo frisar - qual seja a de aperfeiçoar um rótu~o ho,je visto com
alguma desconfiança por parte da Nação, conferindo-lhe a autenticidade, que
agora parece faltar-lhe, para melhor falar da essência e do objetivo da grande
Escola que designa,
Sa:la das Sessões, 27 de junho de 1974. - Vasconcelos Torres.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura e
de Segurança Nacional.)

Comparecem mais os Srs. Senadores:
José Esteves - Jarbas Passarinho - Renato Franco - José Sarney - Waldemar Alcântara - Domício Gondim - Milton Cabral Teotônio Vilela - Eurico Rezende - João Calmon - Orl~ndo Zancaner - Leoni Mendonça - Italívio Coelho - Mattos Leao - Lenoir
Varga.s.
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Esgotada a Hora do Expediente,

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único (apreciação preliminar ~a constitucionalidade e juridicidade, nos termos do art. 297 do Reg1mento Interno),
do Projeto de Lei do Senado n. 0 16, de 1973 (Complementar), de autoria
do Sr. Senador Franco Montoro, que determina o reajustamento da
aposentadoria e pensão dos trabalhadores ruraiS, sempre que, no fim
do exercício, for verificada a existência de superavit na execução orçamentária do FUNRURAL, tendo
PARECERES, sob n.os 106, de 1973 e 47, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, 1.0 pronunciamento: pela inconstitucionalidade e injuridicidade; e 2. 0 pronunciamento: no sentido de que a
emenda apresentada sana apenas o vício de injuridicidade.
A discussão do projeto foi encerrada na sessão de 23 de agosto de 1973, com
apresentação de emenda de Plenário.
Em 19 de junho do corrente, a requerimento do nobre Senador Virgílio Távora, teve a sua votação adiada para esta data.
Sobre a matéria, entretanto, foi encaminhado à Mesa requerimento de
informações que, deferido pela Presidência, será lido pelo Sr. 1.0-Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIME!Io"TO N. 0 140, DE 1974

Requeremos, com fundamento no texto constitucional e na norma regimental pertinente, tendo em vista estar em trâmite o Projeto de Lei do Senado
n.O 16, de 1973, sejam solicitadas ao Pode·r Executivo as informações seguintes:
a) em relação à despesa com benefícios, qual tem sido, ano a ano, percentualmente, o superavit regiStrado na execução orçamentária do FUNRURAL?
b) de acordo com as estimativas atuariais do FUNRURAL qual a tendência
que deve ser admitida com relação aos superavits futuros: de redução ou acréscimo? Em que percentuaiS?
Justificação
Os esclarecimentos solicitados são, a nosso ve1·, indiSp.ensáveis para perfeita
apreciação do Projeto de Lei do Senado n. 0 16, de 1973, de nossa autoria, que
estabelece critérios para revisões periódicas dos valores dos benefícios concedidos pelo FUNRURAL através do Programa d-e Assistência ao Trabalhador
Rural (PRORURAL).
Sala das Sessões, 27 de junho de 1974. - Franco Montoro.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Tendo em vista o requerimento
de informações do nobre Senador Franco Montoro, se não houver objeção do
Plenário, a Presidência retirará a matéria da pauta, a fim de aguardar as lnformações solicitadas. (Pausa.)
Não havendo objeção do Plenário, a matéria é retirada da pauta.
O Sr, Franco Montoro - Peço a palavra, Sr. Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Tem a palavra o nobre Senador
Franco Montoro.
o SR. FRANCO MONTORO - sr. Presidente, o pro•jeto que se refere o
presente requerimento determina o reajustamento da apos-entadoria e pensão
ctos trabalhadores rurais sempre que, no fim do ex·erclc!o, for veriflc.ada a existência d·e superavit na execução orçamentária do F1UiNiRURAL.
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as pensões ao.s d-ependentes, .em 30% do saLário mínimo. O sa~árrio mínimo já é
uma insLgnificância; metade ou uma terça parte dele é uma Insignificância elevada a uma potência "n". Ora, Sr. Presidente, os dados de que dispomos e que
consistem na publicação dos orçamentos ou balanços do I!NIPS, do FUINRURAL,
no caso, revelam a ·existência de saldos de grande vaJ:or. Quando apresentamos
o projeto, asslna~amos que o FUiNR.UR.AL tinha registrado um superavit da ordem d•e 900 milhões, quase 1 billhão de cruzeirros, e era d·e se admttir que nos
futuros orçamen•os esse superaVit seria maior, po·rque no prr!melro ano de execução do Programa de Assistência ao Trrubalhador Rural, todos os traJbalhactores
com 65 anos de Idade, ou mais, seriam aposentados. Dava-se. assim, uma espécie
de a.posentadorria em massa. Atendida a essa demanda acumulada só se a.posentarlam, nos próximos anos seguintes, aqueles que fossem atingindo essa idade, em
cada ano. rs.to, em relação aos dados de 1972.
O Orçamento de 1·973, publicado no Diário Oficial do dia 2 ~e ma.rrç<? de
1973, confirmou pLenamente esta nossa previsão. porque o superaVIt, que tinha
sido de 9CO milhões, no ano anterior, foi de 1 bilhão de cruzeiros, ou percisamente, 1 bilhão, 30 mi!:hões, 187 mil ·e 775 cr.uzeiros. l!: um superavit que aumenta.
Ora, para que existe o F1UN'R.1JiR.AL? Para as despesas administrativas? Para
os contratos de P·essoal? Parra propaganda? Ou é, fundamentalmente, para assistir o trabaLhador Eural? E o traballiador rural é assistido pelas pensões e aposentadorias, que sao reconhecidamente insignificantes, metade ou um terço daque1e núnimo que a lei reconhece como o indisrpensá'Vel para um homem subc;;istir; s;; as pensões são, portanto, insignificantes, reconhecidamente insufici·entes,
s.e, de outra pare, os rrecuroos destinados a esse benefício apresentam saldos de
ma!s. de _um bilhão de curz·eiros, parece-me qu.e é de rrigorosa justiça se faça a
venflcaçao deste resultado e que o aum·ento seja proporcional.
O projeto propõe, apenas, que o próprio Executivo, diante da verificação do
saldo, conc·eda o aumento que o saldo autoriza. A Comissão de Oonst1tu.!ção e
Justiça, paradoxalmente, que em outros casos tem concedido, tem considerado
como não sendo de matéria financeira disposição dessa ordem, no caso considerou inconstitucionaL Agora, eia rec·onhece que está suprida a juridlcidade,
macS não a inconstitucionalidade. Não compreendo como um projeto possa ser
jurídico e inconstitucional.
Mas, Sr. Presidente, para evitar a cUscussão do ponto de vista apenas jurídico e para dar à discussão da matéria os elementos de fato que justificam esta
conclusão, abso~utamente necessárria, formulamos o requerimento que acaba de
ser lido e está S·endo, no momento, objeto de votação. Pedimos que o próprrio
Governo nos informe, em relação à despesa com benefícios, qual tem sido, ano
por ano, perc·entualmente, o superavit registrado na execução orçamentária do
FOOR.UR.AL; e 2. 0 ) de acordo com as estimativas atuariailS, porqu.e a Ciência
Atumrial tem base obj.etiva, qual a tendência que deve s·er a.dmi·tlda em relação
aos superavits futuros: redução ou acréscimo, e em que porcenta:gens.
Ter.emos na r.esposta a estes quesitos os dados o'bjetlvos para verificar que
é d·o a.b.solouta n.ecessidade, de urgência, a concessão desse benefício.
Sr. Presidente, não t·enho dúvida de que, nos próximos meses, o Governo
mande um projeto desse teor, e iremos apro·var o projeto do Executivo, em lugar
da Iniciativa do Congresso Na·c!onal, feJ.ta com .base objetiva e de interesse para
tcda a comunidade rural brasKeira.
o que se pre.tende é uma medida ob.ietiva, com fundamento ;;m dados orçamentários ·e em verificação de saldos já conflgura.ctos documentadamente.
A resposta ao requerimen•o trará ao Plenário e às Comissões dados para um
ex;ame mais obje,tivo e completo da matéria. Tenho certeza de que, com esse
maior esclar·eclmento, o Senado Federal irá dar aprovação a essa medida ou a
outra que, em swbstituição, se·j a apr·esentada ,para que esses resulJtados do
FUNRURAL sejam aplicados, ef·etlvamente, em benefício da família trabalhadora rural.
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o SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Tem a palavQ'a o nobr·e Sr. senador
Virgílio '!1ávora.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, é diretriz geral
seguida pela L:derança da Maioria atrLbuir a toda boa iàéia, a todo bom propósito dos Srs. Parlamentares o agasal:ho necessário e, ao mesmo tempo, dar
ao auto.r de projeto ~eglslS>tivo todas as opor.tunidades de elucLdar o seu Intuito
e defender as teses por que se bate.
Feito este intróito, a Maioria afirma que, até o momento. não viu em que
fosse modificado o juíoo que faz. após ler as razões da douta Com!ssão de Constituição e Justiça, no apreciar, inicialmen•e, o projeto e, posteriormente, a emenda aqui cttada.
Assl:m, vamos concordar com a dLUgêncla solicitada, dentro daquelas <lir~
trizes atvás citadas, e não como anuência à argumentação expendida, aliás
brilhantemente, pelo nobre representante de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) Item 2
Discussão, em turno único, da redação final (of-erecida pela Gomlssão da Ree}ação em seu Pa·recer n.0 26·1, de 1974) do Projeto de Resolução
n. 0 24, de 1974, que autoriza o Governo do Estado de Pernambuco a realizar uma op-eração de financiamento para importacão de sondas e acessórios junto a Industrialexport, da República Socialista da Romênta.
Em disc.ussão a redação finail.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar faz·er uso da paJ1a;vra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está enc·errada.
A redacão final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do
art. 362 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final l!G)rovada:
Redação final do Projeto de Resolução n.0 24, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV,
da Gonstltuição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
, iDE 1974
RIESOLUÇAO N.0
Autorizo o ·Governo do Estado •de Pernambuco a .realizar operação de
financiamento para importação de sondas e acessórios, junto a Industrialexport, .da República Socialista da Romênia.
O Senado Flederal r·esolve:
Art. 1.0 - É o Governo do Estado de Pernambuco autorizado a r.ealizar,
através do Departamento Estadual de Poços e Avudagem, com a garantia do
Banco do Estado de Pernambuco S.A. (BANiDEJPE), uma operação de financiamento com a empresa Industrialexport da República Socialista da Romênia,
para impol'\tação de sondas, inCI;u!ndo peças sobressalent:es, para perfuração de
poços artesianos, no vruor de US$R 1,231,434.73 (um milhão, duzentos e tdnta e
um miJ, quatrocentos e trinta e quatro dólar.es e setenta e três centavos), a fim
de atender às n·ec·essidades de a,bertura de poços artesiano.s previstos no PRAC
- Pro.grama de Ação Coovdenada do Governo Estadual.
Art. 2. 0 - A opera,ção de financiamen~o realizar-.se-á nos mo1des e termos
aprovados pelo Poder Executivo Federal, à •taxa de juros, d·esp.esas operacionais,
acréscimos e condições admitidas p·elo Banco Central do Ba:asll, para reglstro
de operações da espécie, obtidos no exterior, obedecidas as d·emais exi.gêncins
normais dos órgãos encarregados da execução da política econôrnico-flnanceira
do Governo Federal, e, ainda, as disposições do !tem c do art. 7.o da Lei Estadual
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Pernambuco do dia 19 de dezembro de 1973.
Art. 3.0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua pubr.icação.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) Item 3
Discussão, em .turno único, do Projeto de Decreto Leglslrutivo n. 0 10,
de 1974 (n.O 146-B/74, na Câmara dos 'Deputados), que apro.va o texto
do Instrumento de Emenda à constituição da Ol1ganlzação Mundial da
Saúde, de 1946, adotado p•ela Resolução WHA 26.37, da XXVI Assembléia
Mund!al da Saúde, em sua XV Sessão Plenária, realizada a 22 de maio
de 1·973, em Genebra, tendo
PARECERES, sob n.os 301 e 302, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores, favorável; e
- de Saúde, favorável.
Em· discussãio o pro·Jelto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar f•azer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Está enceNada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprov.am o projeto, queiram permane.cer sentados.
Pausa.)
Aprova:do.
O projeto irá à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) Item 4:
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado· n, 0 134, de
1973, de autori:a. do Sr. Senador Nelson ca.rneiro, que dispõe sobre reconhecimento· de filho Uegitimo ·e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n.o 165, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e jundicldade e,
no mérito, favorável, com a emenda que !~~presenta, de n. 0 1-0CJ.
Em discussão o pro~elto e a emenda.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa.)
Está encea"rada.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o •aprovam queiram permanecer .sentados. (Pausa.)
Está ·rupro'o'ado.
ll: o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 134, DE 19'73
Dispõe sobre reconhecimento de filho ilegítimo e dá outras providências.
Art. 1.0 - O pai, enqtumto casE~Jdo, poderá reconhecei!" o filho hav1do fora do
matrlmônio, po~r testame'!lto cerrado, aprovado antes ou depois do nascimento do
!Ilho, e· nessa parte J.rrevogável.

-750Art. 2.0 - Pal1a os efeitos do reconhe•cimeiiito do filho hav1do f·ora do matrimónio, equipM"a-se ao desqu~tado o pai casado que, comprovadamen•te, esteja
separado de sua mulhe:r por mais de cinco anos inmteil.1ruptos.
Art. 3,0 - Floa re.vogado o disposto no art. 2.0 da Lei n. 0 883, de 21 de outubro de 1949.·
·
Art. 4. 0 - A (pll'esente ·lei entrará em vigo·r n•a data de sua publicaçãO, revogadas as disposições em coDJtrá;rlo.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) -Em votação a emenda.
Os Srs. Senadores que a aprov.am queiram pe'l"!llane•cer sentados. (Pausa.)
Está aprovada.
A maténa irá à Comissão de Redação.
É a seguinte a emenda aprovada:

EMENDA N.0 1 - CCJ
Suprima-se do final do a.rt. 1.0 a expTessão:
" ... e nessa parte i:l'revogável".
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Esgotada a ma;tétria da Ordem do
Dia.
Passa-se à votação do Requerimento n.o 137, lido no Expediente, de urgênci:a
para o Projeto de Lei da Câma111a n.O 67, de 1974.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) Aprovado.
Aprovado o requertmento, pa;ssa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno Úillico, do Proj-eto de Lei da Câmara n. 0 67, de
1974 (n. 0 1.908-B/74, na Casa de ongem), que altera o disposto na letra a
do § 5.o do art. 654 da consolidação das Leis do TraJballw, aprova;da pel·o
Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1.0 de m:aio de 1943 (dependendo de paxecer da
Comissão de Legisl•a;ção Social).
Solici!to ao nobre Sena;dor Heitor Dias o pail'ecer da Comissão de Legislação
Social.
O SR. HEITOR D·IAS (Para. emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Sima:dores,
o presente ,projeto altera a redação da letra a., do § 5.0, do art. 654, da Consolidação das Leis do Trllibalho (Seçã.o m dos p.residentes das Juntas),
Pela redação atual do citado a;rt. 654, § 5.0 , o pre•enchimento dos cargos de
presidente da Junta, vagos ou •criados..por lei, será feito· dentro d.e cada região:
a) pela :remoção de oUIIJ:ro presidente, prevalecendo a antigüldade no ca.rgo,
caso haja mais d·e um pedido, desde .que a remoção tenha sido requerida, dentro
de 60 (sessenta) dias contooos da abertura da vaga ao Presidente o Tribunal
Regional, a quem cabe•rá e;,qJecliir o resp•ectivo ato;
b) pela promoção de substituto, cuja ac·eitação será facultativa, obedecido o
critério a:lterna;do de antigüidad·e e merecimento.
Como se vê, a proposta, fundamente:~mente, visa a reduzir o prazo de 60 (sessenJt;a) dias, pa:ra. 15 (quinze), na aJpresentação dos pedidos a qtie se ref·ere a 1e.t:ra
a., do § 5.o, do menciona;do art. 654 da CLT.
Embora, à prtmeira vista, se pudesse achar muito ·elásti-ca. essa xedução de
prazo, pela leitura da justificação, em que o ilustre autor do· projeto fundamenta
sua pr~osta, conclui-se que se trata de conseqüência natural da facil!.dade das
comunicações no Bra:sdl de hoje, muito mais avançado do que há 30 (trinta) anos.
época do surgimento da CLT.
Po:r ourtro lado, dado o interesse· dos Presidenroes de Jurutas ne.ssa matéria, nã:o
há o risco de que qualquer deJ.es se•ja. surpreendido pela, fluênc~a do prazo em que
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Presidentes de suas re·spectivas vegiões, os demais Presidentes de Juntas poderão,
melhor do que ninguém, cuid!lll' de seus interess•es, acompanhando, atentamente,
os casos de· vaeânc!ta ou de criação de cargos no âmbito de sua Região.
mante do exposto, somos pela a.pxovação do projeto.
É o parecer, Sir. Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - O parece·r é favorável.
completada a inStrução da matéria, vai-se plliSSar à apreciação.
Em discussão o proj.eto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazeor uso da palavra, encea.-rarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerr3ida.
Em votação.
os srs. Se•nadores que o aprovam, queiram pe·rmanecer sentados. <Pausa.)
Aprovado.
O projeto i.rá à sanção.
É o seguinte o :projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 6'7, de 1974
(N.o 1.908-B/74, na Casa de origem)

Altera o disposto na. letra a, do § 5.0 , do art. 654 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.0 de maio
de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - A Ietra a do § 5.0 , do art. 654 da Consolidação das Leis do Trabalho, 21prov-ada pe:o Decreto-JJei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943 passa a ter
a seguinte redação:
'
"Art. 654o o o o o o o o o o •• o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o •• o o • o o o o o o • o o o o •

§

s.o - ........

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

a) pela !'emoção de outro presidente, prevalecendo a antigüidade no
cargo, caso haja mais de um pedido, desde que a !'emoção tenha sido
requerida, dentro de quinze dias, contados da abertura da vaga, ao
Presidente do Tribunal Regional, a quem caberá expedir o respectivo ato."
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrârio.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Passa-se, agora, à votação do Requerimento n.0 138, lido no Expedtente, de urgência para a Mensagem n.o 215,
de 1974, do Senhor Presidente da República.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen.tados. (Pausa.)
A:provado.
Aprovado o re·quer!mento passa-se à a,preciação da matéria que foi despachada às Comissões de Economia e de Const~tuição e Jus·tlça.
Solicito ao nobre Senador Luiz Cavalcante o parecer da Comissão de Econom!.a.
O SR. LUIZ CAVALCANTE (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, com a Mensagem n.O 215, de 1974 (n. 0 315/74 - na origem) e nos
termos do art. 42, inciso VI, da Constituição, o Senhor Presiàente da República

-752.submete à deUberação do Senado Federal proposta dos Senhores Ministros de
Estado da Fazenda, dos Transportes e do Inrterior e do Chef,e d·a Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, para que seja autorizada a Prefeitll'I'a do Município de São' Paulo, a elevar o montante das operações de financiamento. Esta Mensagem, vàle destacar, vem à nossa a;preciação em substituição
a de n.o 199/74, cuja 11etirada, em caráter definitivo, foi solicitada pelo Pl'esidenrte da Repúbl~ca. Confrontando-se, entretanto, o conteúdo das duas Mensagens, a que foi retirada e a que se encontra sob nosso exame, verificamos que
esta última, retifica a primeira, complementando-a em seus fins, de modo a
evitar que essa complementação fosse obj,eto d·e novo pedido, num futuro próximo.
2. O citado documento (EM n.O 124-B/74) esclarece que as principais condições,
atualmente em vigor, que disc~plinam o apoio do Governo Fed.eral ao Metrô de
São Paulo, podem ser resumida·s como segue:
"a) concessão de prioridade e outorga de aval, pela União, em ope11açõ.es
de crédlito externo, até o montante de US$ 160,7 milhões, para aUXiliar
.gastos com engineering, obras e equipamentos, como parte (3·2,2%) de
investimentos estimados em US$ 500,7 milhões;
b) apoio em operações de crédito interno, principalmente através do
BNDE/FINAME, até o limite equivalente a US$ 77,0 milhões, correspondente a 15,3% do investimento total;
c) realização de esforço financeiro, por parte do Municipio e do Estado
de São Paulo, durante o período de implantagão do projeto, de tal modo
que, ao desembolso de cada dólar de empréstimo (extern·o ou interno)
corresponda a aplicação simultânea, em obras e equipamentos, do equivalente a 1,1 dólar de recursos próprios;
d) inclusão, pelo Município de São Paulo, nos orçamentos plurianuais
de investimentos e nos orçamentos anuais de receita e despesa, das verbas necessárias para a execução do projeto e a amoJ.'!tização do principal,
juros e comisSões das operações de crédito externo;
e) apoio do Governo do Estado c1e São Paulo à construção da Linha P·rioritárla do metrô paulista., mediante participação acionária não inferior a
20% do custo das obras e equipamentos, durante o período de sua impl<antação;
f) exigência no .sentido de que a construção, no futuro, de novas linhas,
a.pós a Linha Prioritária., seja p!'eoedida de estudo de viabilidade específico para cada uma."
3. Em 1970, estimava-se os investimentos da Linha Prioritária (Norte-Sul), com
17 km de e~ten.são em US$ 166,0 milhões; em novembro de 1972, com o aumento
de determinados custos e a id·entificação de outros não computados, a Cia. do
Metrô reestimou os investimentos totais em US$ 500,7 milhões.
4. Decorrido pouco mais de um avo, volta a Cia. do Metropolitano a apresentar
novos a.umen.tos de custos, solicitando, em conseqüência a alter::tção do esquema
de apoio do Governo Federal.
5. A previsão de aumento está situada em torno de 40% dos custos, em relação
à .estimBitiva de novembro c1e 1972 (de US$ 500,7 m~lhões para US$ 703,8 milhões)
conforme o quadro discriminativo da página n.O 3 da Exposição de Motivos n.0
124-iB/74, anexa ao processado.
6. Os argumentos apresentados pela companhia do Metropolitano para este
!IIUmento de custo são os seguintes:
"a) em obras civis (que inclui as desapropriações de áreas a;Jara a construção da linha e das estações), o aumento de custos é decorrência da assinatura de aditivos contratuais, motivad·os por diversas razões, principalmente pela elevação dos custos de mão-de-obra e de insumos, verificada de modo geral na construção civil; modificações substanciais nos projetas e alterações nos cronogramas das obras, além da faurta de previsão
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virtude da comp1exldade e do pioneirismo do empreendimento;
b) em material rodante, o a:umento rodante o aumento previsto se deve
à assinatura de aditivo com o propósito de incorpo1.1ar, aos carros, equi~
pamentos :relativos ao Controle Automático dos Trens (ATCJ, à Operação
Automática dos Tl'ens (ATO) e à Rádio~Comunicação para os Trens <Pu~
bllc~Adress PAJ, mudanças •essas indispensáveis à automatização dos
trens, que só foram definidas em fins de abril de 1973 e contratadas, na~
quela ocasião, pelo montante total de Cr$ 47,5 mi:hõ·es, a preços de no~
vembro d·e 1972;
c) em Sistemas, atribui~se o aumenrto ao fato de que a previsão de no~
vembro de de 1!}72 foi superada pelos valores reais resultantes das con~
corrências, além de que, naquela previsão, não se haviam considerado os
reajwtes de pr.eços previstos até o término da construção e instalação
dos sistemas;
d) em engineering, regl.stra~se uma reduçãJo. pouco prováve~. que só
pode ser atribuida a algum erro concei•tuar, uma vez que, em verdade,
deverá verificar~se um aumento do custo em dwares, porquanto o con~
trato foi realizado em marcos alemães;
e) em administração, veriflca~se, por um lado, a: previsão de uma redução,
devida à incorporação, como investimento, de todo o custo de administra~
ção de 1974, que an1ieriormente havia sido computado apenas 5(}%, em
vi11tude do cronograma da obra; igual mod!ncação conceituai está prevista em relação à reparti~ão das D<!spesas da Diretoria, agora de 33,3%,
em v·ez de 8%, como na estimativa anterior; essas reduções sãD, todavia,
compensad'as pela correção de custos antes subestimados e pe1o aumento
das desapropriações das áreas para os terminais de ônibus, em virtude da
melhor de·finição desses terminais. do acréscimo das áreas e do valor das
desapropriações, resultantes de ações judiciais;
f) os encargos fina-nceiros seriam acrescidos yela elevação dos j·uros no
mercado financeiro internacional, pela inclusao no conceito de "encargos
financeiros" da correção monetária (computada, na estimativa anterior,
como uma parcela de "amortização do principal") e pela melhor defini~
ção dos juros e comissões d·e operações de crédito con·tra:tadas depois de
novembro de 1972;
gJ em !mobilizado administrativo·, imobilizado operacional e estoque OJ)e~
racional: investimentos a:nteriormente não computados em equilpamentos,
máquinas, móveis e utensi:dos necessários às áreas administrativas e operacionais; inv.est!men·to em equipam•entos de manutenção de sistemas e
de material rodante; estoques de peças e sobressalentes para o.s sistemas
e o material rod·ante."
7. o novo esquema d·e financiamento da Linha Prioritária (Norte-Sul) proposto
pela Cia. do Metropolitano, estimando os inv-estimentos totais em US$ 703,8 milhões, é o que se segue:
"Fontes de financiamento
Total
a) Parlic1pação societária do Mun!ciplo de São
Paulo e do Estado de São Paulo .......... .
b) Operações de crédito externo
- para engineering ..................... .
- para obras ·e equipamentos ............ .
c) Operações de crédito interno ............. .

uss

milhões

703,8

100,0
50,6

27,6
130,0
190,0

3,9
18,5
27,0"

I

-7548. A Reso·ução n.o 58, de 1968. revigorad'a pelas de n.os 79 de 1970 e 52, de 1972,
que proíbe, pelo prazo d·e dois imo-s, a emi.ssão e o lançamento de o•brigaçóes, de
qualquer natureza, dos Estados e 'Municípios, prevê nos §§ l,ê e 2. 0 do art. 1.0, o
Levantamento temporário da r.eferida proibição, "quando se trata de titules especificamente vinculados a financiamentos de obras ou serviços reprodutivos, em
que o respectivo encargo de juros •e amortização possa ser atendido pela renda dos
ref.eridos serviços e obras, ou, ainda, em casos d•e excepcional necessidade e urgência, e apresentada, em qualquer hipótese, cabal e minuciosa fundamentação".
9. Anrte o •exposto, cumpridas que· f.oram todas aiS .e~gências r.eoglmentais, legais
c ::.;nstitucionais que tratam do assunto e nada hav·endo no âmbito desta Comissão que po.ssa ser oposto à solicitação constanbe da Mensagem do Senho•r Presidente da República, o.plnamos no sent1do de que seja levamtada a proibição cons~
tante do art. 2.0 da ResoluçãJo n. 0 58, de 1968, nos termos do se.guinte
PROJIETO DE RESOLUÇAO N.0 29, DE 1974

Suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79, de
1970 e 52, de 1972, para permitir que a. Prefeitura do Município de São
Paulo (SP), eleve o montante das operações de financiamento interno a
serem contratadas, relativas ao projeto do Metrô de São Paulo.
Art. 1.0 - É suspensa a .proibição constante do ·a:Dt. 1. 0 da Resoluçã;o n.O 58,
de 1968, revigo!l'lada pelas de n.os 79, dte· 1970 ·e 52, de 1972, ·todas do Senado Federal, prura permitir que a Preteitura do Município de São Pauloo, Estado de São
Pau~o. eleve de· Cr$ 480.000.000,00 (quatl1ocentos e oitenta .milhões de cruzeiros)
para Cr$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e ctuzen1los milhões de cruzeiros), o montante das operações de financ~amento. !.ntJe•mo· a seit'em contr:a.t~J;drus, r.elaJtivas ao
projeto da Linha Pnotr.itária Norte-Sw, da eompanhia do Metropolitano de São
Paulo .em construção naquela cidade.
Art. 2.0 - Esta l'esolução· entra •em vigoll' na data de sua publicação.
É o p1rure·cer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) -Conforme foi ouvido, o .parecer da
Comissão de Economia ·conclui pe~a apresenl:lação de Projeto de Resolução concedendo a autorização solicitaJda.
Com a palavra ·o nobre Senado.r José A:ugusto, plllta profe·rlr o rpaJreceT dia
Comissão de Constituição e J·ustiça, sobre o referido proJeto.
O SR. JOSÉ AUGUSTO (Para emitir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senado·res, apresentado pela Comissão de· ~cononüa, o presente projeto de• resolução
objetiva levantrur (art. 1.0) "ta lpll'Oibição contida no· a.rt. 1.0 da Resolução n. 0 58,
de 1968, revigorada pelas de n.os 79 de 1970 e 52, de 1972, todas •do Senado F1ederal,
para permitir que a Prefeltur•a do MunicipJoo de· São• Paulo, Estado de Sã;o Paulo
eleve de Cr$ 480.000.000,00 (quatro•centos e oitenta milhões de cruze~ros) para
Cr$ 1. 200.000.000,00 (um bilhão •e duzentos milhões de cruzeiros.), o montlarute das
operações de finandamento interno a s·erem c•Ollltratadas, relativaJS ao projeto da
Linha Prior~tária Norte-Sul, da Companhia do· Metropolitano de· São Paulo, em
construçã;o -naquela cLdade-. ..... · · ······· .... · -··· · ·· · ·
...... .
2. A matéria tem sua origem na Mensagem n.0 215, de 1974 (n. 0 · 315/74 na origem), na qual o Sen:holl' Presidente ·da República submete à deUberaçã;o do
Senado. a E"posição de Mo•tivos n.o 124-B, de 1974, dos Senho11es Mlntstros :lle Estado da Fazenda, dos 'l1ransportes e do· Interior e do Chefe da Secll'etall'ia de
PlaneJamento da PresLdênda da RepúbUca.
3. A Resolução n.o 58, de 1968, em seu art. 1.0 dispõe so·bre· a proibiçãJo de em1ssão d·e títulos d·e qualquer na.tur.eza, p·elos Estados e Municípios, e· prevê as hipótese.s em que ess·a proibição ;pode ser le·vantada, bem ·como O· processo· ·a s•er ado·tad•o, qual o de submeter o pedido· .ruo Cons•elho Monetá.rio Nlacional, acompanhacio de cabal e minU'c!oosa fundamentação técn!oca. Aprovado, será a matéria encaminhada ao S.enho~r Plresidente da República, :por intermédio do Senhor Ministro da Fazenda., e, por fim, ·submertid:a ·ao •eJOame do Senado· Fe·cl!eral, nos te•rmos
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4. A Comissão de Economia, na forma regimental, depois de .examinar e verificar te~rem sMo :atendidas todas as determinações corwtituciona.ls e lega.is pertinentes à espécie, concluiu .por apresentar .projeto de ~esolução aprovando o pedido.
5. Ante o exposto, nada havendo, no âmbito da competência desta Comissão que
possa se1r oposto a;o projeto de ~resolução em ;pauta, visto que• juridioo e coMtituclon·al, entendemos que 10 mesmo pode te.r tra.mLtação normaL
É o p!llrecer.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - O .parecer da Comissã.o die Coootltuição e Justiça conclui pela consUtucionaUdade e jurldic~dade da matéria.
Comple.tad·a •a instrução da matéria, vai-se passar à sua a.p~.eciação:
Discussão, em •turno único, do Proje•to de R.esoiuçãio n.O 29, de 1974,
que suspende 1a proiblçá.o· •contida nas Resoluções n.os 58, de 1968; 79, de
1970, e 52, de 1972, .para permiUr que a Pref.eitura do MunicÍJplo de São
Paulo (SP), ·eleve o montante das operações de financiamento Interno a serem
contrata:das, :relativ.as ao projeto do metrô de São Paulo.
Em discussão o .pro.jeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encel'l'ada .
Em votac;ão.
O Sr. Virgílio Távora- Sr. ~esic1enJte, peço a pala'\"ra, para encaminhar a
votação.
SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra, para encaminhar
a votação, a•o nobre Sr. Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, Srs. Senado~es, uma semana
após - exatamente - haver sido retirada meillSagem do Poder ~ecutlvo, tratando sobre a matéria, é grato à Maiorla ve.r, hoje, compromisso de .públic·o por
ela assumido - aprovada com o •aprlmo.ramento necessári'O à autorização para o
aumento da dívtc:La consolidada da Pref,eitura de São Bauilio no montante de setecentos e vinte milhões de Cl'UZelros, de modo a ·tornar factível a entrada da
grande metrópole na era dos •transportes urba.nos em nl'assa; entrada esta carwcterizada :pelo funcionamento, vez p·rimeira, •da Unha .pioneira do metrô paulistano.
Assim, Srs. Senadores, dando a Maioria o apoio, como dá, à aprovação desta
ma.téria, ·desejamos de!xrur bem clruro aquilo que dlas •!lillrás havíamos afirmado:
tratava-se de providência necessáll'ia, ;pol' par.te do Poder Ex;ecut!vo, a retirada
deste projeto, a fim de, realmente, enquadrá-lo dentro da melhor ortodovia financel~ra.

Em aprovand.o ·esse proje.to, a Maioria desta. Casa, por nosso nome, se congratula com a po.pulação da grande Me.trópole, e mostra com isso o interesse que
tem o ·atual Gov·erno da Revolução (pelos problemas de São Paulo, peLo·s problemas
brasileiros. (Muito bem!)
O Sr. Franco Montoro - Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) -Tem a p.alavra., para encamlnha.r a
votação, o IliObre Sr. Senador F1ranco Monto•ro.
O SR. FRANCO MONTORO (Para encaminhar a votação, Não foi revisto pelo
orador.) -Sr. Pl-e•sldente, o Movimento Democrático Braslle1vo quer declarar que
tendo ern vista o interesse púbLico· da proposição, votará também favoravelmente
à medida :propos.tJa. Em matéria de interesse ptíJbUc,o, ev~dentemente, não pode
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aàotada pelo .Senado Fede;ral.
Depois das palavras do representante da: Maioria - r•epresentou o ponto de
vista da sua bancada, favorav·e·mente, ao projeto - quero tornar, também, expresso o ponto de vista da Minoria ..
O metrô d·e São Paulo representa para uma cidade, que é a maior do continente, solução fundamental para sua população. O metrô repr·esenta, realmente,
11m dos meios de tornar menos d·esumana a exlstên<:la e o transporte na-quela cidade.
COmo se verifica pelo p!ll'ecer d,e ambas as Comissões, o projeto vem acompanhado de toda a documentaçã,o exigida pela legislação vigente. A maté·rla é
de interesse público, de interesse fundamental para a população de Soo Paulo.
O projeto se apresenta revestido daquelas exigências legais e regulam·entares estabelecidas nas normas que d·iscip'inam a matéria. Nesse sentido, o voto do Movimento Democrático Brasileiro é favorável à medida proposta. (Muito bem!)
O SR. PRE8IDENTE (Adalberto Sena) -

Em votação o projeto.
Os Srs. Senador-es que o aprovam, queiram perma:necer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Redação.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Sobre a mesa, redação final d,o
Projeto de Decreto Legislativo n.o 10 de 1974, aprovado na. Ordem do Dia da presente sessão ·e que, nos termos do pa:rágrafo único do art. 3'5'8 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário, será lida pelo Sr. 1.0 -Secre·tário.
(Pausa.)

l!: lida a seguinte

PARECER
N.0 332, de 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do :Projeto de
Decreto Legislativo n.0 10, de 1974 (n. 0 146-B/74, na tCâmara tdos Deputados).
Relator: •Sr. Cattete Pinheiro
A Comissão apresenta.

a: redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0

10, de 1974 (n.O 146-B/74, na Câmara dos Deputad•os) que aprova ,o texto do
Instrumento de Emenda à Constituição da. Organização Mundial da Saúde, de
E•46, adotado pela Reso·ução WHA 26.3·7, da XXVI Assembléia Mundial da: Saúde ·em sua XV Sessão Plenária, realizada a 22 de maio de 1973, em Genebra..

Sala. das Comissões, em 27 de junho de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - Cattete Pinheiro, Relator - José Augusto.
Am:XO AO PArRiiDCER
N. 0 332, DE 1974
RedaçiW Final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 10, ,de 1974 (n.0
146-B/74, na Câmara dos Deputados) .
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I,
da Constituição, e eu, Presld'ente do Senado Federal, promul~o o seguinte
DiEORiETO LEGISLATIVO
, DE 1974
N. 0
Aprova o texto d,o Instrumento de Emenda à Constituição da Organização Mundial da Saúde, de 1946, adotado pela Resolução WHA 26.37,
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1. 0 - É aprovado o texto do Instrumento de Emend::t à Oonstltulçáo da
Organização Mundial da Saúde, de 1946, adotacl-o pela Resolução WlM 26.37 da
XXVI Assembléia Mundial da Saúd·e, em sua XV Sessão Plenária, realizada a 22
de malo de 1973, em Genebra.
Art. 2. 0

lEste Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - O despacl:lo é pela publicação. Entretanto, há requerimento, subscrito pelo Senador Virgílio Távora, solicitando
dispensa de interstício e da publicação, que vai ser lido pelo Sr. 1. 0 -Secretário.
É

lido e aprovado o &eguinte:
RE.QUERIMENTO
N.0 141, de 1974

Nos termos do art. 3·59 do Regimento Interno, requeiro diSpensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redaçã.o final do Projeto de Decreto
Legislativo n.O 10, d·e 1974, que aprova o texto do Instrumento de Emenda à constituição da Organização Mundial da Saúde, de 1946, adotado pela Resolução
WHA 26. 37, da XXVI Assembléia :Mundial da Saúde, em sua XV Sessão Plenária
realizada a 22 de maio de 1973, .em Genebra.
Sala das Sessões, em 27 de junho de 1974. -Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) diata apreciação da matéria.

Em cor..seqüênci::t, passa-se à ime-

Em discussão a redação final (Pausa.)
Como nenhum dos Srs. Senadores so!icitou a palavra para discuti-la, declaro
encerrada a discussão.
Em votação.

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
Sobre a mesa, r edação final que será lida pelo Sr. 1. 0 -Secretário.
É

lida a seguinte:
PARECER
N. 333, de 1974
0

Da 'Comissão de Redaçã.o, apresentando Resolução n.o 29, de 11974.
Relator: Sr. José Augusto
A Comissão apresenta a: redação final do Projeto
1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções
1970, e 52, de 1972, para permitir que a Pr·efeltura do
<SP), eleve o montante das operaçõ·es de financiamento
tadas, relativas u·o projet·o do Metrô de São Paulo.
Sala das Comissões, em 27 de junho de 1974. dente- José Augusto, Relator- Cattete Pinheiro.

de Resolução n.o 29, de
N.0 s 58, de 19·68, 79, de
Município de São Paulo
interno a serem contra-

Carlos Lindenberg, Presi-
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N. 0 333, DE 1974

Redação final do Projeto de Resolução n.o 29, de 1974. ·

Faço saber que o Senado Federal .aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI,
da Constituição e eu, Pl'esldente, promulgo a s·egulnte
raESODUÇAO iN.o

, iDIE 1974

Suspende a proibição contida :nas .Resoluções :n.0 s 58, ide 1968, 79, de
1970, e 52, 1de ,!1972, para permitir que a Prefeitura Jdo 1Município de •São
Paulo, Estado de São 1Pauio, eleve o .montante das operações de financiamento interno a serem contratadas, relativas ,ao projeto 'do metrô de
São Paulo.
O Sena-do Federal resolve:
Art. 1.o - É suspensa a prol'bição constante do art. 1.0 da Resolução n. 0 58,
<ie 1968, revigorada p.elas de n.Os 7·9: de 1970~ e 52, de 1972, todas do Se,nado F~
deral, para permitir que a Prefeitura do Município de São Paulo, Estado· de Sao
Paulo, eleve de Cr$ 480.000.000,00 (quatTocentos e oitenta milhó<!s de cruzeiros) para- Cr$ 1. 200. ooo ..ono,oo (um bilhão e duzentos milhões de cruzeiros), o
montante das operações de financiamento interno a serem contratadas, relativas ao projeto da Linha Prioritária Norte-Sul, da companhia do Metropolitano
de São Paulo em construção naquela cidade.
A.rt. 2. 0 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

o SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Achando-se em regime de urgência a proposição cuja redação final acaba de ser lida, deve esta ser submetida
imediatamente à apreciação do Plenário.
Em discussão a redação final.
Se n-enhum dos Srs. Senadores quiser usar da palavra para discuti-la, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprova;m, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Osires Teixeira.
O SR. OSmES TEIXEIRA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há pouco menos
de noventa dias, comparecia perante a Comissão do Distrito Federal, para ser
sabatinado, um cidadão que trazia consigo um grosso curriculum e uma grande
fama de administrador. Era o Engenheiro Elmo Serejo Farias, que havia sido
indicado por Sua Excelên·cia o Senhor Presidente da República para Governador
do Distrito Federal.
Confesso a V. Ex.a, Sr. Presidente, que recebi aquele cidadão com preocupação, porque havia sido informado de que S. Ex.a se quer conhecia a Cidade de
Brasília. No entanto, ao falar na Comissão do Distrito Federal, ele disse-a
que não ia, naquele instante, apontar o seu plano de governo porque, a priori,
não tinha ainda condições capazes que permitisse fazê-lo.
Agora, em função dessa sua seriedade no trato do problema, em razão da
forma com que co~10cou o problema perante a Comissão do Distrito Federal, de
plano o Sr. Elmo Serejo Farias granjeou a confiança da Comissão do Distrito
Federal que, por unanimidade, aprovou o seu nome para o Governo do Distrit·:>
Federal.
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imprensa - e, naturalmente, virá à Comissão do Distrito Federal - para anunciar as suas metas de governo. Trata-se de metas arrojadas, de metas sérias
que abordam pontos curciais e fundamentais da Capital da República.
Os pontos fundamentais do desenvolvimento de Brasilia foram, práticamente, todos eles, abordados pelo Governador E'1mo Serejo Farias; S. Ex.a.
falou da ponte sobre o Lago do Paranoá, iniciada há longo tempo e já a
população de Brasília sequer acreditava na sua conclusão; e, não só' afirmou
que vai concluí-la, como marcou o prazo para essa conclusão.
Com coragem e com desassombro, informa à Nação que vai reestudar o
processo de desenvolvimento de Brasilia. É evidente que vai estudá-lo com
assessoria de Lúcio costa e de Niemey.er, mas nem por isso ficou dito e expresso
que essa evolução, que esse desenvolvimento, pode e vai-se subordinar à idéia
de uma só pessoa, se não a d·e colocar Brasília no atual estágio de desenvo!vimento tendo em conta as realidades de hoje. Bem assim S. Ex.a fala que vai
dotar o Distrito Federal de novas áreas habitacionais, para al:irigar um s-emnúmero de pessoas que, mensalmente, diariamente, acorrem a Brasília; vai
adotar providências na infra-estrutura da Asa Norte.
No que diz resp•eito à Educação, toca o Governador num ponto fundamental
de Brasília: a construção e a implantação de bibliotecas-públicas no Plano
Piloto e nas cidades-satélites.
ventila o problema da Educação de frente, não só o de recuperação dos
edifícios púb~dcos onde funcionam as escolas, de construção de escolas-parque
onde se tornem nec.essárias, como também de ajustar o ensino de Brasília às
normas estabelecidas na Lei de Dlretrizes e Bases da Educação.
No que diz respeito à industrialização, Sr. Presidente, Srs. Senadores, S. Ex.a.
o Sr. Governador do Distrito Federal teve a coragem de dizer que Brasília não
é uma cidade industrial, que Brasília não deve constituir-se num pólo de desenvolvimento, que ela deve sim, no sentido industrial, ter o desenvolvimento a
partir de uma cidade indnstrial e que devem existir núcleos industriais de
pequenas indústrias d·e produção de bens finais e não de indústrias pesadas,
como muitos pretendiam se instalassem nesta cidade.
Acima de tudo isso, demonstra o Governador Elmo Serejo a tranqüilidade
necessária ao gov·ernante.
Tomou conta, há bem pouco tempo, do noticiário dos jornais a operação
SHIS-ENCOL, designada pe?Jos jornais de "Burit!gate". Multo se falou do problema ENCOL-SHIS. Chegou-se até a conclusões de que havia, por parte da
SHIS, lesão ao património do Distrito Federal.
Alheio a quaisquer posições emocionais, a quaisquer posições favoráveis 011
contrárias a ess.e ou àqueloe administrador do passado, a ·essa ou aquela empresa,
o Governador Elmo Serejo, através da sua Procuradoria Jurídica, determinou
se fizesse a avaliação judicial dos bens imóveis, motivo da transação e só apó.s
essa avaliação judicial, evidentemente, Sr. Presidente, poder-se-á dizer se houve
lesão ao património do Distrito Federal.
O Sr. Guido Mondin -Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. OSIRES TEIXEIRA - Com prazer.
O Si!', Guido Mondin - Venho, exatamente a propósito, lembrar a V. Ex.a.
de que, em declarações à imprensa, hoje, o nosso ex-Governador Hélio Prates
da Si'lveira manifesta a sua alegria, principalmente por este propósito do atual
G·::Jvernador: de que se faça um esclarecimento pleno em torno daquele assunto.
V. Ex.a conhece minha posição nesse assunto. Sou homem que crê, que elogia,
que aplaude a administração passada; então, também vejo com alegria essa
manifestação do nosso ex-Governador, disposto que está em esclarecer, totalmente, tudo quanto pesa sot•re a sua administração. Todos nós devem-nos
alegra.r, porque no momento em que V. Ex.a faz o elogio, que acompanho, ao
nosso atual Governador, também desejamos ver claro o que ocorre em relação
I
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fazer os maiores elogios à' grande obra realizada peLo Governo anterior, que
queremos ver continuada no Governo atual.
O Sr. Osires Teixeira - Aliás, na entrevista que o S·r. Governador do Distrito Federal dá aos jornais de Brasília, S. Ex." enfatiza que em hipótese alguma
paralisaria qualquer das obras iniciadas pelo ex-Governador Hélio Prates da
Silveira, por entendê-las necessárias ao desenvolvimento de Brasília, por entendê-las válidas para a Brasflia de hoje.
Ia mesmo, ao findar a minha exposição, dizer que, ruém dessa tranqü!lldade ao examinar o Governo anterior, sobre o qual tantos querem lançar
lama a serenldad·e do Governador Elmo Farias é tamanha que, tomando a
providência correta da avallacão judicial e determinando a conclusão das obras
iniciadas pelo Governa;dor HÍH!o Prates da Silveira, por as.sim dizer, ratifica
as obras por S. Ex.a realizadas.
Pode ser passív·el de críticas o Governador Hélio P.rates da Silveira, pode
ser pas.sível de críticas por erros praticados na sua administração, notadamente
no setor da Educação, para fazer uma avaliação séria, mas, na verdade, o
saldo das suas realizações de Governo é perfeitam-ente positivo.
O que esperamos é que Brasíl1a continue no mesmo ritmo de obras e que
o Governador Elmo Serejo Farias, que anunciou a Brasília e à Nação as suas
intenções de continuar ·essas obras e de realizar, realmente, essas obras fundamentais que precisavam ser dinamizadas, continue para o bem de Brasília e
para a grandeza do Brasil.
O Sr. Heitor Dias - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. OSIRES TEIXEIRA - Ouço V. Ex.", com todo prazer.
O Sr. Heitor Dias - Procure! Inscrever-me para co·mentar a entrevista concedida à Imprensa pelo atual Governador Elmo Serejo Farias. Infelizmente, o
número de oradores inscritos já era multo grande, ultrapassando mesmo as
possibilidades para a sessão de hoje. Mas V. Ex." cuida, no seu discurso, exatamente do assunto que, estou certo, é objeto de comentários favoráveis de
quantos leram. Quem lê a referida entr.evista percebe, desde l1ogo, que S. Ex."
não está preocupado apenas com obras materiais. A sua entrevista tem, no
campo administrativo, uma horizontalidade bem grande, que traduz a preocupação do administrador esclarecido, do homem de visão, sobretudo no que
compete aos encargos de uma cidade como esta que, embora bem jovem,
apresenta problemas complexos que merecem corrigidos, com brevidade. E, por
outro lado, dá S. Ex." seguimento a um plano prioritário de Brasília, para que
a cidade tenha aquelas realizações previstas pelos técnicos responsáveis pelo
Plano-Piloto da cidad·e. Mas quero com V. Ex." focalizar a decisão do ilustre
Governador Elmo Serejo Farias de cuidar de obras, como disse, que possam
dar a esta terra uma face nova, abrir-lthe perspectivas melhores. As metas a
que se propõe o Governador de Brasília demonstram que nada será feito de
afogadilho. mas à base de estudos e de plan•ejamento, porque o empirismo
está sepultado. Assim, ele dará prosseguimento às obras iniciadas na administração passada e não concluídas, desde que atendam aos interesses da Cidade
e às reivindicações do povo brasiliense. E é assim que S. Ex." corresponderá
à confiança que lhe foi depositada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, que não o escolheu para uma experiência, mas como uma solução.
Congratulo-me com V. Ex.1\ pela iniciativa que tomou, e posso assegurar, pelo
conh•ecimento que tenho do ilustre Governador de Brasí'Ja, que o povo não se
desepcionarã com a sua administração, antes será um julgador justo e imparcial
da obra qu.e ele deixará marcada e que testemunhará a sua visão administrativa,
jâ comprovada em outros cargos por ele eficientemente ocupados, na velha
Capital da Bahia. Não tenho dúvida de que V. Ex.11, falando neste momento
em seu nome, poderá fazê-lo em nome de todos nós que estamos acompanhando
confiantes a obra do Governador Elmo Serejo.
O SR. OSIRES TEIXEIRA - Soubesse eu, eminente Senador Heitor Dias,
que V. Ex. 11 pretendia falar sobr·e o assunto, com imenso prazer teria cedido
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dq eminente Governador Elmo S.erejo, outras informações que eventualmente
nao trago. Todavia, o aparte de V. Ex.". sem dúvida alguma, dá vida ao meu
discurso; contém os elementos que a ele faltavam para constituir um depoimento histórico em favor e a respeito do nobre Governador.
O Sr. Heitor Dias - V. Ex.a me dá licença para outro aparte?
O SR. OSIRES TEIXEIRA - Com prazer.
O Sr. Heitor Dias - Muito me apraz que seja V. Ex.a o orador, neste momento, focalizando o assunto, porque no caso, poderia eu parecer suspeito,
ao contrário da palavra de V. Ex.a, is·enta de qualquer suspeição e que por
Isso mesmo dá ao seu pronunciamento o sentido de um julgamento imparcial.
O SR. OSIRES TEIXEIRA - Agradeço o aparte de V. Ex.a
Sr. Presidente e Srs. Senadores, dizia eu, no início da nossa oração, que
S. Ex." o Sr. Governador abOrdou praticam.ente todos os pontos fundamentais
do desenvolvimento de Brasília, mas, na verdade, um ponto que reputo da mais
alta importância para a solidificação de Brasília, um ponto que reputo realmente sério em qua11quer administração do Distrito Federal, não foi tratado
por S. Ex." o Sr. Governador, talvez porque não tenha sido mencionado pelo
sem-número de jornalistas que o entreviStaram na tarde d·e anteontem.
Faço, pois, desta tribuna, o veículo do apelo ao eminente Governador Elmo
Se·rejo Farias sobre este problema; e praza aos céus que S. Ex.", ao receber
o preito, sobre ele se manifeste com a clareza com que se manifestou sobre
todos os temas colocados à sua frente pelos jornalistas que compareceram
àquele encontro.
Trata-se, Sr. Presidente e Srs. Senadores, da definição da área geoeconómica do Distrito Federal. Na verdade, constitui essa indefinição o ponto
mais frágil da administração do Distrito Federal. Para o abastecimento de
Brasília concorre grande parte da produção da região vizinha do Estado de
Goiás, da região vizinha a Brasília, constituída pehos Municípios de Unaí e
Arinos, no Estado de Minas Gerais; Barreiras e, talvez, mais um ou outro, no
Estado da Bahia; municípios que, à custa dos seus esforços, doe suas estruturas
económicas e empresariais, dão os recursos indispensáveis ao desenvolvimento
ode Brasília, ao .abastecimento da Capital, dã<o a Brasília a matéria-prima
necessária ao ritmo acelerado da sua construção e da sua grandiosidade, e, no
·entanto, até agora, já decorridos vários anos da sua instalação, não se cuidou de
definir a área geoeconómica do Distrito Federal; à custa de ingentes esforços,
chegou essa área a constar do Plano Nacional de Desenvolvimento Económico
do Governo do eminente Presidente Médici, que, em um dos seus itens estabelecidos: "criará a Região Geoeconómica do Distrito Federal". Todavia, a
providência não passou da inscrição do Plano Nacional de Desenvolvimento.
Económico, que praticamente se venc·e. A SUDECO, igua1anente, fez um estudo
pormenorizado, e delimitando a área que drenava para Brasília suas economias
·e não obtinha, praticamente, nada dos recursos de Brasília para o seu desenvolvimento.
Tivemos oportunidade de apresentar um projeto que definia essa área
geoeconômica do Distrito Federal, que estabelecia uma ação conjunta do Governo
do Distrito Federal, do Governo de Goiás, do Governo de Minas Gerais, do
Governo da Bahia, com o objetivo de fortalecer, economicamente, essa área e
poder ela, em multo melhores condições, abastecer Brasília, dar condições ao
S·eu desenvolvimento. Todavia, até hoje não cons.eguimos a aprovação desse
projeto.
Quero, pois, doesta tribuna, levar ao eminente Governador Elmo Serejo
Farias, a certeza de que S. Ex.a fará uma administração séria, uma administração correta, uma administração de grandes obras, como promete. formalmente, através da sua entrevista coletiva à Imprensa; mas que s. Ex.a observe,
examine, defina e faça com que Brasília contribua, também, com aquelas áreas
circunvizinhas e que constituem a área geoeconômlca do Distrito lPederal, que
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ela é! (Muito bem! Pab:ilas.)
...
O SR PRESID·EN'l1E (Luís de Barros) -Concedo a palavra o nobre Senador
Wilson Campos.
O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente ·e Srs. Senadores apenas para
registrar que, na cidade do Recif·e - Capital do meu Estado - realizou-se,
na semana passada, o XV Congresso Nacional dos Jornalistas Profissionais.
Quase 200 profissionais da Imprensa Brasileira compareceram àquele Congresso
e, entre as teses def-endidas naquele conclave, está uma que diz respeito aos
noticiários dos jornais. Um grande jornalista pernambucano, Sócrates Times
de Carvalho, fez, nas colunas do Diário de Pernambuco, do dia 21 de junho,
~nseriar um seu artigo a respeito de como s·e deve reforinular o noticiário dos
JOrnais brasi!1eiros, principalmente o notldáirio policial. Desta tribuna, aproveito
a oportunidade para congratular-me com os jornalistas brasileiros pela reallzaçao,_ na minha cidade, na cidade do R/Ceife, do seu Congr.esso e, com este
JOrnalista pernambucano, pelo artigo ingerido nas páginas do J)i:.\.rio de Prrnam~uco, do. dia 2.1 de junho que peço que conste do meu pronunciamento, para
ficar registrado nos Anais desta Casa. (Muito bem!)
RECOMENDAÇÃO AOS JORNALISTAS

Sócrates Times de CARVALHO
Dentro quantas decisões o XV Congresso Nacional dos Jornalistas Profissionais venha
a tomar, a tomar, bem poucas teriam tanto aJcance quanto o de uma recomendação visando à reformulação do atual noticiário policlaJ. Pois é de ver-se que o assunto exige
melhor orientação.
Com efeito, está em causa matéria da mais intima ligação com a própria segurança
do cidadão. E basta essa conotação para destacar quanto se impõe um cuidado especial
no seu manejamento. Pois afinal de contas a segurança do cidadão é parente em 1.0
grau da segurança nacional.
Pretenderia ensinar Padre Nosso a bispo, e já não a vigário, quem se propusesse a
a dizer novidade, principalmente em meio a jornalistas profissionais, sobre a influência,
a Irrecusável e dominante influência, dos hoje chamados órgãos de comunicação de massa. Nem seria por outro motivo que a verba de utilização desses veículos, a verba de publicidade, atingiria a cifras tão fantásticas. E evidentemente o maior ou menor rendimento dessa aplicação depende exatamente da forma de apresentação da propaganda.
Assim também acontece em relação à notícia, POr isso mesmo o melhor que se poderia
fazer na imprensa, e de iniciativa dos próprios jornalistas, perseguindo a diminuição
desses cada vez maiores índices de assaltos e de seqUestros, era silenciar. Ou melhor, era
divulgar apenas as noticias de prisão ou de morte dos criminosos. E como raramente
ocorrem essas prisões e mais raramente ainda o bandido é abatido, resulta dessas repetidas notícias de assaltos e seqUestros bem sucedidos uma inconsciente porém inegável
propaganda do crime. Tanto mais quanto, principalmente no assalto a bancos, a quadrilha empolga muita gente: porque, via de regra, toma as metralhadoras dos patru!heiros e os tranca no aparelhO, lembrando os machões do "far-west",
Não estará enfrentando a sério o grave problema desse noticiário quem recusar essa
conclusão. Porque de fato não haverá exagero em dizer-se que essa constante divulgação
de assaltos na maioria das vezes bem sucedidos, com a quadrilha levando o dinheiro do
banco e a arma do vig!lante, resulta num Incentivo para o surgimento de novos delinqUentes. Numa espécie de demonstração de que o crime compensa. O que, a toda evidência,
nem é do propósito do jornal nem é da intenção do jornaJlsta. Mas, infelizmente, não há,
em sã consciência, como negar-se essa indesejável realidade.
Dirigindo-me em especial aos integrantes do XV congresso Nacional dos Jornalistas
Profissionais, já não disponho de tempo para alongar-me em considerações, Mas acontece que não existe dúvida sobre a Inestimável validade de uma recomendnção dessa
natureza. Nu verdnde, trata-se de uma iniciativa necessária em relnção a todos os jornais
do Brasil, inclusive, senão sobretudo, os das principais cidades.
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coletivldade não passara em branco no plenàrlo do XV Congresso Nacional dos Jornalistas
Profissionais.
O SR. PRESIDENTE (Luis de Barros) -

Lourival Baptista.

Concedo a palavra ao nobre Senador

O SR. LOURIVAL BAP'I'ISTA - Sr. Presid·ente, Srs. Senadores é com constância que tenho abordado, desta tribuna, problemas relativos à PETROBRAS e,
de forma muito ·especial, sua atuação no Estado de Sergipe, que tenho a honra
de repr.esentar nesta Casa. Ainda no último dia 21, aqui comentei notícias que
recebera sobre a situação petrolífera na plataforma continental de Sergipe.
Volto, mais uma vez, ao assunto, que sempre foi objeto de minhas preocupações, desde o início de minha vida pública.
No próximo dia 1.0 de Julho, o eminente Presidente Ernesto Geisel visitará
Sergipe, onde assistirá o começo da fase produtiva do campo petrolífero de
Caioba, cuja produção diária será de 16.800 barris de óleo.
Ontem, no referido poço foram realizados os testes experimentais de operações. Será uma visita extremamente honrosa e grata ao povo sergipano, que
dará a·o Chefe do Governo ·e acolhida calorosa a que faz jus. A visita do Presidente Geisel se rev.este de aspecto especialmente grato para nós sergipanos.
É que foi Sua Excelência, à frente da PE'I1ROBRAS, quem melhor acompanhou, dia dia, o andamento dos trabalhos da grande empresa na plataforma continental sergipana. 'Ilrabalhos que foram dinamizados, tocadqs sob absoluta
prioridade e em conformidade com a técnica mais avançada. Pod·erá agora o
general Geisel, já na Presidência da Repúbllca, apreciar os magníficos resultados
que começarão a ser colhidos do árduo e persistente trabalho realizado pela
empresa cyue tão bem presidiu no Governo do ex-presidente Garrastazu Médici.
É com imensa satisfação que ressalto a significação da viagem presidencial, antecipando, em nome do E'stado que aqui represento, o entusiasmo e o orgulho com
que todos os aguardam em Sergipe.
Sr. Presidente, a PETROBRAS já está colhendo bons resultados da pesquisa,
a que se atirou, com persistência e técnica, na plataforma continental brasileira. Recentemente, foram perfurados três poços no litoral de Sergipe, a vinte
qullôm.etros da Foz do Rio Sã,o Francisco. Desse trabalho, resultou a descoberta
de mais um campo petrolífero. Com base em dados seguros, foram perfurados
outros dois pocos naquela área, à qual se deu o nome de Campo Petrolífero do
Robalo. Mais uma vez, os resultados foram promissores, razão pela qual se prossegue na delimitação da área e, em seguida, serão instaladas no novo campo
plataformas fixas de perfuração e produção. São novas perspectivas que se abrem
continental serglpana. Virificamos, com esta recente descoberta, que as previsões
para o Brasil. na ampliação das possibilidades petrolíferas da plataforma
continental sergipana. Verificamos com esta recente descoberta, que as previsões
rn ais otimistas foram ultrapassadàs!
Segundo informaçõ-es que colhemos, as perspectivas da nova descoberta são
excele11tes, ultrapassando de muito aquelas já confirmadas para o campo de
Guaricema.
Paralelamente aos trabalhos no campo recém-descoberto de Robalo, a
PETROBRAS executa, atualmente, os seguintes serviços na plataforma continental sergipana:
No campo de Guaricema - ampliação das pesquisas, com a instalação de
mais duas plataformas fixas, que permitirão uma produção imediata de 30 mll
barris diários;
No Campo de Caioba - no próximo dia 1.0 , 2."-feira, após superada a fase
experimental, entrará em produção uma plataforma fixa que produzirá, a partir
daquele dia, 16.800 barris diários. Mas, como a PETROBRAS não pára, já está
sendo provid·enciada a instalação de mais uma plataforma fixa, o que elevará
a produção de Caioba para 40 mll barris diários;
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com multo prazer, eminente Senador Luiz
Cavalcante.
··
o Sr. Luiz Cavalcante - Disse V. Ex.a !!l~e a .PETROBRAS não pára. Justiça
s.o faca à nossa empresa de petróleo: ela nao para mesmo. Como também nao
p~ra oconsumo, que avança a passos muito mais largos do que a produção. Em
seu relatório do ano passado, diz a PETROBRAS que o consumo aumentou a 16%
ao ano enquanto a produção aumentou à taxa de apenas 1,7%. Tenho quase
convicção de que esses recordes a que V. Ex. a está se referindo são uma auspiciosa realidad·e, atestada pela presença do Senhor Pré.sldente da República. Na
verdade 0 mar - o nosso mar, o mar do mundo inteiro - est' praticamente
virgem ~m termos de pesquisa de petróleo. Sabe V. Ex.a, o mar ocupa dols terços
da superficie terrestre e somente agora nele se começa a pesquisar petróleo. No
mundo inteiro, foram 'perfurados, até agora, apenas oito mil poços no mar, enquanto que, somente na América do Norte, foram perfurados mais de seiscentos
mil poços no território continental. Mas, meu caro amigo, petróleo do mar é muito mais caro do que o petróleo da terra. É, pelo menos, três vezes mais caro. V.
Ex.a mesmo disse, há poucos dias, conversando comigo, que, nos costas do seu
Estado, o mar revolto até hoje não permitiu que quatro plataforma fossem fixadas,
a fim d.e que pudesse ser extraído o petróleo de poços absolutamente provados.
Não descreio da existência de petróleo além de nossos limites terrestres orientais,
mas creio muito mais na existência de vastos lençóis na orla interna de nossos
limites ocidentais. O Peru e o Equador estão, a bem dizer, nadando em petróleo.
O primeiro vai ser membro da OPP - Organização dos Países de Petróleo - e o
Equador já é membro dela. Apropósito do Equador, quero lembrar aq,ui que o
seu antigo Presidente, Galo Plaza, em 1950 teve palavras de descrença no solo
equatoriano, com relação ao petróleo. Disse ·ele: "O petróleo do oriente equatoriano é um mito. O destino não deseja que sejamos um pais petroleiro, mas
agrícola." Felizmente para o Equador, estava muitíssimo enganado o seu Presidente, porque, hoje, no oriente do Equador, 113 poços estão em produção. Cento
e treze poços que já produzem uma vez e mela mais petróleo do que os 1.252
poços existentes no solo brasileiro. E o oriente do E(J.uador é a bem dizer o ocidente do Brasll. Por isso, meu caro colega, acho que a PETROBRAS, a par do
esforço que está fazendo na plataforma continental, deve fazer esforço semeIh:mte na Amazônia, vis à vis com o Peru, com o Equador e com a Bolívia, porque lá, certamente, do lado braslleir-o deve haver tanto petróleo como do lado
equatoriano, peruano e boliviano. Perdoe-me V. Ex.a a longa extensão desse
aparte. Multo grato a V. Ex.a
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Eu é que sou grato a V. Ex.a, eminente
Senador Luiz Cavalcante, por este aparte que vem enriquecer o meu pronunciamento.
Quanto ao aumento do consumo de petróleo, é porq,ue o País está em desenvolvimento. Relativamente ao número de poços que V. Ex.a afirma já existir
no Brasl!, na plataforma continental, consid·er·o grande, porque a exploração,
na plataforma continental, foi iniciada no ano de 1968. São seis anos de trabalho na PETROBRAS, seis anos de trabalho pioneiro, cujos promissores resultados estamos vendo.
Quanto ao que afirmei ao eminente col.ega, há dias, a respeito das plataformas fixas no litoral serg!pano, é um fato. Além disso, material encomendado
aos Estados Unidos, devido a greve em portos americanos, permaneceu naquele País durante vários meses, esperando transporte para o Brasil.
Sou multo grato a V. Ex.a, eminente Senador Lulz Cavalcante, por esse aparte. E quero dizer que continuo aquele homem de sempre, otimlsta, aquele homem que viu jorrar petróleo do primeiro poço em Sergipe, o de Pacatuba, junho
de 1059.
Em 11 de junho de 1959, se não me fallla a memória, na Câmara dos Deputados fiz o primeiro pronunciamento a ess·e respeito. Éramos os dois Deputados
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trabalho, apoiando .e confiando sempre na PETROBRAS, como já o havia feito
em nosso Estado, quando Governador d·e Sergipe.
Assim, hoje, estou aplaudindo, como V. Ex.n, a visita do nosso eminente
Presidente Ernesto Geisel a Sergipe, para assistir ao início da fase produtiva
do campo petrolíf·ero de Caioba, o qual até o fim do ano, com a fixação de uma
nova plataforma, irá pr.oduz!r não 16 mil e oitocentos barr!s diários, mas
40 mil barris diários. Agradeço a V. Ex.n o aparte que me deu.
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex. a permite um aditamento ao meu aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Pois não, nobre Senador.
o Sr. Luiz Cavalcante - Nobre Senador ~urival Baptista, em face das
reiteradas declarações do General Araken de Oliveira, de que apenas um décimo do território nacional foi pesquisado pela PETROBRAS, parec.e-me que não
é afoiteza dizer que o nosso País é muito grande para uma PETROBRAS só.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Agradeço a V. Ex.a mais este adenda e
digo: a PETROBRAS só tem vinte anos de vida. Vinte anos aqui no Brasil, e
seis anos na plataforma continental. Quanto ao Equador, que V. Ex.n falou aí,
sobre a CJiuantidade de poços eu estimaria me dissesse há quatro anos está sendo
explorado o petróleo no Equador?
O Sr. Luiz Cavalcante - É por isso que já estou aqui de microfone em punho.
Saiba V. Ex.n que data de apenas três ou quatro anos a descoberta de petróleo
no oriente do Equador. Nação pobre, consciente de que não tinha condições de
explorar o subsolo da maneira que o Brasil está pretendendo explorar o seu,
valeu-se o Equador d·e companhias estrangeiras, de várias nacionalidades americanas, holandesas, inglesas - solução a que fatalmente também teremos
de recorrer se quisermos estancar esta terrível sangria de divisas resultante de
nossa deficiente produção de petróleo.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Eu ainda diria a V. Ex. a que o Brasil tem
mais de B milhões de quilómetros quadrados de área.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.n permite um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com muito pl'azer, eminente Senador José
Lindoso.
o Sr. José Lindoso - Considero que os debates que nesta Casa se têm
travado em torno do petróleo - não só através das freqüentes intervenções, sempre fundamentadas mas nem sempre otimlstas, do nobre Senador por Alagoas;
através das explicações, em nome d-a Liderança, que foram dadas pelo nobre
Senador Virgílio Távora; através do entusiasmo e dos depoimentos que V. Ex.n
nos oferece com freqüência, relativamente ao desenvolvimento do projeto de exploração na costa marítima à.e Sergipe e, agora, com a revel-ação do grande poço
do Rio Grande do Norte, revelam a sensibilidade nossa e da Nação para um
problema fundamental para o nosso desenvolvimento. Acredite V. Ex.a que me
associo !nte!rament·e ao seu discurso, naquilo que ele significa como um depoimento do maior interesse que é a visita do Presidente, que não vejo simplesmente no ângulo sentimental de uma visita a Sergipe, mas de uma determinação
relativamente ao problema do petróleo e ao interesse de desenvolver mais e
mais e equacionar devidamente a solução desse problema. Se, efetivamente, o
nosso território é multo grande para uma só PETROBRAS, a nossa determinação
e a nossa consciência, dentro dos objet!vos permanentes nacionais de construir
uma grande Pátria, esses nossos objoetivos superarão, naturalmente, todas as
dificuldades e logo mais, com o auxílio da técnica, como nós estamos realmente
marchando, il'emos, sem alienação da nossa soberania, na a·firmação da nossa
capacidade dentro da orientação do nosso Presidente Ernesto Ge!sel, realmente,
dar um impulso necessário ao problema d·o petróleo e ao problema energético
de modo g·eral, que não se circunscreve somente ao interesse pelo petróleo.
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José Llndoso, por este aparte que dá ao meu pronunciamento
E oomo diz V. Ex.n, a Vi..li1ia do eminente Pr·esidente Ernesto Geis·el a Sergipe,
na próxima segunda-feira, é um apoio ao grande empreendimento que foi rea.lieado na sua questão como Presidente da PETROBRAS, no meu Estado, na platarorma continental, e também ao esforço dos seus técnicos e tod.Os os que cola.:J·Oraram com o seu trabalho para concretização dessa magnífica obra, que
merece o aplau~o de todo o País.
Sou multo grato a V. Ex.n, senador Jose Llndoso, peJo aparte.
u Sr. Eurico Rezende - V. Ex.n me permite um aparte?

o SR. LOURIVAL BAPTISTA Líder Eurico Rezende.

com muito prazer, eminente senador e

o Sr. Eurico Rezende - Quero também conduzir para o seu importante
pronunciamento a minha solidariedade e, sobretudo, as minhas congratulações.
Traba-se de um fato auspicioso, que se biparte com a honra da visita do Presidente e com uma das mais importantes inaugurações. Devemos todos reconhecer qu·e o ilustre Chefe do Governo, quando chegar ao pequeno-grande Estado
de Sergipe, estará acumulando, sentimentalmente, as funções de Presidente da
República e as funções de Presidente da PETROBRAS.
O SR. LOURiVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex.a, eminente Líder, Senad.or Eurico Rezende, por este apart.e, que vem enriquecer muito o meu pronunciamento.
Sr. Presidente, no campo de Dourados está sendo instalada uma plataforma fixa que permitirá, muito em br·e;-e, a produção de dez mil barris diários
nesse .::ampo, até o final deste ano;
No campo de Camarim mais quatro plataformas fixas serão ali instaladas,
elevando a produção a 30 mil barris diários.
Estes dados, Sr. Presidente, vêm d,emonstrar que foram ultrapassados os
cálculos mais otlmistas, na confirmação das esperanças tantas vezes por mim
expressas destla tribuna. Nunca será demais recordar que o Brasil tem enfrentado
problemas de toda ·ordem na pesquisa petrolífera. É de se destacar o êxito impressionante que já alcançamos na plataforma continental de Sergipe, apesar de ter
sido uma operação pioneira da PETROBRAS, até então s·em experiência nesse
tipo de pesquisa, que todos sabemos apr•esenta dificuldades imensas, exigindo
tecnologia a mais avançada e grande persistência.
Mas, Sr. Presidente, não estão aqui tod·os "os frutos já colhidos pela
PETROBRAS. O ilustre Ministro das Minas e Energia, Sr. Shigeaki Uek!, já confirmou a descob·erta de uma jazida petmlífera no litoral do Rio Grande do Norte.
A despeito de sua acertada cautela, Sua Excelência não ocultou a.os repórteres
que o abordaram suas esperanças diante d.a nova descoberta, salientando que se
trata doe uma reserva isolada, sem qualquer ligação com as bacias sedimentares
de Sergipe e da Bah!a, o que amplia consideravelmente •as possibilidades abertas
para ·O Brasil. Não se pode, ainda, faz·er uma previsão dessa jazida no Rio Grande
do Norte, o que reclama trabalhos técnicos diversos e demorados. Mas a
PETROBRAS já providenciou sua aceleração, plenamente cônscia de sua missão
ele tudo empreender para dar ao nosso P.aís o óleo de que tanto necessita.
Excelentes evidências de petróleo foran1 constatadas, também, no litoral de
Alagoas, ao norte d.o ri·o São Francisco, onde a PETROBRAS intensifica suas
pesquisas, uma vez que todos os indícios são de que os gigantescos esforços que
realizamos na exploração de parte d·e nossa plataforma continental serão recompensados de modo o mais auspicioso.
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Estado pela PETROBRAS, constituindo dever exaltar a contribuição pessoal
dada pelo superintendente da empresa na região, engenheiro José Marques Neto,
assim como a dt:J superintendente do Terminal Marítimo de Carmópolis, engenheiro Luís Massala; o grande empenho de nossos técnicos e dos trabalhadores
que s·ervem com ent.usiasmo à PETROBRAS, conscientes da importância de seu
trabalho. E é extremamente animador verificar que está garantid1l. a mais completa continuidade administrativa e técnica na ação da PETROBRAS, sob sua
atual administração, a cuja frente se encontra o almirante Faria Lima, durante
tantos anos auxiliar destacado do General Geisel, quando ocupou este a Presidência da PETROBRAS.
E mais alentador, ainda, Sr. Presidente é irmos c·onstatando o 1l.certo com
que ·O Presidente da República confiou a pasta das Minas e Energia ao Sr. Shigeakl
Ueki. De acordo com informações que temos tido de pessoas que com ele têm
estado e possuem vastos conhecimentos técnicos, Sua Excelência já se assenhoreou totalmente dos problemas do Ministério e inicia o que está destinado a
tornar-se uma notável administração.
Sr. Presidente, as informações que me foram dadas e que ora transmito ao
conhecimento da Nação são as mais auspiciosas possíveis. E a elas seria preciso
acrescentar o grande esforço que começamos a realizar noutras regiões, como
o Estado do Acre, na multiplicação d·2 exemplos de capacidade da PETROBRAS,
bem como da consciência que tem d-e sua missão. Fácil, assim, compreender o
otimismo com que sempre encaramos - e continuamos a encarar o problema
petr·oUfero em nossa pátria; para resoh·ê-lo, dispomos de uma empresa apta,
sob todos os aspectos, à tarefa!
Finalmente, congratulo-me com o Governo do ilustre engenheiro Paulo Barreto de Menezes ·e com o povo do meu Est.ado pela honrosa visita do eminente
Presidente Ernesto Geisel, no próximo dia l.o, quando Sua Excelência há de
sentir orgulho de brasileiro e satisfação especial ao ver o Início de produção de
um campo petrolífero, após árduo trabalho empreendido quando exercia a Presldênci·a da PETROBRAS. Essa, não tenho dúvida, uma viagem que muita
alegria propicia ao chefe do Governo, que poderá, por outro ladO, constatar
mais uma vez a hospitalidade do bom, trabalhador e generoso povo sergipano!
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRIESWENTE (Adalberto Sena) -!Concedo a palavra ao nobre Senador Vasconcelos Torres, por cessão do nobre Senador Ruy Carneiro.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, há poucos
dias, visitava um colégio ginasial na Baixada Fluminense, e a professora, na
classe, por um instante suspendeu os trabalhos para que eu dirigisse uma palavra
de saudação aos alunos.
cumprida a formal!dade, tive oportunidade de ver que se debatia, naquele
preciso instante, alguns dos problemas nacionais. E a professora tinha em mãos
um livro de Murllo Mello Filho - o último - Modelo Brasileiro, e aconselhava
que os alunos o adquirissem, principalmente aqueles que se estavam dirigindo
para um próximo vesti·bular na área de Economia, de Ciências Sociais ou do
zstudo do Direito.
Esta coincidência é o preâmbulo do elogio que, aqui da tribuna, desejo
formular em torno desse memorável trabalho, deste volume, em que os temas
nacionais da atualldad·e são enfocados com um brilhantismo extraordinário,
com uma lógica e, principalmente - talvez aí a razão de a professora havê-lo
apontado aos discípulos - vazado em linguagem didática, podendo ser manuseado tanto pelos técnicos quanto pelos leigos mas, principalmente, pelos patriotas que desejam acompanhar o des·envolvlmento do nosso País.
O Sr. Benjamim Farah - Permite V. Ex."' um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES - Com prazer.
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que agora vem· brindar a intelectualidade brasileira com mais uma obra interessante que é o Modelo Brasileiro. Mas, quero d!z.er a V. Ex.~> que estamos
acostumados a pesquisar nos trabalhos, nos estudos, na participação que esse
digno jornalista tem dado, muitos temas como aquales apresentados n'O Desafio
Brasileiro e n'O Milagre Brasileiro, de modo que, para nós, não é nenhuma
novidade a participação de Murillo Me!lo Filho nos estudos dos grandes problemas nacionais. Parlamentar de muitas legislaturas, temos visto, aqui, a sua
presença naste Congresso, colaborando conosco, fazendo sugestões, escrevendo
comentários políticos do mais alto relevo e fazendo indagações de temas palpitantes da atualidade. Por isso, quero expressar a V. Ex.a. minhas congratulações
e formular votos para que aquele nosso caro patrício continue nessa trajetória
brilhante, dando uma colaboração da maior importância aos políticos, aos estudiosos, enfim a todos aqueles que desejam encontrar soluções para os nossos
problemas, aqueles que pensam nesta Nação em termos de um Brasil grande.
Parabéns a V. Ex."
O SR. VASCONCELOS TORRES - Desvanece-me a intervenção de V. Ex.",
que conhece, de perto, o escritor, o qual está se notabilizando pelo fato de
divulgar, como ninguém antes fizera, esses t·emas palpitantes da nacionalidade,
numa linguagem escorreita mas, sobretudo, comunicativa.
O Sr. Ruy Carneiro -Permite V. Ex." um aparte?
O SR. VASCONCELOS TORRES - Acolho, com prazer, o aparte de V. Ex. 11,
Senador.
O Sr. Ruy Carneiro - Quero associar-me a V. Ex." na homenagem que
presta e no incentivo que proporciona a esse brilhante jornalista e escritor que
é Murilo Mello Filho. Venho acompanhando, de há muito, a trajetória do autor
de "O Desafio Brasileiro", ·~o Milagre Brasileiro" e "0 Modelo Brasileiro". Faço-o,
já através de seus livros, já nas colunas de Manchete, uma das melhor·es revistas
publicadas não só no Brasil como em toda a América do Sul, e fruto da clarividência e espírito emprasarial de Adolfo Bloch. Murilo Mello Filho vem estudando, com interesse, profundidade e patriotismo, os problemas de nossa Pátria,
de uma forma que só merece louvores. Congratulo-me com V. Ex." pela feliz
iniciativa do seu discurso, que sarvirá de motivação ao prosseguimento do trabalho esplêndido do nosso Murilo Mello Filho.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Senador Ruy Carneiro, muito obrigado.
Pensamos de igual modo no enaltecimento da figura do escritor.
Perquiri, nos Anais do Senado e da Câmara, se era comum o fato de Se11ador
ou Deputado registrar o aparecimento de livros. É verdade que algumas obras
de repercussão nacional foram, aqui, objetos de discursos. Mas, Sr. Presidente,
não chegam, talvez, a cinco. O último, de que me recordo bem, foi o de Juarez
Távora, o primeiro volume das suas memórias. Nem poderia o Senado funcionar
assim como uma espécie de "Gazeta Literária", como também não faz o folhetim
social: nem trata de amenidades. Se uma obra como essa encontra repercussão,
é estritament-e pel<J seu valor e pelo que encerra de documentação, repositório
informatlv<J que é dos problemas nacionais.
Sr. Presidente, o Ministro Mário Henrique Slmons·en, prefaciando a obra,
disse que "O Modelo Brasileiro" nasce c<Jm o mesmo destino dos seus antecessores - "0 Desafio Brasileiro e "O Milagre Brasileiro": transforma-se num
best-seller.
Diz o Ministro Mário Henrique Slmonsen:
"Estou certo de que a continuidade do desenvolvimento brasileiro,
sempr•e surpreendendo a imaginação dos futurólogos, obrigará Murllo
Mello Filho a sacrificar outros fins-de-semana para nos brindar com
novos livros da mesma estirpe. Livros que nos convençam de que nos
transformaremos em potência econômica, sem perder a alegria de viver."
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Sr. Pr€sldente, o livro a-borda toda essa importante temática nacional do
momento; e ele explica o que é o modelo, o que é o desenvolvimento, a empresa,
faz uma interrogação sobre se existe o tão proclamado imperialismo brasileiro,
que alguns desavisados, alguns Interessados na Intriga internacional, persi.~tem
em dizer que o Brasll pretende praticar. Aborda o problema da Argentina com
eficiência, o do peronismo e, depois, chega a essa grande obra do Governo da
Revolução, que é a construcão da Hldrelétrica de Italpu. Examina a situação
dos militares, a sucessão, o 'petróleo no Brasil e no mundo, o modelo asiático,
o modelo libanês, o povo e, depois, Sr. Presidente, abordando as críticas e a
situação de riqueza do nosso País. É um livro de consulta obrigatória, não só
para os estudantes, que a professora apontava, mas para todos nós, parlamantares, pelo número Impressionante de informações que contém.
E é o próprio Murilo quem diz, na apresentação do seu trabalho:
"O Importante agora é o recado que o Brasil tem a dar: não se compatibiliza mais com o seu porte e a sua dimensão qualquer estratégia
ou politica de pequena potência. Já estamos numa posição de potência grande."
E, finalmente, declara:
"Nosso modelo é também muito especial, porque não tenciona inventar
coisa alguma. Ele sabe que nesse terreno nada existe de novo sobre a
face da terra. Cuidou de aplicar remédios simples, terapêutica adequada,
soluções funcionais e adaptações sensatas."
Sr. Presidente, sinto-me feliz em consignar nos Anais do Senado o aparecimento dessa best-seller, a exemplo daqueles outros mencionados pelos nobres
aparteantes: "0 Desafio Brasileiro" e "O Milagre Brasileiro".
Murilo Mello Fllho está-se tornando um e:xpert; é o homem do estilo novo
na literatura brasileira; hoje, é um espaciallsta.
Toda conjugação que fez dos temas e dos capítulos dimensionam bem a
grandeza do nosso País.
A ele, ao vibrante Dlretor de Manchete, ao redator-politico que vimos ainda
multo jovem, no Palácio Tiradentes, dirigindo, quando a televisão mal começava
a cuidar dos assuntos politicos, um programa chamado "O Congresso em Revista"; ao jornalista honrado, decenta, puro, correto, que não especula com a
honra alheia que trata dos problemas nacionais, que encara a política como
ciência e como arte ao mesmo tempo, e que, Sr. Presidente, se vai glorificando
dia a dia através das obras sensatas que está produzindo; sobre asse homem,
hoje, pode-se dizer - e é com isso que desejo encerrar minhas palavras de
saudação a Murilo Mello Filho: se ele se destaca, o Brasil sa destaca multo mais
nos seus livros. E o que desejo assinalar é esse grande serviço à Pátria, prestado
por Murilo Mello Filho, com o novo livro "O Modelo Brasileiro", que acaba de
edl tar. (Muito bem!)
·
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobl'€ Senador
José Augusto, por cessão do ilustre Senador Benjamim Farah.
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, como V. Ex.aa
bem o sabem, a contextura da história das nações se faz por melo dos depoimentos daqueles que, pelo pensamento e pela ação, prepararam, desencadearam
iou de qualque,r ,forma tomaram parte em acontecimentos que merecem e
precisam ser fixados para a posteridade, como eventos definidores das lutas e
sacrifícios pela afirmação do caráter de um povo e que o retratam como nação
com objetivos definidos, quer na ordem Interna e quer na ordem externa.
São depoimentos dos 'makers of history, na exata acepção dos Ingleses,
que contam na formulação· correta e não deformada dos fatos históricos.
E, na História do Brasil, a Revolução de 31 de março de 1964, feita para
que não fosse destruido todo um passado de conquistas gloriosas nas ordens
política, social e econômlca, que quase se perdiam nos desmandos de um Poder
central Irresponsável, representará, sempre, fato histórico da malar e mais
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outros a segurança e a paz.social, propiciadora do clima. de trabalho planejado
e fecundo, criador da grandeza nacional, na ordem pública e no setor privado.
E, na História Pátria, dentre outros, há, sem dúvida alguma, dois grandes
"makers of history", em relação ao movimento de 31 de março de 1964, pois
nele foram elementos da mais alta importância, decisivos, e sem os quais o
movimento possivelmente não teria eclodido ou, se eclodido, sem a participação
efetiva delas, poderia ou, melhor, ter-se-la mal.ogrado, certamente.
E, neste caso, ai deste Pais!
Quero referir-me, Srs. Senadores, ao Marechal Odílio Denys e ao então
Governador de Minas Gerais, hoje, para honra desta Casa, com assento aqui,
representando com o mais alto brilho o meu Estado e servindo ao nosso P'ais, o
Sr. Senador Magalhães Pinto· cujo nome, eu, e todos os mineiros, declinamos
sempre com o maior respeito e admiração.
O primeiro deles, isto é o Sr. Marechal Odilio Denys, há bem pouco tempo,
em território mineiro, na histórica cidade de Santos Dumont, ao receber o
título de cidadão honorário que lhe foi concedido pela Municipalidade local,
pronunciou discurso do mais alto sentido cívico e que constitui documento
lústórico do mais alto valor, pois se refere a sua atuação e à do então Governador de Minas Gerais naquele decisivo acontecimento histórico.
Toda a Nação e, de modo particular, as suas gloriosas Forças Armadas
consecem de sobra o Marechal Odílio Deny:s - sua seriedade. sua rígida formação
de soldado, seu caráter impoluto, seu acendrado patriotismo, sua grande inteligência, sua larga folha de serviços ao Exército e à Pátria.
O Sr. Benjamim Farah - V. Ex.a. me permite um aparte?
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Com muito prazer, eminente Senador.
O Sr. Benjamim Farah - Nobre Senador José Augusto, V. Ex.a. está fazendo
referência ao discurso de alta significação histórica pronunciado pelo ilustre
Mt!irechal Odílio Denys, por ocasião do recebim·ento do titulo de cidadão honorário da Cidade de Santos Dumont - e que tive oportunidade de presenciar
-, solenidade a que compareceram inúmeras autoridades militares e p·:>líticas e
também a população J,ocal, acompanhada do seu Prefeito. A propósito, tenho
aqui o curriculum vitae do Marechal Odil!o Menys. Disponho ainda, entre meus
documentos, de algumas referências de superiores hieráirquicos a esse eminente
soldado, como a assinada pelo Gen. Dalton Filho, pelo Gen. Waldomiro Castilho
de Lima, e outra, pelo Gen. Otâvio de Az;eredo Coutinho, ainda há poucos dias
referida aqui por mim, pois na oportunidade prestávamos homenagem ao seu
filho - o Gen. Dale Coutinho. Azeredo Coutinho foi um dos grandes generais
do nosso Exército e chefe do· Marechal OdPdo Denys, sobretudo ao tempo que
este era tenente e posteriormente, capitão. Corroborando com o que V. Ex.a
vem de afirmar, peço que junte a·o seu discurso os documentos que ora apresento: o curriculum vitae e os elogios de seus superiores ao grande Marechal
que V. Ex.a. exalta nesta hora, fazendo, assim, um preito de justiça.
O SR. JOSÉ AUGUSTO - Será um prazer, eminente Senador Benjamim
Farah, fazer consta·r do requerimento que encaminharei à Mesa, para transcrição do discurso pronunciado pelo ilustre Marechal Odilo Denys, também a
inclusão do curriculum vitae desse militar, juntamente com os elogios das
altas autoridades militares, elogios esses que, mais uma vez, vêm confirmar as
afirmações que aqui faço e que toda a Nação conhece: S. Ex.a é esse militar
que todos admiramos, cuja fé de ofício honra, não apenas a sua pessoa, não
apenas o Exército, mas toda a Nação brasileira.
Prossigo, Sr. Presidente:
De modo especial, todos nos recordamos de sua atuação patriótica em 1960,
na Pasta da Guerra, unindo o Exército e alertando-o para o perigo comunista,
que, em manifesto à Nação, denunciou mais tarde, juntamente com os Ministros
da Marinha e da Aeronáutica, na crise política do ano seguinte, isto é, 1961.
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da maior importância histórica.
E como o Senado tem sido seml}re receptáculo, nos seus Anais, dos fatos
signilicativos. da História do Brasil, neles não pode faltar esse documento.
Vou, pois, requerer a sua transcrição n.:Js nossos Anais.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - concedo· a palavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NEI;SON CARNE;IRO - Sr. Pr·esidente, no dia 6 de agosto deve vir
à votação deste Plenário projeto de minha autoria que somente permite a
demissão da mulher grávida quando se configurar, legalmente, a justa causa.
Tenho recebido, de todo o País, numerosa correspondência, aplaudindo esta
in.iciativ~, e até refe·rindo casos pessoais em que, as trabalhadoras, as funcionarias sao demitidas ao só conhecimento, ))elo patrão, de que e~1as estão próximas a dar à luz.
Ainda hoje, Sr. Presidente, leio, no Diário de Brasília, uma notícia que
vem de Goiás, em que se informa que o Sindicato dos Trabalhadores em Turismo
e Hospitalidade de Goiás denuncia à Justiça do Trabalho de Goiânia determinadas firmas que estão dispensando empregadas gestantes, exatamente para
evitar que, na forma da consolidação das Leis do Trab>alho, elas tenham o
repouso que a lei lhes assegura. É preciso uma providência enérgica, para que
não se proíba a quem trabalha o direito de ter filhos, sob pena de instituirmos, no Brasil, o contro!1e da natalidade, contra o qual se erguem as autoridades
públicas.
A natalidade não pode ser um crime, não pode ser uma causa de despedida:
a natalidade tem que merecer o respeito da autoridade pública, o seu resguardo
e as medidas necessárias para evitar que, sobre a mulher que vai ter criança,
caiam as sanções dos maus patrões.
Mas, no caso de Goiás, que leio, Sr. Presidente, são referidos fatos em
que os patrõe.s se valem da desculpa de que não tinham conhecimento de nne
suas empregadas estavam grávidas, ao tempo em que foram despedidas, embora
elas houvesse feito, anteriormente, a comprovação desse estado, através da
juntada de atestados médicos.
Espero que o senado Federal, que tem retardado, em sucessivas sessões, a
apr·eciação desse projeto, acabe por ap·rová-lo no dia 6 de agosto, riscando, da
Consolidação das Leis do Trabalho, disposição que já envelheceu, para que, em
lugar de~•a, seja instituída uma determinação legal mais poderosa, que venha
amparar a mulher, o filho e a família. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senhor
Senador José Llndoso, por cessão do nobre Senador Flávio Brltto.
O SR. JOS·É LINDOSO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a socied·ade modema
vive voltada para o problema das comunicações, que engolindo distâncias tra:nsforma o mundo na "grande aldeia global". É o fenômeno extraordinário que vai
refletir-se no campo da Educação, que suscita novas pes•quisa:s da Sociologia,
que r·eclama técnicas modernas da Politica e que exige, por fim, cuidados si!llgulares do Estad·o.
O Brasil, com a Revolução de Março de 1964, ingressou, definitivamente,
na e~a d'a:s comunicações, objeto do interesse dos sucessivos Chefes doe Estado
e de·dicação entusiástica dos Srs. Ministros daquela Pasta, ontem entregue aos
cuidados de H!gino Corsetti ·e hoje sob a tranqüila direção do Oomandante
Euclides Quanci-t.
Neste momento de entusiasmo, quamdo o Brasil começa a se flrma:r na luta
pelo tetracampeonato, chega-se da Amazônia Ocidental, mensagens de alegria
e de proclamação de méritos do tra•balllo e do interesse do Ministério das Comunica:ções, enviadas pelos nossos compatricios d·e Porto Velho (Rondônia),
Rio Branc.o (Acre), e Boa Vista (Roraima), que estão tendo oportunidade de
assistir ao campeonato Mundial d·e Fute·bol.
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Ocidental, no. fascinante .campo das comunicações.
Pe~a primeira vez, na .. história secular da região, todas as suas populações
estão desfrutando dos benefícios da tecnologia moderna: a televisão a cores.
Assistem elas, com a: maior emoção e contentamento, aos jogos da Copa do
Mundo, e se foram assaltados pelas dúvidas nos dois primeiros prélios, retornaram a confiança na raça e na técnica dos nossos jogadores, ao derrotarmos a
Alemenha: Oriental.
Deve-se o acontecimento a um processo dinâmico que se iniciou no Governo
Médici, com o Ministro Higino Corsetti, e prossegue no Governo Geisel, com o
Ministro Euclides Quandt d'e Oliveira, como dissemos há pouco.
Em função disso, está-se concretizando, gradual e paulatinamente, a Rede
Amazônica de Televisão, há dois anos nada mais do que puro sonho, pois não é
fácil vencer as dificuldades Inerentes a uma região que só a:gora, com o Governo
Revolucionário, vem sendo conquistada, integrada na real!dade geoeconômlca
do País.
Lidera a Rede a TV Amazonas Canal-5, de Manaus, instalada há menos de 2
anos, constituindo-se numa das primeiras a cores entre nós.
A mesma empresa, depois, conquistou as concessões dos Canais 4, Porto
Velho, Rondônia e Canal 4, Rio Branco, Acre e, no momento, a:guarda o resultado
das concorrências de Boa Vista, Roraima e Macapá (Amapá), e se ufana de ser
veículo voltado para os Ideais de desenvolvimento, band·elra e rea:lidade da
!Revolução de !Março.
Pois bem. Com a aproximação ãa Copa do Mundo, essa organização solicitou
ao Ministro das Comunicações autorização para montar instalações provisórias
nas Capitais da Amazônia Ocidental, para retransmissão dos jogos do Campeonato Mundial.
;Conseguiu, pela elevada: compr.eensão e espírito público do Ministro Quandt,
uma reafirmação do apreço igual devotado pelo Presidente Gelsel a todos os
brasHelros e, assim, com o decidido apoio dos Governos locais, as retransmissoras
foram instaladas e ·estão propiciando às popula:ções ão Ocidente Amazõnico a
alegria de assistirem, às vezes até no m·esmo dia, com d~ferença de poucas horas,
e a eores, as partidas de fute·bol que se realizam na Alemanha:.
As populações amazônicas creditam ao Go•·emo Geisel esses momentos felizes que estão vivendo, e que os consideram como reafirmação de seus propósitos
de intensificar sempre e sempre, os seus ·esforços para efetiva ocupa:ção da
imensa área e 'sua incorporação ao todo nacional.
Saudando pois, o crescente êxito do Ministério das Comunicações, deposito
a confiança n!L ação dos empre~ários idea!ista:s _que est~ construiJ?-dO, com
sonho e sacrif1Cio, a Rede Amazonica de Televlsao, assoClando-me a a:legrla
desses meus compatrícios, com o coração aberto, como, sem,pre, estou solidário
com eles, nos seus sofrimentos.
Este, Sr. Pl'esidente, o registro que eu deveria fazer nes.ta hora, em homenagem ao Ministério das Comunicações, em sauda:ção a uma empresa pioneira
e devotada ao desenvolvimento do Amazonas, em homenagem aos nos.sos compatrícios do extremo setentrional brasUelro. <Muito bem! Palmas.)
O SR. PRIESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra: ao nobre Senador
Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, encontra-se
em tramitação, no Sena:do, proj·eto de d·ecreto legislativo que aprova o texto da
Convenção de Paris para a proteção da propriedade intelectual, que vem inclusiv·e,
acompanha:da do texto da conv.enção sobre proteção de propri,edade industrial,
prevista em Estocolmo.
A mensagem que encaminha essa matéria ao Congresso é resultante de
exposição de motivos do Sr. Ministro das Relações Exteriores, na qual o Exe-
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moti'li'OS, como item 6. 0 , o seguinte texto:
"Tendo em vista a opinião dos órgãos competentes, conviria que, ao
aderir à Convenção que institui a OMPI, o Brasil faç~t as seguintes
reservas:
a) declaração de que, no que diz respeito às cláusulas substantivas da
União de Paris, continua:rá vinculado à Revisão de Haia, de 191.!,5 (prevista no § 2. 0 do art. 14 da Convenção que institui a OMPI, referente
ao art. 20, I), b), i) do Ato de Estocolomo da Convenção de Paris);
b) Invocação do direito de não submeter !Mf·erendos ao Tdbunal Internacional de Justlqa (§ 2.0 do art. 28 do Ato de Estocolmo)".
Vê-se, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o próprio Governo faz restrições
a essa Convenção, pelo menos em algumas de suas cláusulas, declarando expressamente que ela deverá ser aprovada com resen·as.
Ora, a matéria nos é submetida já aprovada pela Câmara, que ratifica:, pura
e simplesmente, a Convenção. Nesse sentido, para que a matéria seja examinada:
no Senado com os elementos indispensáveis ao cumprimento do nosso dever que é o de examinar a conveniência e o interesse púb'ico, o interesse nacional
dessas disposições- requeremos, através de documento já encaminha:do à Mesa,
algumas Informações ao Executivo.
Perguntamos:
1 - Quais os órgãos competentes que se manifestaram sobl'e as convenções de Estocolmo e de Paris, sobre a propriedade industrial?
2 - Qual o inteiro teor dos pareceres emitidos pelos referidos órgãos?
3 - Quais a:s razões que justificam as reservas a que se refere a Exposição de Motivos do Ministério das Relações Exteriores?
Esse requerimento d•e informações, Sr. Presidente, visa a proporcionar à
Comissão de Relações Exterior·e.s, Comissão de Justiça e outras a que seja
submetido o tratado, os elementos para uma apreciação objetlva d!t matéria.
Essa Convenção diz respeito a um assunto do maior interesse nacional. Trata-se
de tecnologia, tra-se da propriedade industrial.
Por uma leltlll'a primeira que faço da matéria, verifica-se que a Convenção
de Estocolmo alargou o conceito de propriedade Industrial. O art. 1.0 , § 3.0 , diz:
3) A propriedade Industria:! estende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também
às Indústrias agricolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados
ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, taba:co em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cer••ej as, flores, farinhas.
Ora, o Brasil é um país Importador de tecnologia. A nós não interessa d·efender, a limites extremos, esses direito.:; à propriedade industrial que são, em
geral, pertencentes a países desenvolvidos e industrializados; o interesse nacional está em limitar-se a respeitar aqueJ.es direitos a que já somos obrigados
por acordos Internacionais. Nosso Interesse é desenvolver a nossa tecnologia,
conhecer o que se passa no mundo a esse respeito; não é do interesse do Brasil
ampliar esse conceito, é o que nos diz o Ministério das Relações Exteriores. Ao
sair o projeto de decreto legislativo ele deve mencionar expressamente essas
reservas para que o Poder Executivo obtenha do Congresso Nacional o apoio
para a restrição que deve ser oposta a esses instrumentos.
Esta a consideração que desejava fazer, Sr. Presidente, para ressaltar a
importância que tem e a atenção que deve merecer, da parte de todos os Srs.
Senadores, o exame desta matéria.
O requerimento de lnformaçõe.s poderá ser respondido durante as férias
parlamentares do próximo mês de julho; em agos~o, ao apreciarmos a matéria
na Comissão de Relações Exteriores,· ou eventualmente em outras Comissões,
•t
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ctas reservas expressamente alegadas pelo Poder Executivo na mensagem do
Sr. MiniEtro :das Relações Exteriores.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) dor Adalberto Sena.

Concedo a palavra ao nobre Sena-

O SR. ADALBERTO SENA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao regressar
do Acre, após excursões pelos municípios do Estado, julgo do meu dever endereçar aoõ poderes públicos alguns relatos de observações dlre :as e de ocorrências trazidas ao meu conhecimento, umas e outras reveladoras de muita
coisa que está por se fazer ou por se corrigir naquelas distantes sofridas paragens.
De passagem, torno a referir-me ao momentoso problema das evasões em
massa de seringueiros brasileiros para os seringais bolivianos limítrofes, agora
.somente para encarec·er a atenção dos nobres colegas para novaõ reportagens
ao assunto, publicadas, com expressivo destaque, em recentes edições do Jornal
do Brasil.

Reservei para este primeiro discurso, a leitura e o comentá rio de dois
depoimentos objetivos e, .sobretudo, sinceros, expres~os em documentoll que
tenho nas mãos. O primeiro é cópia de exposição endereçada ao Secretário
Executivo da ACAR-ACRE, pelo Seringalista Amarino Sales, em nome do Conselho dos Seringalistas de cruz·eiro do Sul; e o outro, é a carta a mim dirigida
pelo Vereador arenista Nelson Ferr·eira Gomes, que, com a sua família, sempre
se dedicou a atividade agropecuárias no dito município.
Na exposição, assim se manifesta o Sr. Amarino Sales:
"Cruzeiro do Sul, 4 de junho de 1974
Exm. 0 Sr.
Secretário Executivo do ACAR-ACRE
Rio Branco - Acre
Prezado Senhor,
Os seringalistas de Cruzeiro do Sul- AC, em medidas urgentíssimas criaram o seu conselho para justo aos órgãos competentes levarem os várias
problemal r·ecém-aparecidos a sua profissão.
Os nossos seringais sentiam abandono :otal por parte de seringueiros
em desânimo a desvalorização do produto o que sua vez trazia a ambos
aquela falta de estímulo em produzir borracha. Não obstante atribuímos
que o Banco do Amazônia colocava-se a um certo comodismo o que por
incrível pareça os financiamentos de custeio em 73 foram liberado.s entre
julho e fins de agosto, o que para uma idéia faça-se um cálculo de quando· chegaram as mercadorias em seus seringais. Para esta safra nada
ainda foi decidido dado ao convênio existente ao Banco do Brasil S.A.
A situação é de suspense: 03 seringais vazios de gêneros de primeira
necessidade. Crianças sem leite, choupanas sem luz, sal e célebre munição com o incentivo da ACAR- Acre local, vários seringais foram recllperados e para lá se fizeram deslocar cen :enas de famílias que pos~ivel
mente desertarão.
Seringais que se achavam em abandono.s foram arrendados com compromissos bem altos e agora perguntamos: sem financiamento de custeio
pagamos o de recuperação? Haverá aquele aumento de produção previsto no Decreto-Lei n.o 1.232 de 17 de julho de 1972, sonho do grande
Pre•idente Médici? E os seringais racionais que já foram iniciados cujo
entusiasmo continua sendo um dos maiores em nossa cidade? E as propostas para de.smatamento e preparo de dezenas de hectares de terra
que a pouco.s dias fomos informados que as mesmas ainda se encontravam
no BASA., sem o devido encaminhamento o que em ritmo acelerado evita-
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plantio, fizeram-se as suas calvaras sem ajuda de queima.
Sr. Secret:í.rlo, este conselho já fez os seus exclarecimentos ao Sr. Superintendente da Borracha, Câmara Municipal e asseguramos que iremos
maLs além.
Acreditamos bastante em vossa alta compreensão administrativa, uma das
razões que nos faz solicitar de V. s.n, a ajuda de recorrendo aos órgãos
competentes em tudo o que nos possa ser útil ao empreendimento de
borracha, única fonte de renda de nosso município, prestando a sua parcela de engrandecimento ao nosso Brasil. Certo de vossas urgentÍSSimas
providências e quem sabe possa o acreano, através das riquezas naturais
exlstente,s ser o homem importante da região, queira V. S."', receber os
protestos de maLs alta estima e consideração."
Estas palavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores, do Sr. Amarlno Sales, representam igualmente o Conselho dos Serlnga!Lstas do Cruzeiro do Sul na sua ansiedade e nos momentos difíceis que vive:.n aqueles de.5bravadores.
E não se diga que esta ansiedade seja uma posição de setores contrários
ao Governo - porque até mesmo setores da ARENA estão alarmados com a
situação. E leio agora, para que conste do.:; Anais do Senado, carta que recebi
do Vereador Nelson Gomes, da ARENA de Cruzeiro do Sul, que reflete com
fidelidade o mesmo quadro:
"Excelentíssimo Senhor Senador Adalberto Sena,
sendo Vossa Excelência um digno represen:ante do povo acreano, especialmente de Cruzeiro do Sul, venho respeitosamente dirigir-lhe um apelo,
para que busque uma decLsão junto aos órgãos federaLs, e.staduais e municipais, com referência à grande crise bancária que há tempos vem agravando os problemas do povo cruzeirense.
Nobre Senador: como já deve ter chegado ao seu conhecimento, o Banco
do Brasil está adotando providências profundamente danosas a seus clientes, agindo com rigor aqui em Cruzeiro do Sul. Estamos sem possibilidade
de encontrar solução para a crLse - senão esperar uma execução bancária, que nos vai causar sérios prejuízos.
Há quatro anos atrás, o nosso rebanho atingia duas mil cabeças de gado
vacum, logo aumentadas para oi:o mil. Logo começaram, entretanto, a
surgir juros e prestaçõe.s vencidas - e .quando mais precisávamos de
ajuda para manter nossos rebanhos, nossos campos e nossos cercados,
o Banco nos faltou.
Aí, começou a desaparecer a criação, atingida, também, pela falta de
assLstência veterinária, medicamento.s, limpeza do campo. O campo sujo
traz consigo o berne, o carrapato, a mutuca, a cobra e outros animais
daninhos, problemas que aqui em Cruzeiro do Sul se tornam ainda mais
graves em conseqüência das chuvas torrenciaLs, que causam a ruína dos
pastos, tomados pelo capim nocivo.
Enquanto no Sul exLstem campos e pastagens naturais, aqui precisamos
demaLs de um planejamento racional sobre a criação e apoio aos criadores. Inclusive porque a densidade populacional está crescendo rapidamente e a pecuária continua morrendo.
Com referência a gêneros de primeira necessidade, vemos em Cruzeiro
do Sul o desaparecimento do sal, do açúcar e outros artigos.
Quanto aos seringais, os trabalhadore.s e proprietários agora estão vendo
a situação tão agravadas que já estão falando em abandoná-los e partir
para as cidades, em busca de abrigo. Havia ainda a esperança de financiamentos da SUDHEVEA, como último recurso para manter seus seringaLs. o Banco do Brasil, entretanto, velo a tomar conhecimento da
atuação do Banco da Amazônia nos .seringais - e truncou a iniciativa
completamente a tal ponto que apenas 2 seringalistas conseguiram o fi-
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Brasil.
Nesse círculo vicioso surge uma pergunta, Senhor Senador Adalberto
Sena: como é que esses homens vão pagar ao Banco do Bra·sn e comprar
mercadorias para a manutenção de seus seringais, se a tendência é desaparecer 70% da produção de latéx em Cruzeiro do Sul?
Em nome dessa situação difícil faço um apelo a vossa Excelência e aos
dignos Parlamentares brasileiros, para que seja tomada deciSão em
socorro de Cruzeiro do Sul e sua região geoeconômlca onde o povo e a
economia estão vivendo momentos de desespero e desalento."
A carta que acabo de ler, sr. Presidente, Srs. Senadores, foi-me enviada
no ú!timo dia 30 de maio pelo Vereador Nelson Ferreira Gomes, Integrante da
bancada da ARENA, na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul.
Representa, sobretudo, a concretização de um momento difícil, em que toda
a economia da região do Alto Juruá sofre os ef·eitos de uma crise sem precedentes, em razão do bloqueio do crédito e das operações bancárias, bloqueio
impos:o pela Dlreção Central do Banco do Brasil.
Concluo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, manifestando a esperança de que,
um dia, algo venha a ser feito para socorrer aquele povo, que merece maiS
atenção por parte das autoridades. Que mer·ece, sobretudo, o reconhecimento
pela sua presença pioneira e persiStente numa região de fronteira, distante dos
recursos e do conforto do litoral, S·empre assistido pelo Governo.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Lenoir vargas.
O SR. LENOIR VARGAS - sr. Presidente, Srs. Senadores, falo hoje para
transmitir minha palavra de congratulação ao Senhor PresldentP. da República
~ ao Presidente Nacional d.a ARENA, pela indicaçã-o do nobre colega Senador
Antônio Carlos Konder Reis como candidato ao Governo do Estado de Santa
ratarlna O Senado todo, em mais de uma vez, tem reconhecido e aplaudido
o ilustre Senador catarinense pela sua destacada atuação na vida pública do
País.
Em Santa Catarina, a e.scolha representou a retomada da tradição política
do E~l.a'o, afianrada pelas suas mais fortes lideranças, hoje somadas na legenda
expl'esslva da Aliança Renovadora Nacional. Há em toda a terra barriga-verde
uma grande ·euforia, em face dessa escolha; difícil, por certo, dados os valores
outros que, também sugeridos, foram considerados como capazes de dirigir a
terra de Nereu Ramos.
No fim da última semana, mais precisamente. no sábado passado, o candidato da ARENA chegou à Cidade de Florianópolls, onde foi recepcionado por
milhares de amigos e correligionários. Uma manif-éstação sobremodo expressh·a
ocorreu no Aeroporto Hercillo Luz: representações políticas da ARENA, praticamente de todos os 197 municípios de Santa Catarina, ali estiveram presentes
para test.emunhar o apreço ao nome indicado para ser o candidato da Allançà
Renovadora Nacional a.o Governo catarinense.
Para que se tenha uma Idéia dessa manifestação, basta dizer que mais de
duas horas e meia foram consumidas pelo candidato para retribuir os cumprimentos que lhe formulavam os milhares de participantes,
Posteriormente S. Ex. 11 se dirigiu ao Diretórlo Regional da Aliança Renovadora Nacional, onde o seu Pr,esldente, Dr. Jorge Bornhausen, presidiu a sessã·o
a que compareceu o Senador Antônio Carlos Konder Reis.
O Sr. Lourival Baptista - Permite V. Ex.n um aparte, eminente Senador?
O SR. LENOIR VARGAS - Pois não.

--
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de V. Ex.a dizendo da sua satisfação e do povo do seu Estado, a gloriosa Santa
Catarina, pela escolha do nome do eminente Senador Antônio Carlos Konder
Reis para dirigir os seus destin·os, no próximo quatriênio, Quero, nesta hora,
associar-me à homenagem que V. Ex.a presta, nesta Casa, ao grande filho óO
seu valoroso Estado de Santa Cat.arina, a esse Parlamentar exemplar, digno,
inteligente e trabalhador, sempre atento aos prob1emas do seu Estado. Acompanho a vida parlamentar do eminente Senador Antônio Carlos desde a Câmara
Federal, no Rio de Janeiro, aqui em Brasília e, finalmente, no Senado Federal.
Sei da sua capacid.ade, do seu esforço, do seu clinamismo, da sua simplicidade,
do que ele faz, do seu trabalho e do seu interesse. É um homem dotado de espírito público, talhado para qualquer cargo nesta República. Quero dizer a V. Ex.8 ,
como velho amigo e admirador do Senador Antônio Carlos, que a escolha toi
felicissima. Santa Catarina lucrou. Esta Casa perderá um grande Senador, mas
Santa Catarina e o Brasil irão ter um estadista à frente do Governo daquele
Estado, e o Brasil, um grande brasileiro, para dar o seu apoio e a sua ajuda
ao Governo que o eminente Presidente Ernesto Geisel está a realizar no nossa'
querido País. Quero dizer a V. Ex.a, eminente Senador Lenoir Vargas, também
um homem público, meu conhecido de muitos anos e velho companheiro na
Câmara d·os Deputados, tanto na Guanabara como em Brasília, que V. Ex.a,
conhecedor dos problemas de Santa Catarina, ao aplaudir a escolha cl.o ilustre
Senador Antônio Carl·os para dirigir os destinos daquele Estado merece o nosso
aplauso, o nosso apoio, porque a escolha foi justíssima, foi o homem certo para
o lugar certo. Muito obrigado a V. Ex.a
O SR. LENOm VARGAS - Agradeço o honroso aparte de v. Ex.a a esta
comunicação que estou fazendo ao Senado da República, a propósito da escocolha do Senador Antônio Carlos para o governo catarlnense, e d,o carinho com
que S. Ex." ioi recebido na sua primeira viag·em ao meu Estado natal.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. LENOIR VARGAS -Pois não, eminente Senador.
O Sr. Eurico Rezende - S·OU supera\itariamente suspeito para, em termos
de contentamento, perfilhar o discurso de V. Ex.a, porque no meu relacionamento com o Senador Antônio Carlos sempre existiu, em todas as ocasiões e em
quaisquer circunstâncias, o calor de uma afeição exagerada. Mas, essa suspeição
desaparece no instante em que todos nós, cada um de per si - e os Anais dO
Congresso Nacional sã·o testemunhas - reflete o talento, a cultura e, principalmente, o aplaudido espírito público do llustre catarinens·e. Por isso, desejo depositar no pro·nunciamento de V. Ex.a a sinceridade da minha alegria, de permeio
c-om as minhas c<Jngratulações ao Presidente Ernesto Geis·el, à clireção nacional
da ARENA e ao nobre e altivo povo catarinens·e. E encerro esta intervenção,
pedind.o a Deus que abençoe e proteja a administração, que todos esperamos
fecunda, honrada c exemplar, do nosso querido colega. Senador Antônio Carlos
Konder Reis.
O Sr. Carlos Lindenberg - Permite V. Ex." um aparte?
O Sr. João Cieofas - Permite V. Ex.a um aparte?
O Sr. Fernando Corrêa - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. LENOIR VARGAS -Agradeço o testemunho valioso do nobre Senador Eurico Rezende e vou conceder apartes aos nobres Senadores que os estão
solicitando. Creio que, em primeiro lugar, está o nobre Senador Carlos Lindenb·erg.
O Sr. Carlos Lindenberg - V. Ex." representa, Senador Lenoir Vargas, um
Estado feliz, pela escolha que lha coube do nome do Senador Antônio Carlos
Konder Reis para seu Governador, nos próximos quatro anos. Conheço Antônio

I

- 778Carlos desde quando era Oficial de Gabinete do então Ministro João Cleofas de
Oliveira, por volta de 1952,·· e, até hoje, Antônio Carlos é o mesmo homem:
simples, correto, inteligente e trabalhador, sempre tendo dado provas, neste
Senado, do interesse permanente p~lo seu Estado, não só com melhoramentos
como por obras, dando assim demonstração de que a sua capacidade é toda
entregue a serviço de Santa Catarina e do Brasil. Quero, portanto, solidarizar-me
com V. Ex.a pelas palavras que acaba d~ dizer, bem como pelos apartes oferecidos pelos nobres oradores, porque Antônio Carlos nos mer.ece toda a consideração, todo o respeito e nossa inteira amizade.
O SR. LENOm VARGA:S - Agradeço o aparte de V. Ex.a
Pela ordem d<Js apartes solicitados, com prazar ouço o nobre senador João
Cleofas, que se havia antecipado ao ilustre representante de Mato Grosso.
O Sr. João Cleofas - Nobre Senador Lenolr Vargas, quero manifestar não
apenas o meu aplauso como, sobr~tudo, o meu louvor pela escollha de Antônio
10arl·os Konder Reis para candidato a Governador do Estado de Santa Catarina.
Associo-me, portanto, a essa homenagem de justiça de V. Ex.a a esse reconhecimento expresso que V. Ex.a faz da capacidade, do brilho e do espírito público
de Antônio Carlos Konder Reis. Conheci-o aos vinte e poucos anos de idade,
quando tive a sorte de levá-lo para trabalhar comigo, quando m.e encontrava
à frente do Ministério da Agricultura; e, ao sair daquela Pasta, era S. Ex.a,
talvez, meu principal auxiliar, como Chefe de Gabinete. Seu equ!librio, sua
lucidez e sua maturidade, já então revelados, vieram a se ampliar no exercício
do mandato de Deputado Federal e, depois no Senado Federal. Em sua passagem,
nesta Casa, deixa S. Ex.a o traço marcante da sua personalidade e deixa expresso,
perante todos nós, o reconhecimento de que nele se encontra a formação de
um parfeito estadista brasileiro. Era o registro singelo que eu queria fazer, nesta
oportunidade, associaando-me à manifestação de justiça de V. Ex.a.
O SR. LENOIR VARGAS- É muito valioso o testemunho de V. Ex.a, nobre
Senador João Cleofas.
Ouço, agora, o aparte do nobre representante do Mato Grosso, Senador
Fernando Corrêa.
O Sr. Fernando Corrêa - Mato Grosso, pela minha voz, vem solidarizar-se
às palavras de v. Ex.a sobre a escolha do Senador Antônio Carlos para Governador de Santa Catarina. s. Ex.a é um dos homens mais credenciados deste
País rpara governar seu Estado, pela folha extraordinária de serviços que
prestou não só ao seu Estado, mas à República, notadamente como Relator do
Projeto da Constituição, na Revolução. Conheço, de .perto, o Senador Antônio Carlos desde que ocupava a chefia do Gabinete do nosso colega, então
MiniStro, João Cleofas. Toda vez que - eu, Governador, e Ministro da Agricultura, João Cleofas - havia qualquer problema no meu Estado, estava lá o
Dr. Antônio Carlos, sempre atento, para levar ao Ministro os nossos problemas,
para resolvê-los favoravelmente. Aqui no S·enado, por quase oito anos, acompanhei, de perto, a sua atuação eficaz, inteligente, patriótica, ao defender não
sô os Interesses de Santa Catarina, o seu Estado, como de todo o Brasil. Dai a
razão da minha solidariedade às palavras de V. Ex.a.
O Sr. Heitor Dias- Permite V. Ex. a um aparte, nobre Senador Lenolr Vargas?
O SR. LENOIR VARGAS- É mais um valioso testemunho o de V. Ex.a,
nobre Senador Fernando Corrêa, e que tanto enriquece as palavras que estou
proferindo.
Ouço, agora, o nobre representante da Bahia, Senador Heitor Dias.
O Sr. Heitor Dias - Quero associar-me a essas homenagens que o Senado
presta à personalldad·e do Senador Antônio Carlos, através do pronunciamento
de V. Ex.n, como rapresentante do Estado de Santa Catarina. Todos os oradores
fizeram questão de focallzar as virtudes desse homem público e alguns deles,
como, por exemplo, as nobres Senadores Carlos Lindenberg, Fernando Corrêa
e João Cleofas, racordando a sua passagem como C·hefe do Gabinete do então
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fez uma linha reta na sua caminhada, tendo um alvo a atingir, mas sempre
com equilíbrio, dedicação à causa pública e, sobretudo, com seu Interesse constante de sar útil à sua querida Santa Catarina. Todos os pronunciamentos que
S. Ex." tem feito nesta casa ressaltam sempre essa constância no amor à sua
terra natal. Nunca se ouviu desse homem público um discurso para estigmatizar
quem quer que fosse, ou para tratar de um assunto do seu interesse pessoal,
mas, tão-somente, para cuidar dos problemas que dizem respeito dlretamente ao
progresso do seu Estada natal. Todas que a conhecem nesta Casa sabem que,
ao lado das suas virtudes, dos seus conhecimentos, da sua cultura, Antônio
Carlos é, sobretudo, um cavalheiro, um homem fino no trato, mas também um
homem .de decisão e de convicção, o que tem demonstrado através da sua atuação
à frente de várias missões, digamos assim, de que se tem ele Incumbido como
Senador e Parlamentar. Congratulo-me com v. Ex." pelo seu pronunciamento,
e, em verdade, a .sua palavra não só enaltec•e v. Ex." na afirmação das virtudes
do nobre senador como, também, eleva o Ilustre colega Senador Antônio Carlos
ao reconhecimento de todos nós e, sobretudo, de Santa Catarina.
O SR. LENOIR VARGAS -O aparte de V. Ex.n como os demais deram tal
substância ao pronunciamento que vim fazer boje e que, por certo, poderia aqui
parar, já que os meus abjetivos e as minhas intenções estariam perfeitamente
alcançadas.
O Sr. Benjamin Farah - Permite V. Ex.a. um aparte?
O SR. LENOIR VARGAS- Ouça a nobre representante da Estado da Guanabara, Senador Benjamin Farah.
O Sr. Benjamin Farah - Quero agradecer a V. Ex." por me ter concedido
o aparte, e expressar a minha solidariedade ao s·eu discurso, porque V. Ex.a se
refel'a ao nobre Senador Antônio Carlos, que conheço há muitos anos. Parlamentar desde a Constituinte de 1946, também tive oportunidade de ser colega
do Senador António Carlos na Câmara dos Deputados, daí querer depor sobre
o que conheço. Não falo da atuação de S. Ex.a no Ministério da Agricultura,
já !.'aferida por colegas que me antecederam, mas quero dar o depoimento do
ex-colega na Câmara dos Deputad<Js e do colega no Senado da República. Tenho
por S. Ex.a a maior admiração. Acho que a escolha de seu nome para o Governo
de Santa Catarina foi uma escolha feliz, porque Antônio Carlos, na defesa dos
problemas da Santa Catarina e do Brasil, tem-se colocado à altura de um
grande representante do povo, evidenciando sempre uma coerência digna de
menção honrosa, uma serenidade fidalga, uma grande capacidade de trabalho
e, sempre e sempre, agarrado a uma dignidade que merece o nosso respeito e
a nossa admiração. Por tudo Isto, congratulo-me com V. Ex.a pelo seu oportuno
discurso, e Deus ajude o nosso digno colega da Senado, ajude-o concedendo-lhe
energia e luzes para que, lá no Governo de Santa Catarina, proceda com essa
mesma eficiência, com esse mesmo acendrado amor à causa pública, com esse
mesmo Interesse que sempre demonstrou na defesa das instituições democráticas.
O SR. LENOIR VARGAS - Multo obrigado a V. Ex.a, pelo aparte que me
concedeu.
Prossigo, Sr. Presidente, tentando transmitir ao Senado aquilo que me parece
tão importante atualmente na vida pública brasileira, que é a sintonia entre
aqueles que são escolhidos para certas posições na vida pública e a receptividade
popular. É uma maneira adequada de se democratizar o processo e, por isso,
r.elatel ao Senado as manifestações excepcionais que foram tributadas ao candidato da ARENA na sua chegada à cidade de Florlanópolls. Depois de um
programa Intenso, de visitas às autoridades estaduais e federais, S. Ex.a realizou
uma viagem que se poderia dizer sentimõntal, mas de grande sensibilldade politica: foi de Florlanópolls à cidade de Blumenau fazer uma visita ao seu velho
chefe, enfermo hoje, o ex-Senador Irlneu Bornhausen. Mas, no trajeto, a sua
caminhada foi Interrompida em Ilhota, na Município de Gaspar, por manifestações espontâneas de um povo admirador de S. Ex.", mas também sedento de
participação partidó.rla na escolha do caudldo.to. E desses municípios a sua
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cidade de Blumenau. E, lá, novas manifestações foram tributlllda.s ao candidato
da ARENA, que teve o cuidado de se reunir com o Dlretório Municipal da ARENA,
dando assim uma conotação vivamente político-partidária à posição que lhe
havia sido conferida por S. Ex.n, o Senhor Presidente da República, com o assessoramento indispensável do Presidente da ARENA.
O Sr. Ruy Santos - V. Ex.n me permite um aparte?
O SR. LENOIR VARGAS- Com prazer.
O Sr. Ruy Santos - Ao chegar ao PLenário, vejo que V. Ex."' destaca a feliz
escolha do nome do S·enador Antônio Carlos para governar o seu admirável
Estado. Sou .suspeito para falar do Sanador Antônio Carlos, tals os laços de
estima, de apreço e de admiração que tenho pelo nosso colega. Só quero dizer
a V. Ex.a que a felicidade é de Santa Catarina porque vai ter um Governador
capaz, digno e honesto.
O SR. LENODt VARGAS -Agradeço o aparte de V. Ex.a e prossigo neste
relato para ver se consigo transmitir um pouco do calor das homenagens que
lhe foram tributadas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) (Fazendo soar a campainha) - Lamento
informar que V. Ex.a dispõe de cinco minutos para concluir o seu dl.scurso, pol.s
que, às 18 horas e 30 minutos, teremos uma nova sessão.
O SR. LENOm VARGAS - Sere! obadlente, como sempre, a V. Ex."' que
tão bem nos comanda nesta Casa.
Saído de Blumenau, Antônio Carlos se encaminhou para, talvez, o ponto
culminante da sua peregrinação sentimental, que foi a visita à sua cidade natal,
a cidade de Itajai. Lá, então, as manifestações, que já eram tantas, tomaram
o calor expressivo, explicável, de quem recebe, através do filho da terra que é
escolhido para a mais alta posição do Estado, a maior honraria que uma comunidade pode aspirar, no desdobramento da sua atuação política na vida pública
da província. E, em Itajaí, a consagração com que foi recebido o Senador Antônio
Carlos, nunca foi vl.sta naquela cidade. Depois, S. Ex.6 se dirigiu ao Munlcipio
da Penha e se recolheu à sua residência, cercado sempre do carinho, da amizade
e do entusiasmo de seus amigos e correligionários.
Regressando a Florianópoll.s, Iniciou seus contatos políticos com Deputados
Estadual.s, Federal.s, Senadores, grandes líderes da Aliança Renovadora Nacional,
começando a obra política que lhe está confiada, que é a de ajudar, capitanear
e conduzir a Aliança Renovadora Nacional, no Estado catarinense, a uma grande
e justa vitória nas eleições que se vão ferir dentro em pouco.
O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex."' me permite um aparte?
O SR. LENOIR VARGAS ....., Pois não.
O Sr. Ruy Carneiro (Paraíba) - Todo o Senado, como acabamos de observar,
aplaudiu o discurso que V. Ex.a está pronunciando, a respeito da escolha do
Sanador Antônio Carlos para Governador do Estado de Santa Catarina. EmbOra
ciente de que o nosso Presidente já chamou a atenção de V. Ex."' por estar o
seu tempo esgotado, não quero deixar de associar-me, nessa feliz oportunidade,
a quantos manifestam a solidariedade desta Casa aos conceitos emitidos no seu
discurso. Dirijo, em especial, minhas fel!citações ao glorioso Estado de Santa
'Catarina pela felicidade de contar, no timão dos seus destinos, com um filho
seu, tão eminente e brilhante.
O SR. LENOffi VARGAS- Agradeço a V. Ex.a
Termino, Sr. Presidente, dlz·endo que o Senador Antônio Carlos, na sua
dedicação Inigualável ao povo que, tantas vezes, o tem conduzido às mais altas
posições da República, realizou a mais justa aspiração de um homem público,
que é lugar comum que sempre se fala, dirigir os destinos da sua terra natal.
(Muito bem! Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedida a palavra ao nobre
Senador Paulo Torres.
O SR. PAULO TORRES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, sob a dinâmica
e lúcida presidência do Dr. Manoel Afrânio Carneiro de Novaes, o IPASE vem
realizando notável esforço no sentido de aperfeiçoar e intensificar a assistência que deve propiciar a seus segurados, que são os servidores públicos da
União.
Foi com essa preocupação, que o IPASE institui o Crédito Direto ao Servidor Público. Trata-se de uma nova modalidade de a-ssistência financeira que o
IPASE, através de seu Departamento de Aplicação de Capital, vem prestando
a seus segurados para a aquisição de bens de consumo duráveis, há algum
tempo objeto de elogios no Informe Econômico do Jornal do Brasil.
O plano foi lançado, Inicialmente, apenas em São Paulo, em maio do ano
passado. A despeito dos estudos realizados, quis a presidência daquele Instituto
colocar em prática a inovação com todas as cautelas, daí essa limitação, de
nítido caráter experimental. Mas o êxito foi imediato, consideráveis os benefícios para os segurados, a indústria e o comércio. Assim é que o Crédito Direto
ao Servidor Federal já se ·extendeu a diversos outros Estados, ampliando seus
indiscutíveis benefícios para maior massa de segurados.
O financiamento, concedido para aquisição de bens de consumo duráveis e
ho.ie tão indispensáveis à economia doméstica, é de Cr$ 5 mil, com prazo de
resgate fixado em 24 meses, a juros de 0,5 a 1% ao mês, dependendo do prazo,
que pode. variar de 6 a 24 meses.
Para assegurar o êxito de sua iniciativa, o IPASE firmou convênio com
várias empresas comerciais em toda a linha de bens de consumo, conseguindo
desconto substanciais, que vão de 15 a 50%, o que por si só demonstra a importância e o alcance do plano.
Com sua atuação extendida, hoje, aos Estados de Minas, Rio Grande do
Sul, Paraíba, Paraná e Ceará, o Sistema de crédito Direto ao Servidor Federal,
até março do corrente ano, já apresentava o seguinte movimento financeiro:
Capital investido em 1973 Cr$ 985.944,00 e no corr·ente ano já havia
sido investidos Cr$ 701.904,49 - cifras que bem revelam a excepcional aceitação
por parte dos segurados da ajuda que !Jhes é propiciada pelo IPASE.
Dúvida alguma tenho de que o eminente Ministro do· Tra;balho, Deputado
Arnaldo Prleto, ciente da importância social e econômica desse plano ora em
execução pelo IPASE, sob a brilhante presidência do doutor Manoel Carneiro
de Novaes, manterá e ampliará a ajuda posta à disposição dos servidores públicos federais, numa Importante contribuição, ainda, ao desenvolvimento da
indústria e do comércio.
Eis por que, desta tribuna, formulo ao Ministro Arnaldo Prieto, bem como
ao Presidente do IPASE, apelo· para que o crédito Direto ao Servidor Federal
seja extendido ao ~tado do Rio, onde é elevado o número de segurados daquele
Instituto. Trata-se de medida das mais justas, reivindicada pelo funcionalismo
federal residente no Estado do Rio e que encontrará o apoio do comércio fluminense, que por ela será, igualmente, beneficiado.
É como representante fluminense nesta Casa que ora me dirijo ao eminente
Ministro Arnaldo Prieto e ao Presidente Manoel Afrânio Carneiro de Novaes,
para este apelo em prol de milhares de famílias do Estado do Aio, onde grande
é - como acentuei - o número de segurados do IPASE.
E estou certo, ainda, de que minha solicita-ção será atendida, pois se
enquadra inteiramente dentro dos altos propósitos já anunciados pelo Ministro
do Trabalho de tudo empreender em prol> do bem-estar cada v-ez mais efetivo
do povo brasileiro! (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Flávio Brito.
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ocupei esta Tribuna para trazer ao Senhor Ministro dos Transportes o nosso
agradecimento pelo alto· tino de administração que demonstrava Sua Exce-·
lência, ao penetrar no âmbito da problemática amazonense, atacando, com a
construção de diversos portos fluviais, a um dos vitais probl•emas de meu
Estado.
Hoje, para aqui volto, a fim de dirigir a esse eminente homem público
uma palavra de apelo.

Sendo o Congresso Nacional a caixa de ressonância das aspirações de nosso
povo, não poderia deixar eu, Senhor Presidente, de fazer minhas, desta Tribuna,
as palavras de meus ilustres conterrâneos que têm assento na Câmara Municipal da cidade baré de Coari, irmanados todos a seu ilustre Prefeito, Enecllno
Monteiro da Silva, conforme correspondência por miln recebida e que passo a
ler:
ESTADO DO AMAZONAS
Câmara Municipal de Coari
Circular.
Coar!, 23 de maio de 1974.
Ao Ex.mo Senhor Senador Flavio da Costa Brito
O Vereador Demorgines Martins de Oliveira, da bancada da Aliança
Renovadora Nacional (ARENA), fez, no plenário da Câmara Municipal
de Coari, uma indicação, solicitando do Ministro dos Transportes, que,
em caráter prioritário, s·e fizess·e restabelecer estudos na doação das
terras concedidas ao Ministério da Aeronáutica, para construção do
campo de pouso de Coari, cuja cópia ·estou an·exando para que V. Ex.a,
de imediato, interceda na campanha em prol da concretização daquela
obra que a computo de suma importância para Coar! e a Nação.
A Câmara Municipal de Coari, através do pronunciamento do Vereador
nemorgines Martins de Oliveira, aderiu à luta da prefeitura, na pessoa
de seu prefeito, cidadão Enedino Monteiro da Silva, e espera contar
com a sua participação nesta maratona patriótica.
Júlio de Souza Mesquita, Presidente da Câmara, em
Cordialmente
exercício.
ESTADO DO AMAZONAS
Câmara Municipal de Coari
Of. n.0 29/74/CMC/GP.
Coari, 13 de maio de 1974.
Senhor Ministro:
ouvida a Câmara Municipal, a requerimento verbal de Sua Excelência
o Vereador DEMORGINES MARTINS DE OLIVEIRA, da bancada da
Aliança Renovadora Nacional (ARENA), me permito, com o presente,
solicitar de Vossa Excelência, agora quando o Ilustre patrício inicia
suas at!vidades à frente do Ministério dos Transportes, que se promova
estudos no sentido de que se possa construir o CAMPO DE POUSO da
cidade d·e Coar!. De há muito, isto entre o período de 1964/69, no Governo do Prefeito CLEMENTE VIEIRA, a pref·eitura doava uma área de
terras à aeronáutica, para o referido campo, tendo sido inclusive, a
mesma, recebido o apoio da Câmara que aqui esteve, através de seus
funcionários. Lamentavelmente, disse o parlamentar DEMORGINES
MARTINS DE OLIVEIRA, não obstante o povo, a prefeitura e firmas
comerciais haverem desmatado a supracitada área, n·enhuma providência fora tomada pelo Ministério da Aeronáutica no sentido de se
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MONTEIRO DA SILVA, fez um apelo ao Ministério da Aeronáutica pedindo que a obra fosse reestudada e iniciada a construção daquele
CAMPO DE POUSO, que consulta, é cert-o, interesses de ordem nacional.
Convencido de que Vossa Exc·elência mande colocar na pauta de seus
trabalhos esta reivindicação justa e nacional, aproveito-me do ensejo
para apresentar protestos de estima e respeito.
Cordialmente. - Júlio de Souza Mesquita, Presidente da Câmara, em
exercício.
Ao Excelentíssimo Senhor
Doutor DIRCEU NOGUEIRA,
Digníssimo Ministro dos Transportes.
70000 - BRASíLIA - DF
Senhor Presidente, Senhores Senadores, somando os meus esforços aos daquela edilidade, venho, pois, pedir a Sua Excelência o Senhor Ministro Dirceu
Araújo Noguei·ra que, não retirando as suas vistas, que bem as percebemos voltadas também para nosso Estado, atenda ao pedido da cidade de Coar! que,
tomada do desejo contagiante de progredir que se alastra em nossos dias por
toda a nossa Pátria, almeja sair do isolamento em que se encontra para que,
de encontro a suas coirmãs de todas as regiões do Brasil, possa buscar a ~olução
para seus problemas, o lenitivo para suas dores, o progresso, enfim, para seu
povo. (Muito bem!)
O SR. PRESffiNTE (Paulo Torres) - Antes de encerrar os trabalhos, esta
Presidência convoca o Senado para reunir-se em sessão extraordinária, a real!ga-se hoje às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n. 0 212/74 (n.o 301/74, na origem, de 20 de junho de 1974),
pela qual o Senhor Pr·e.sidente da República submete ao Senado a escolha do
Senhor Fernando Paulo S!mas Magalhães, MinLstro de Primeira Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
·
República Popular da Bulgária.
2
Discussão, em turno único, do Parecer da comissão de Relaçõ·es Exteri·ores
sobre a Mensagem n. 0 213, de 1974 (n. 0 302/74, na origem, de 21 de junho de
1974), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha do Senhor Hélio de Burgos Cabal, Ministro de Primeira Clas.se, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto ao Governo
do Japão.
Está enc·errada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas

e 30 minutos.)

107.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,·
em 27 de junho de 1974
(Extraordinária>
PRESID1!:NCIA DO SR. PAULO TORRES

As 18 hora se 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 - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves
- Dinarte Mariz - Luís de Barros - Domício Gondim - Milton Cabral
- Ruy Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotónio 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 Montara - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Leoni
Mendonça - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Italívio Coelho Saldanha Derzi - Accioly Filho - Mattos Leão - Otávio Cesário Antônio Carlos - Celso Ramos - Lenoir Vargas - Daniel Krieger Guida Mindin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 65 Srs. S·enadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretário precederá à leitura do Expediente.
li: lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SiR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
Submetendo ao Senado a escolha de nomes indicados para cargos cujo provimento depende de sua prévia aquiescência.
MENSAGEM
N.o 221, de 1974
(N. 0 318174, na orlccm)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 (item TIIl da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à aprovação de vossas Excelências a escolha, que desejo
fazer, do Senhor Arnaldo Vasconcellos, Ministro de Primeira Classe, da Carrei-

--785ra de Diplomata, para ex·ercer a função de Embaixador do Brasil junto às Comunidades Européias, nos termos do art. 21 do Decr·eto n.0 71.534, d·e 12 de
dezembro de 1972.
. Os méritos do Embaixador Arnaldo Vasconcellos, que me Induziram a
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, c·onstam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, em 27 de junho d·e 1974. - Ernesto Geisel.
CURRICULUM-VITAE DO
EMBAIXADOR ARNALDO VASCONCELLOS
Nascido no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara. em 27 de junho de 1912.
Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade de Direito da Universidade do Ri·O de Janeiro, 1933. Curso Superior de Guerra, da Escola Superior
de Guerra, 1966.
- Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1938.
- Vice-Cônsul em Nova Orleans, 1941 a 1943.
- Encarregado do Consulado-Geral em Nova orJ.eans, 1941.
- Vice-Cônsul em Filadélfia, provisoriamente, 1943.
- Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por antigüidade, 1943.
- Cônsul-Adjunto em Montreal, 1944 a 1946.
- Secretário da Delegação do Brasil à II Reunião do Conselho de Administração de Assistência e Reabilitação das Nações Unidas (UNRRA), Monteral.
1944.

- Encarregado do Consulado-Geral em Monteral, 1944.
- Encarregado do Expediente da Divisã·o do Pessoal, 1946.
- Membro da Comissão de Estudos do Plano de Reestruturação do Quadro das
Repartições Consulares do Brasil, 1947.
- Auxiliar do Chefe do Departamento de Administração, 1947.
- Membro da Comissão de Reforma do Regimento Interno do Instituto RioBranco, 1947.
- Secretário-Geral da Conferência Interamericana para Manutenção da Paz
e da Segurança no Continente, Rio de Janeiro, 1947.
- Cônsul~ddurito em Nova Iorque, 1948 a 1949.
- Promovido a Cônsul de Prim-eira Classe, por merecimento, 1949.
- 'Encarregado do Consulado-Geral em Nova Iorque, 1948 e 1949.
- Prlmeiro-'Secretário da: Embaixada no México, 1949 a 19•51.
- Observador do Brasil ao Prim-eiro Congresso Interamericano de Agrônomos,
México, 1940.
- Encarregado de Negócios no México, 19·50 e 19'51.
- Primeiro-Secretário da Embaixada em Washington, 19•51 a 1952.
- Delegado do Brasil no Comitê do Tungsténio e Molibdénio, Wasning'ton, 1951.
- Primeiro-Secretário da Embaixada em cara:cas, 1952 a 19'54.
- Delegado do Brasil à Irr Sessão Extraorcllnária do Conselho Interamericano
!Econômico e Social (CIESl, Washington, 19•5·3.
- Título de Conse1heiro, 19'54.
- Conselheiro da Embaixada em Caracas, 19>54.
- Encarrega:do de Negócios em Caracas, 1952, 19•53 e 19·54.
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- Ohefe, substi~uto, da Divisão Econômica, 1955.
- Representante do Mlnis·tério das Relações Exteriores na Comissão Nacional
de Alimentação, 19~5.
- Membro da Delegação do Brasil à WH Sessão da Conferência da Organização
das Nações Unidas para AUmentação e Agricultura (.FAlO), Roma, 19'55.
- Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 19•56.
- Chefe da Divisão Econômica, 1956 a 1957.
- Delegado do Brasil na Sessão Especial da Conferênci!t da FAO, Roma, 1956.
- Presidente do Comitê de Finanças da FAO, 1957 a 196•1.
- Delegado-Suplente do Bras!l na XXVI Sessão do Conselho era FAO, Madrid,
1957.
- !De}egado-Suplente no IX Período de Sessões da Conferência da FAO, Roma,
19•57,
- Ohefe, substituto, do Departamento Econômico e Consula:r, 19•57.
- Delegado do Bras!l à XXlVI e à XXX Sessões do Conselho Econômico e SOcial
das Nações Unidas (ECOSOC), Genebra, 19•58 e 1960.
- Ministro-IConselheiro da Embaixada em Bonn, 195'8 a 1962.
- Presidente do Comitê de Finanças da Organização de Alimentação e Agricultura (!FAOl, Roma:, 1957 a 196 1.
- Encarregado de Negócios ·em Bonn, 1958, 1961 e 1962.
- 'Delegado do Bras!l às :xxv:N, XXIX, XXXI e XXXIV Sessões do conselho
da F.II!O, 19•57, 19·58, 1959 e 1960.
- ObServador do Brasil à Reunião dos Países da Area de conversibllidade Limitada, Londres, 1·9•59.
- Membro da Delegação do Bras!! à X Sessão da Conferência da FAO, Roma,
1959.
- Chefe da Delegação do Bras!! à Conf·erência Negociadora do Convênio Internacional do Cacau, Genebra, 196~.
- Minlstro-Conse~heiro da Embaixada em Washington, 1962.
- Encarregado de Negócios em Washington, 19·62.
- Promovido a Ministro de Primeira Classe, por merecimento, 1962.
- Embaixador em La Paz, .1962 a 1964.
- Secretário-Gera:l-Adjunto para Assuntos Americanos, 1964 a 1966.
- Che.fe da Missão Especial Negociadora da Entrega à Bolívia do Trecho Boliviano da Ferrovia Corumbá-Santa Cruz de La Sierra, 1964.
- Chefe da Delegação do Brasil nas Negociações para a: Renovação do Acordo
de Trigo com a Argentina, 1964.
- Diretor da Seção de Segurança Nacional, 1964 a 1965.
- &epresentante do Ministério das Relações Exteriores na Junta Coordenadora:
de Informações do Conselho de Segurança Nacional, 1964.
- Presidente do Grupo de Trabalho de preparo de Sugestões à Comissão Interministerial, 1965.
- Membro do Grupo de Trabalho sobre Integração Econômlca Latino-Americana, 1965.
- Participante da Reunião sobl'e o Estudo da Posição do Governo Bras!leiro com
Relação a Projetas de Desenvoh'!mento na Bacia do Prata, 1965.
1
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Membro da Delegação do Brasil à Conferência dos Chanceleres das Partes
Contratante do Tratado de Montevidéu, 196•5.
- Chefe da Seção Braslleira da Comissão Mista Brasll-Equador, para COoperação Econômica e Técnica, 1965.
- Chefe da Seção Braslleira da Comissão Mista Permanente do Convênio Comercial Brasll-Bolívia, 1965.
- Membro da Delegação do Brasil à LI Conferência Interamericana Extraordinária (C!IIE), Rio de Janeiro, 1965.
- Secretário-Geral de Política Exterior, substituto, 1965.
- Membro da Comitiva do Ministro de Estado à Argentina, 1965.
- Membro da Seção Brasileira da Comissão Especial Braslleiro-IArgentina de
Coordenação (,OElBAC), 1965.
-:Delegado do Brasll às IV Sessões Anuais Ordinárias do Cl!ES, Buenos Aires,
1966.
- Delegado do Brasll à XXII Sessão da Assemb:éia-Geral das Nações Unida:s,
Nova Iorque, 1967.
- Presidente da COmissão de Estudo da Organização do Serviço COnsular Braslleiro, 1967.
- Embaixador no Cairo, 1968 a 1971.
- Membro da Missão Especial às Exéquias Solenes cio Pl'esidente da República
Arabe Unida, 1970.
- Embaixador em Kartum, cumulativamente, 1969 a 1971.
- Embaixador no Cov·eite, cumulativamente, 19'69 a 1971.
- Embaixador em Montevidéu, 197·1 a 1974.
- Deleg.ado do Brasll à V Reunião de Cha:nceJ.eres dos Países da Bacia do Prata,
Punta dei Este, 1972.
O Embaixador Arnaldo Vasconcellos, nesta data, encontra-se no exercício
de suas funções junto à República Oriental do Uruguai.
Secretaria d·e Estado das Re:ações Exteriores, 3 de maio de 1.974. - Octávio
Rainho Neves, Chefe da Divisão do Pessoal.
·
(A Comissão de Relações Exteriores.)

MENSAGEM
N.0 222, de 1974
(N.• 319/'74, na origem)

Excelentíssimos Senhor·es Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 (item IHl da Constituição Federal, tenho a
honra de submeter à aprovação d·e Vossas Excelências a escolha que desejo
fazer, do Senhor Carlos Fernando Leckie Lobo Ministro de S·egunda <.lasse, da
Carreira de Diplom~tta, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
República Arabe da Líbia, nos termos do art. 21 do Decreto n.0 7'1.534, de 12
de d·ezembro de 1·972.
Os méritos do Ministro Carlos Fernando Leckie Lobo, que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério da:s Relações Exteriores.
Brasilla, 27 de junho d·e 1974. - Ernesto Geisel.
CURRICULUM VITAE DO MINISTRO CARLOS FERNANDO LECKIE LOBO
Nascido nos Estados Unidos da América, ('brasl"eiro, de acordo com o a.rt. 14!5,
i tem I, alínea b, da constituição Federal), em 1,0 de outubro de 1921. Diplomado

-788pela Unlversidad'e de Prinuceton, Estados Unidos da América, em Jl,ssuntos Públicos e Internrtclonals. Diplomado pelo Instituto Rlo-B:vsnco, nos Cursos de
História e Prática Diplomática.
- Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 194!5.
- Intérprete na III Conf•erência Interamerlcana de Radiocomunicações, 1945.
- Auxiliar do Secretário-Geral, 1946 a 1·948.
- Oficial do Gabinete d•o Ministro de Estado, interino, 1947.
- Membro da Comissão de Recepção ao Presidente do Chile, 1947.
- Terceiro-Secretário junto ao Vaticano, 194·8 a 1950.
- Terceiro-Secretário da Embaixada: em Londres, 1950 a 19•53.
- Terceiro-Secretário da Embaixada em Bru~elas, prov·isoriamente, 19'50.
- Prom<>vido a Segundo-Secretário, por antiguidade, 19153.
- Segundo-Secretário da Embaixada em Londres, 1953 a 19M.
-Membro da Comissão de Recepção ao Legado Ponti•fíclo ao XXXVI Congresso
Euca:ristico Internacional, Rio de Janeiro, 19•55.
- Che<fe, substituto, da Divisão do Cerimonial, 19•56.
- Membro da De;egação do Brasil a XIII Sessão da Assembléia-Geral das Nações (ONU), Nov.a Io:vque, 1958.
- Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1959.
- Primeiro-Secretário da Embaixada em Washington, 1959 a 1962.
- iEncarregado de Negócios em Wa:shington, 1961.
- Título doe Conselheiro, 196~.
- Conselheiro da Embaixada em Washington, 1962 a 1963.
- Assistente do Chefe do Cerimonial, 1963.
- Che.fe do Cerimonial da Presidência, 1963.
- Representante do B:vasll na Reunião Anual do Institute for the Achievement
of Human Potential, Washington, 196•3.
- Ohefe cfa equipe de funcionários do Ministério das Rela:ções Exteriores, nos
trabalhos do Cerimonial nas II Reuniões Anuais Ol'dinárias do Conselho
Interamericano Econômico e Social (ICrESJ, São Paulo, 19'63.
- Mem•bro da Comissão de Recepção ao Presidente da França, 1963.
- Membro doa Comissão de Organizaçã.o do Planeja:mento e Execução do programa de Inauguração da Ponte da Amizade entre o Br8.s!l e Paraguai, 196•5.
- Membro da Comissão de Recepção encarregada do programa ao Xalnxá e à
Xabanu do Irã, 196·5.
- !Membro d'a Comlssã·o de elaboração do programa da visita do Presidente da
República da Itália, 1965.
- Chefe, interino, do Cerimonial, 196•5 a 1966.
- Membro da: Comissão de Organização de programa da visita dos Príncipes
do Japão, 1967.
- Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 1967.
- Ministro-Conselheiro da Embaixada em Viena, 1967 a 1970.
- Encarregado de Negócios em Viena, 1968 a 1969.
- Ministro Plenipotenciário em Sófia, 1970 a 1974.
Com a elevação da Legação em Sófia à categoria de Embaixada, por força
do Decreto n.0 74 ..093, de 2í3 d'e maio de 1974, o Ministro Carlos Fernando Leckie
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- 789 Lobo foi designado Encarregado de Negócios a, i, do Brasil, função que exerce
atualmente .
.s~creta.ria de Estado das Relações Exteriores.
de
de 1974.OctáVIo Ramho Neves, Chefe da: Divisão do P·essoal.
(A Comissão de Relações Exteriores.)
Mli)N!MGEM
N.0 Z23, de 1974
(N.• 320/74, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membr·os do Senado Federal:
De c·onformidade com o art. 42 (item IHl da Constituição Federal, tenho
a honra d·e submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha, que desejo
fazer, d·o Senhor Fernando Ronald de Carvalho, Ministro de Segunda Classe,
da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto
à República da Guatemala:, nos termos do art. 21 do Decreto n.0 71.534, de 12
d·e dezembro de 19·7·2.
os méritos do Embaixador F1emando R.anald de Carvalho, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho d•essa. elevada função, constam da anexa
informação do Min:Lstério das Relações Exteriores.
Brasília, 27 de junho de 1974. -Ernesto Geise!.
CURRICULUM VITAE DO EMBAIXADOR FERNANDO RONALDO DE
CARVALHO
Nascido no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, em 3 de setembro de
1916. Diplomado pela Escola Superior de Guerra, 1960.
- Cônsul de Terceira Classe, 1938.
- Vice-Cônsul em Rosário, 1943.
- Promovido a Cônsul de Segunda Classe, por antiguidade, 1943.
- Cônsul-Adjunto em Rosário, 1943 a 1944.
Segundo-Secretário da Embaixada em Santiago, 1944 a 1949.
- Membro da Missão Especial às Solenidades da Posse do Presidente da Repúbiica do Chile, 1946.
- A disposição da Missão Especial do Chile, às Solenidades da Posse do Presidente do Brasil, 1951.
- Cônsul-Adjunto em Buenos Aires, 1951 a 1953.
- Promovido a Cônsul de Primeira Classe, por antiguidade, 1951.
- A disposição da Missão da Nic·arágua, na III Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas, Rio de Janeiro, 1952.
- Encarregado do Consulado em Buenos Aires, 1952 a 1953.
- Primeiro-Secretário da Embaixada em Lisboa, 1963 a 1969.
- Encarregado de Negócios em Lisboa, 1957.
- Secretário-Executivo do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura
<IBECCl, 1959.
- Promovido a Ministro de Segunda Classe, por antiguidade, 1961.
- Chefe, interino, da Divisão Jurídica, 1962.
- Ministro-Conselheiro da Embaixada em Assunção, provisoriamente, 1962,
- Ministro-Conselheiro da Embaixada em Lima, 19.63 a 1964,
,_
"'
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- Assistente do Comando da Escola Superior de Guerra e Representante do
Ministério das Relações Exteriores junto à mesma, 1964.
- Ministro-Conselheiro da Embaixada em Assunção, 1964.
- Cônsul-Geral no Porto, 1965 a 1970.
- Embaixador em Tagucigalpa, 1970 a 1974.
O Embaixador Fernando Ronald de Carvalho, nesta data, encontra-se no
exercício de suas funções junto à República de Honduras.
de
de 1974.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em
- (Octávio Rainho Neves), Chefe da Divisão do Pessoal.
(A Comissão de Relações Exteriores.)

OFíCIO
DO SR. PRIMEIRO-SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
- N. 0 262174, de 26 de junho de 1974, comunicando a aprovação da emenda
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.o 47, de 1974 (n. 0 1.873-D/74, na
cs.sa de origem), que fixa os valores de vencimentos dos cargos dos GruposAtividades de Apolo Judiciário, Serviços Auxiliares, Seniços de Transporte Oficial
e Portaria, Artesanato, Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atividades
de Nível Médio, Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente
do Tribunal Regi·onal do Trabalho da 3.a R·eglão, e dá outras providências. (Projeto enviado à sanção em 26 d·e junho de 1974.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, comunicação que vai ser lida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lida a seguinte
COMUNICAÇAO
Em 27 de junho de 1974.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com o disposto
no art. 43, alinea a, do Regimento Interno, que me ausentarei dos trabalhos da
Casa a partir do dia 13 de julho próximo, para breve viagem ao estrangeiro,
~m carát.er particular.
Atenciosas saudações. - Antônio Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A Presidência fica ciente.
Sobre a mesa, ofício que vai ser !ido pelo Sr. 1.0 -Secretárlo.
É lido o seguinte

OFíCIO
Brasília, 27 de junho cl.e 1974.
Of. n. 0 103/74
Excelentíssimo Senhor
Senador Paulo Torres
Dlgníssimo Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Solicito a Vossa Excelência se digne de designar um representante do Movimento Democrático Brasileiro, dentre os Senadores Nelson Carneiro, Adalberto
Sena e Ruy Carneiro, a fim de que integre •a delegação brasileira à Assembléia
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vmdouro.
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência meus protestos de
elevada estima e consideração. - Amaral Peixoto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Esta Presidência em atenção ao ofício
da Liderança do MDB, designa o sr. Senador Nelson Carneiro para Integrar a
Delegação Brasileira à Assembléia Geral da União Interparlamentar, a realizarse em Tóquio.
O Sr. 1.0 -Secretárlo procederá à leitura de requerimentos enviados à Mesa.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
N. 0 142, D·E 1974
Requeremos urgência, nos termos d.o art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Cámara n.o 68, de 1974, que dá nova redação ao § 3.o do
art. 654 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n.0 5.452,
de 1.0 de maio de 1943.
Sala das Sessões, 27 de junho de 1974. - Petrônio Porteha.
REQUERIMENTO
N.o 143, DE 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, eLo Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.o 70, de 1974, que dá nora redaçã·o às letras
a e b, do inciso IV, do art. 7. 0 da Lei n. 0 6.009, de 26 de dezembro de 1973, que
"dispõe sobre a utilização e a eXploração dos aeroportos, das facilidades à navegação aérea e dá outras providências.
Sala das Sessões, 2,7 de junho de 1974. - Petrônio PorteUa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os requerimentos lidos serão votados
após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido pelo Sr. l.O-Secretár!o.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO
N.o 144, DE 1974
Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos
Anais do senado do discurso pronunciado pelo Exmo. sr. Marechal Odllio Denys,
na cidad.e mineira de Santos Dumont, na· qualidade de recipiendário do titulo
de cidadão honorário daquela cidade, e que constitui elemento do maior valor
histórico, relativamente à Revolução de 31 de março de 1974.
Requeiro mais que, ao final do discurso, sejam também transcritos o "curriculum vitae" e alguns documentos alusivos à vida militar do Marechal Denys.
Sala das sessões, 27 de junho de 1974. - José Augusto.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O requerimento que acaba de ser
lido será publicado e submetido ao exame da comissão Diretora.
Pasea-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.o 212/74 (n.0 301/74, na origem, de 20 de
junho de 1974), pela qual o Senhor Presidente d·a República submete ao
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de Embaixador do Brasil junto à República Popular da Bulgária.
Item 2
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações
Exteriores sobre a Mensagem n. 0 213, de 1974 (n.o 302/74, na origem, de
21 de junho de 1974), pela qu'll o Senhor Presidente da República submete ao Senado a esc·olha do Senhor Hélio de Burgos Cabal, Ministro
de Primeira Classe, da Carreira cl.e Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto ao G<lverno do Japão.
A matéria constante da Ordem do Dia, nos termos da alínea h do art. 405
do Regimento Interno, deve ser apreciada em Sessão Secretra.
Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a fim de ser respeitado o dispositivo regimental.
(A Sessão tornou-se Secreta às 18 horas e 40 minutos e volta a ser
pública às 18 horas e 45 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia, va!-s.e passar à apreciação do Requerimento n.o 142, !Ido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n. 0 68, de 1974.
Em votação o requerimento. (Pausa).
Aprovado.
De acordo com a deliberação do Plenário, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Proj.eto de Lei da Câmara n.O 68, de
1974 (n.o 1. 988-B/74. na Casa de origem), que dá nova r·edação ao § 3.0
ao art. 654 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.O 5.452, de 1.0 de maio de 1943 (dependendo de parecer da Comissão d·e Legislação Social).
Solicito ao nobre Senador Ot.tivio Cesário o parecer da Comissão de Legislação
Social.
O SR. OTAVIO CESARIO (Paraná) (Para emitir parecer.) -Sr. Presidente,
Srs. Senador·es, de autoria do ilustre Deputado Francisco Amaral, o projoeto de lei
em exame dá nova redação ao § 3.0 do art. 654 da Consolidação das leis do Trabalho.
Essencialmente, o projeto visa a Introduzir modificações importantes no que
se refer·e aos concursos para Juiz Substituto da Justiça Trabalhista, seja no tocante à elaboração das Instruções respectivas - que passam da competência do
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho para a do coleglado - seja no que
diz respeito aos prazos de validade dos aludidos concursos, que a nova redação
permite sejam prorrogados a critério do Tribunal Regional que os tenha promovido, pelo espaço de dois anos, e por uma única vez.
Finalmente, nos termos do art. 2. 0 do projeto, ficam prorrogados, por dois
anos, os prazos de validade dos concursos para provimento de cargos de Juízes
Substitutos do Trabalho, homologados nos dois (2) anos anteriores à vigência da
lei que se pretende aprovar. Trata-se, como se vê, de medida de direito transitório, destinada a regular os concursos a decisão sobre a respectiva prorrogação
dos prazos de validade.
Do ponto de vista da Legislação Social, que nos cabe apreciar, entendemos
tratar-se de proj.eto do maior alcance, podendo-s·e dizer, mesmo, que a proposta
é válida sob todos os aspectos, quer em sua inspiração, quer na forma em Que
foi apr·es·entada.
Por tudo Isso, somos pela aprovação do projeto.
t o parecer.
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- 793O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O parecer da Comissão de Legislação
Social é favorável ao projeto.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o projeto, declaro-a encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 68, DE 1974
(N.• 1.988·8174, na Casa de origem)

Dá nova redação ao § 3.0 do artigo 654 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O § 3.0 do art. 654 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo ~ecreto-Lei n.o 5.452, de 1. 0 d·e maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte
redaçao:
"Art. 654
§ 3. 0 - 0:3 juizes substitutos s·erão nomeados após aprovação em concurso públ!co de provas e títulos realldo perante o Tribunal Regional dO
Trabalho da Região, válido por dois anos e prorrogável, a critério do
mesmo órgão, por igual p·eríodo, uma só vez, e organizado de acordo com
as instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho."
Art. 2. 0 - Ficam prorrogad·os por dois anos os prazos de validade dos concursos para provimento de cargos d·e Juízes Substitutos do Trabalho homologados
nos dois anos anteriores à vigência desta lei.
•••••••••••••••••••••

o •••••

o

••••

o ••

o •••••••••••••••••••••

Art. 3.0 - Esta J.ei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em c·ontrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Vai-se passar, agora, à votação do
Requerimento n.O 143, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei
da Câmara n. 0 70, de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam s·entados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 70, de
1974 (n.O 1. 894-B/74, na Casa d.e origem), que dá nova redação às letras
a e b do inciso IV d·o art. 7.0 da Lei n.O 6. 009, de 26 de dezembro de 1973,
que dispõe sobre a utilização e a .exploração dos aeroportos, das facll!dades à navegação aérea ·e dá outras providências (dependendo de parec·eres das Comissões de Segurança Nacional e de Finanças),
Solicito ao nobre Senador Virgillo Távora o parecer da Comissão de Segurança
Nacional.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (Ceará) (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, com a Mensagem n.o 155, de 1974, o Senhor Pr·esident.e da Repú~
bl!ca submete à deliberação do Congresso Nacional, nos termos do art. 51 da
Constituição, projeto de lei que "dó. nova redação às letras a e b do inciso IV
do art. 7.0 da Lei n.O 6. 009, d·e 26 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre a utili-
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- 794zação e a exploração dos aeroportos, das facllldades à navegação aérea e dá ou.,
tras providências".
2. Com a Exposição de Motivos (n. 0 30-GM-5/74) o Senhor Ministro da Aeroná utlca, assim se expressa:
"O Governo Federal, visando dar maior eficiência aos serviços aeroportuários no Brasil coadunando-os com o vertiginoso progresso dos transportes aéreos, ao mesmo passo que buscando minimizar os encargos da
União com a realização de tais serviços, constituiu a Sociedade de Economia Mista ARSA - Aeroportos do Rio de Janeiro Sociedade Anônlma,
com o objetivo de administrar, operar e ·explorar industrialmente os aeroportos existentes na região geoeconômlca integrada pelos Estados da
Guanabara e do Rio de Janeiro.
Posteriormente, verificada a excelência da Idéia, constituiu, igualmente,
uma Empresa Pública, sob a forma de sociedade por ações, a Empresa
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuárla - INFRAERO, da qual a
ARSA passou a ser subsidiária, com a mesma finalidade e com jurisdição
em todo o território nacional."
3. Com a cr!açã·o de tais entidades, conforme a filosofia adotada, tinha-se que
os aeroportos gerariam receitas em montante suficiente às suas totais necessidades, a fim de que "o Governo Federal ficasse, a médio prazo, desonerado de aplicar verbas orçamentárias para a execução das ativldades de administração, operação manutenção e, quiçá Implantação de aeroportos". E, por esta razão, o Decreto-Lei n.0 270, de 28 de fevereiro de 19,67, Isentou da aludida tarifa a carga
aérea importada com Isenção de direitos.
4. O art. 7.o da Lei n. 0 6.009, de 26 de dezembro de 1973, em seu inciso IV, objeto
da alteração proposta no projeto em exame, instituiu a Isenção da tarifa de armazenagem e capatazia para:
"a) as mercadorias e materiais que, por força da lei, entrarem no Pais
com isenção de direitos, por prazo interior a trinta dias;
b) as mercadorias e materiais que forem adquiridos direta ou indlretamente pela União, com destino a infra-estrutura aeronáutica, por prazo Inferior a trinta dias."
Pelo projeto, entretanto, a referida Isenção atingirá:
"a) as mercadorias e materiais destinados a entidades privadas ou pú·
bllcas da Administração Dlreta ou Indireta, quando ocorrerem circunstâncias especiais criadas pelo Governo Federal, por motivos independentes da vontade dos destinatários; por prazo inferior a 30 (trinta) dias e
mediante despacho concessivo da Isenção do Ministro da Aeronáutica;
bl as mercadorias e materiais destinados a serviços necessários à Segurança Nacional ou por comprovada exigência do bem comum; por prazo
inferior a 30 (trinta) dias e mediante despacho concessivo da Isenção
do Ministro da Aeronáutica."
5. Do exame dos textos, verifica-se que a Isenção da tarifa que incidia sobre
as mercadorias e materiais que entravam no Pais, com Isenção de direitos, bem
como sobre as mercadorias e materiais adquiridos pela União e destinados à
infra-estrutura aeronáutica, ficou restrita aos casos discriminados na nova redação.
6. Assim, pr.etende o Governo restabelecer a condição anterior, evitando a isenção generalizada da tarifa de armazenagem das mercadorias, com a conseqüente
redução da receita das empresas subsidiárias da INFRAERO, sem prejuízo para
as importações de Interesse do Governo, pois o dispositivo garante a Isenção para
casos especiais, mediante despacho do Senhor Ministro da Aeronáutica.
7. Em face ao exposto, sob o ângulo da competência desta Comissão, opinamos
pela aprovação do pres·ente projeto.
É o parecer.

-795O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Saldanha Derzi para em! ~ir parecer pela Comissão de Finanças.
O SR. SALDANHA DERZI (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, pela Mensagem
n. 0 155, de 1974, e nos termos do art. 51 da Constituição, submete projeto de
lei que dá nova r·edação às letras a e b do item IV do art. 7.0 da Lei n. 0 6. 009,
de 26 dedezembro de 1973, com o objet!vo de emprestar maior eficiência aos serviços aeroportuár!os no País, reduzindo, ao mesmo tempo, os encargos da União,
com a eliminação de isenções generalizadas. "admitindo-as, tão-somente, em
determinados caso:: e condições peculiares, .::émelhantes aos da legislação portuária em vigor".
2. O projeto mereceu parecere.o favoráveis das Comissões de Constituição e
Justiça, de Economia, Indústria e Comércio e de Finanças, e conseqüente aprovação do Plenário da Câmara dos Deputados, visto não conter injuridic!dade,
inconstitucionalidade ou inconveniência.

Trata-se d-e ampliar os recursos arrecadados pela Sociedade de Economia
Mista ARSA - Aeroportos do Rio de Janeiro Sociedade Anônima, que administra,
opera e explora industrialmente os aeroportos existente; na r-egião geoeconôm!ca
integrada pelos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. Verifica-se, pela
experiência, que a tarifa de armazenagem de carga aérea, com o quadro de
isenções atualmente em vigor, não tem obtido uma arrecadação compatível com
as necessidades de modernização dos serviços aeroportuár!os.
3.

A Meneagem Presidencial, a propó.:ito, assinala:
"É que s·e constatou, no cam dos portos organizados, que a isenção de
armazenagem incidindo .sobre mercadorias importadas com i>enção de
direitos, causaria verdadeira sangria nos cofres daquelas entidades, dificultando enormemente a realização de suas at!vidades normais, sem que
se recorresse, paralelamente, aos recursos da União, através de verbas
orçamentárias ou não. Idêntica é agora a situação enfren:ada pelos
aeroportos, mormente pe]as entidades constituídas com a finalidade de
operá-los e administrá-los, comercialmente e industrialmente."
4.

As letras a e b do !~em IV do art. 7.0 , que se pret~nde modificar, declaram

isentas da Tarifa de Armazenagem e Capatazia nos aeroportos, verbis:
"a - as mercadorias e materiais que, por força de lei, entrarem no País
com isenção de direitos, por prazo inf·erior a trinta dias;
b - as mercadorias e materiais que forem adquiridos direta ou indiretamente pela União, com destino à infra-estrutura aeronáutica, por prazo
inferior a trinta dia>."
É a seguinte a redação proposta, no projeto, para as referidas letras:
"a) as mercadorias e materiais des :!nados a entidades privadas ou públicas da Administração D!reta ou Indireta, quando ocorrerem circunstâncias especiais criadas pelo Governo Federal, por motivos independentes da vontade dos d·estinatários; por prazo inf.erior a 30 (trinta) dias
e mediante despacho, concessivo da Isenção, do Ministro da Aeronáutica;
b) as mercadorias e materiais destinados a serviços necessários à Segurança Nacional ou por comprovada exigência do bem comum; por
prazo inferior a 30 Ctrin!al dias e mediante despacho, concessivo da
isenção, do Min!.>tro da Aeronáutica."
Verifica-se, portanto, que, em ambos os casos, a isenção dependerá de concessão do Ministro competente, que decidirá sobre a ocorrência de circunstâncias especiais criadas pelo Governo Federal e independentes da vontade dos
destinatários, no calo de mercadorias destinadas à entidades privadas ou públicas da Administração Direta ou !ndire:a; bem assim, se as mercadorias e
materiais são necessários ·à Segurança Nacional ou às exigências do bem comum.
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forma da legislação pertinente aos portos organizadO·>, mas, a partir de 1.o de
janeiro do corrente ano, segundo a Lei n.0 6.009, de 1973, as isenções previstas!
no seu art. 7. 0 , item IV, letras a e b, importarão numa apreciável redução da
receita prevista.
Assim, o projeto restabelece a si~uação anterior, que tange à previsão da
receita, sem qualquer pr·ejuízo para as importações de intere.>se governamental,
tanto mais quanto as isenções podem ocorrer, a juízo do Ministro da Aeronáutica.
Diante do exposto, e para que se não declare uma crise no orçamento da
ARSA, prejudicial à neces;ária modernização dos serviços que superintende, somos favoráveis ao projeto, .:obretudo pelo .seu reflexo positivo nas finanças da
União, libeJ.:ta, no par .!cular, de ânus que custearia por impostos gerais e que
devem ser atendidos pela renda do serviço pertinente.
É o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Os pareceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, passa-s·e à sua apreciação.
Em di:cussão o projeto.
O SR. NELSON CARNEmo- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEmo- Sr. Pre.sidente, apenas para referir, ainda uma
vez, que a pressa é inimiga da perfeiç§.o. A lei que o projeto, neste mês de
junho, visa a reformar, é a de n. 0 6. 009, de 26 de dezembro de 1973. Menos de
seis meses depois a lei é emendada por iniciativa do próprio Poder Executivo, o
que mostra, ainda uma vez, que a pressa é sempre inimiga da perfeição. (Muito
bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Continua em discussão o projeto.
<Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o s·eguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMA:RA
N. 0 70, de 1974
(N.• 1.894-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Dá nova redação às letras a e b, do inciso IV do art. 7. 0 da Lei
n. 0 6.009, de 26 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre a utilização e
a exploração dos aeroportos, das facilidades à navegação aérea e dá
outras providências".
O congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 As letras a e b do inciso IV do art. 7. 0 da Lei n. 0 6. 009, de 26 de
dezembro de 1973, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7. 0 •••••• , ••••••• , • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
LV - Da tarifa de Armazenagem e Capatazia:
a) as mercadorias e materiais destinados a entidades privadas ou públicas da Administração Dlreta ou Indireta, quando ocorrerem clrcun.stân-

-

l!
-797-

elas especiais criadas pelo Governo Federal, por motivos independentes
da vontade dos destinatários; por prazo inferior a trinta dias e mediante
despacho concessivo da isenção do Ministro da Aeronáutica;
b) as mercadorias e materiais destinados a serviços necessários à segurança nacional ou por comprovada exigência do bem comum; por prazo
Inferior a trinta dias e mediante despacho concessivo da isencão do
Ministro da Aeronáutica."
•
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PR>ESIDENTE (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 leitura da Mensagem n.0 52, de 1974 - ON.
Convoco os srs. Senadoras para uma Sessão Extraordinária a realizar-se
amanhã, às 10 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 136, de 1973,
de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que torna obrigatória publicação em
bilhetes de apostas da Loteria Esportiva Federal, e dá outras providências, tendo
P.ARIECERES, sob n.os 198 a 200, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça - 1.0 pronunciamento: pela constitucionalidade
e juridicidade, nos termos do Substitutivo que apresenta; 2, 0 pronunciamento: pela constitucionalidade do Substitutivo apresentado pela Comissão
de Educação e Cultura; e
- de Educação e Cultura, favorável, nos termos do Substitutivo que apresenta.
2

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 1, de 1974,
de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera o disposto no § 2. 0 do
art. 733 do Código de Processo Civil (Leis n.os 5.869, de 11-1-1973, e 5.925, de
1.o·10-73), e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 268, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça.
3
Discussão, em primeiro turno, do Proj etc de Lei do Senado, n. 0 34, de 1974,
de autoria do Sr. senador Carvalho Pinto, que altera o Código da Propriedade
!ndustr!al (Lei n.0 5. 77·2, de 21 de dezembro de 1971), tendo
PAREOERES, sob n.os 229 e 230, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Economia, favorável.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 55 minutos.)

·-

108.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 28 de junho de 1982
(Extraordinária>
PRESID:f:NCIA DO SR. PAULO TORRES

As 10 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena -José Guimard- Geraldo Mesquita -Flávio Brltto
- José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir Milet - José
Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Porte!la - Helvídio Nunes
-Virgílio Távora- Waldemar Alcântara- Wilson Gonçalves- Dinarte
Mariz - Luís de Barros - Domício Gondim - Milton Cabral - Ruy
Carneiro - João Cleofas - Paulo Guerra - Wilson Campos - Arnon
de Mello - Luís Cavalcante - Taotônio 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 - Magalhã·es Pinto - Carvalho Pinto -Franco
Montoro - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça
- Osires Teixeira - Fernando Corrêa - I.talívio Coelho - Saldanha
Derzl- Accioly Fllho - Mattos Leão - Otávio Cesário -Antônio Carlos
- Celso Ramos - Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guido Mondin Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro !liberta
a Sessão.

o

sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Expediente.
É

lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFíCIO
DO SR. PRIMEIRO-SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
- N. 0 267174, de 27 de junho de 1974, comunicando a aprovação do substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 50, de 1974 (n. 0 1. 971-D/74, na
1Casa de origem), que altera a data da entrada em vigor do Código Penal
<Decreto-Lei n. 0 1. 004, de 21 de outubro d'e 1969, com alterações posteriores)
e dos arts. 3.0 , 4.o e 5. 0 da Lei n. 0 6 .016, de 31 de dezembro de 1973. (Projeto
enviado à sanção em 27-6-74.)

- 799Submetendo à revisão do Senado autógrafos das seguintes matérias:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 81, de 1974
(N.• 50-C/67, na Casa de origem)

Dá nova redaçáo aos arts. 469 e seus parágrafos, 470 e 659 da
· Consolidação das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O § 1.0 do art. 469 da Consolidação das Leis do Trabalho passa

ter a seguinte redação:

a

".Art. 469. . ..
§ 1.0 Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados
o •••••••• o • o •••••••••••••• o •••••••••••••••••••••• o ••••••••

que exerçam cargos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como
condição, Implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra
de real necessidade de serviço."
Art. 2.0 Fica acrescentado ao art. 469 da Consolidação das Leis do Trabalho
o seguinte parágrafo:
"Art. 469. . ........................................................... .
§ 3.0 Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir
o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não
obstante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado
a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por
cento), dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação."
Art. 3.0 O art. 470 da Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 470 As despesas resultantes da transferência correrão por conta
do empregador."
Art. 4.0 O art. 659 da Consolidação das Leis do Trabalho fica acrescido de
um novo item, com a seguinte redação:
"Art. 659 ................................... , ......................... .
IX - conceder medida liminar, até decisão final do processo, em reclamações trabalhlstas que visem a: tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do art. 469 desta Conso'!dação."
Art. 5.0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
(A Comissão de Legislação Social.)

EMENDA DA CAMAIRA DOS DEPUTADOS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 63, DE 1973
(N.• 1.404-B/73, na Câmara)

Altera o art. 14 da Lei n. 0 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código
Nacional de Trânsito.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 O art. 14 da Lei n. 0 5 .108, de 21 de setembro de 1966 - Código
Nacional de Trânsito - passa a vigorar com o acréscimo do seguinte item:
"Art. 14 ............................................................... .
IX - disciplinar a colocação de ondulações transversais no sentido da
circulação dos veículos, em vias de trânsito local, bem como nas proximidades de escolas ou outros estabelecimentos que ministrem Instrução

- soo de .1,o e 2. 0 graus, na forma em que dispuser o conselho Nacional de
Trânsito."
··
Art. 2. 0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publ!cação, revogadas as
disposições em contrário.
(A Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente !!do vai à publicação.
o Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura de requerimentos de urgência.

São lidos os seguln tes:

REQUERIMENTO
N,0 145, de 1974

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n. 0 71, de 1974, que reajusta os vencimentos dos
servidores da Secretaria do Supremo Tribunal Federal e dá outros providências.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1974. - Petrônio Portella.

REQUERIMENTO
N.0 146, de 1974

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Ofício S/21/74, encaminhando ao Senado Federal cópia da petição inicial e
do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Representação n. 0 857, do Estado de Minas Gerais, o qual declarou a lneonstituciona!ldade
de dispositivos da Constituição daquele Estado, com a redação da Emenda n.o 1,
de 1.0-10-1970.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1974. - Petrônio Portella,
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, nos termos do art. 378, II do Regimento Interno.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 136,
de 1973, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que torna obrigatória publicação em bilhetes de apostas da Loteria Esportiva Federal,
e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n. 0 • 198 a 200, de 1974, das Comissões:
- de Constituição e Justiça - 1.0 pronunciamento: pela constitucional!dade e juridicidade, nos termos do Substitutivo que apresenta;
2.a pronunciamento: pela c·on.stitucionalidade do Substitutivo apresentado pela Comissão de Educação e Cultura; e
- de Educação e Cultura, favorável, nos termos do Substitutivo que
apresenta.
Sobre a mesa, submenda que será Ilda pelo Sr. 1. 0 -Secretário.
ll: Ilda a seguinte
SUBEMENDA A EMENDA N. 0 1-CCJ (SUBSTITUTIVA)
AO PROJETO DE LEI DO SENADO N. 0 136, DE 1973
Ao art. 1.0 do Substitutivo.
Onde se lê:
"as Casas Legislativas e Prefeituras Municipais,
Leia-se:
"o congresso Nacional e as Assembléias Estaduais."
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Justificação
As eleições para as Câmaras de Vereadores e prefeituras dos .municípios
brasileiros, não coincidem, na forma da legislação eleitoral vigente. com aquelas
para ·:os: .cargos eletivos federais e estaduais,: por isSO que. a :medi-da proposta
deve limitar-se aos pleitos eleitorais realizados em conjunto e. na mesma data
em todo o território nacional.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1974. O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) tutivo e a Subemenda n. 0 1.

Waldemar Alcântara.
Em discussão o Projeto, o Substi-

Se nenhum dos Srs. Senadores deseja fazer uso da palavra,· vou encerrar
a discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão, a matéria irá às comissões competentes, em.
do recebimento da subemen-da em plenário .

virtu.~e

. Discussão, em primeiro· turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 1,
de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera o·. disposto no § 2. 0 do art. 733 do Código do Processo Civil (Leis n. 0 s s· 869
-de 11-01-1973 e 5.925, de 01-10-73), e dá outras providências, tendo
PARECER. FAVORAVEL, sob n. 0 268, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça.
· 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 aprovam o projeto queiram. permanecer. sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
-' O·projeto ·voltará, oportunamente, à Ordem do Dia, para· o segundo turno
·regimental.
:!!: o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
. N.0 1, de 1974

Altera o disposto no § 2. 0 do art. 733 do Código do Processo Clvll
(Leis n,os 5.869,. de .11-1·1973 e 5.925, d& 1-10-1973), e dá outras providências.
Art. 1.0 O parágra.fo segundo do art. 733 do Có-digo de Processo ·civ!l
(Leis n.os 5.869, de 11 de janeiro de 1973, e 1>.925, de 1.o de outubro"de 1973)
passa a vigorar com a .seguinte credação:
- "O cumprimento da pena não exime o devedor do pagamento das
prestações vencidas ou vincendas."
, Art. 2. 0

A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
'O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 3

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 34,
de 1974, de autoria do Sr. Senador carvalho Pinto, que altera o Código
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tendo
PARECERES, sob n.os 229 e 230, de 1974, das comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade; e
- de Economia, favorável.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)

Está encerrada a discusão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados.
(Pausa.)

Aprovado.
o projeto voltará, oportunamente, à Ordem do Dia, para o segundo turno
regimental.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 34, de 19'74

Altera o Código da Propriedade Industrial (Lei n.0 5. '7'72, de 21 de
dezembro de 19'71),

O Congresso Nacion~l decreta:
Art. 1.0 O art. 24 do Código da Propriedade Industrial (Lei n, 0 5. 772, de
21 de dezembro de 1971) passa a viger com a seguinte redação:
"Art. 24. O privilégio de invenção vigorará pelo prazo de quinze anos,
o de modelo de utilidade e o de modelo ou desenho industrial pelo
prazo de dez anos, todos contados a partir da data da expedição das
patentes, desde que observadas as prescrições legaiS.
§ 1.0 O prazo de vigência das patentes expedidas após a promulgação
da Lei n.0 5. 772, de 2,1 de dezembro de 1971, será contado na forma
estabelecida neste artigo.
§ 2.0 Extinto o privilégio, o objetivo da patente cairá em domínio
público."
Art. 2. 0 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada a miatéria da Ordem do
Dia, vai-se passar à votação do Requerimento n.o 145, lido no Expediente, de
ur:gência para o Projeto de Lei da Câmara n.o 71, de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 71,
de 1974 Cn.() 1.949-B/74, na Casa de origem), que reajusta os vencimentos dos servidores da Secretaria do Supremo TribunaL Federal e dá
outras providências (dependendo de pareceres das Comissões de Serviço
Público Civil e de Finanças).
Solicito ao nobre Senador Benjamim Farah o parecer da Comissão de
Serviço Público Civil.

-803O SR. BENJAMIM FARAH (Para emitir parecer) - Sr. Presidente Srs. S·en_a·
dores, na conformidade do disposto nos arts. 56 e 115, Inciso II, da constitulçao.
o Senhor p.reslente da República enviou ao Congresso Nacional projeto de lei
que reajus.ta os vencimentos dos servidores da: Secretaria daquele Egrégio Tribunal.
O projeto visa a estender aos servidores do Supremo Tribunal Federal o
mesmo aumento de vencimentos que o Decreto-Lei n. 0 1.313, -de 28 de fevereiro
de 1974, concedeu à Magistratura e ao funcionalismo do Poder Executivo.
Na Justficação do projeto, salienta-se que, aos servidores ocupantes de
cargos que integram as Categorias Funcionais do Quadro Permanente daquela
Corte de Justiça, assim como aos ocupantes dos cargos de Grupo-Direção e
Assessoramento superiores, é concedida idêntica majoração à deferida aos cargos
equivalentes do Poder Executivo.

o art. 4.o contempla os !nativos com a mesma majoração atribuida aos servidores em atividade, da mesma categoria e nível.
No art. 6. 0 , as gratificações de representação de gabinete obedecem aos
mesmos critérios adotados pe'o Poder Executivo e demais Tribunais Superiores,
valendo enfatizar a diretriz que norteou a paridade de vencimentos, nos Três
Poderes da União.
Pelo exposto, ao âmbito de competência desta Comissão, o projeto merece
inteira acolhida, razão pela qual, opinamos pela sua aprovação.
É

o parecer.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Lourival Baptista para emitir parecer pela Comissão de Finanças.
O SR. LOURIVAL BAPT11STA (·Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Sen!lidores, o projeto ora submetido à deliberação desta Comissão, dispõe .sobre o
reajustamento de vencimentos e salários da Secretaria do Supremo Tribunal
Federal.
Com efeito, o Decreto-Lei n. 0 1.313, de 28 de fevereiro de 1974, majorou
em 20% os valores de vencimentos da Magistratura e do funcionalismo do
Poder Executivo. Trata-se, portanto, de estender aos funcionários da Suprema
Corte de Justiça, os mesmos benefícios concedidos aos do Poder Executivo, em
obediência à mencionada lei, e sob a égide da paridade de vencimentos nos
Três Poderes da União.
El'1aboracto em 9 (nove) artigos, o projeto, não se afasta da diretrlz estabelecida pela Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, que dispõe sobre a Classificação de Cargos do Serviço Civil da União e das Autarquias.

o art. 8.0 do projeto estabelece, com referência à despesa, que os valores
decorrentes do disposto nesta lei vigoram a pa:rtir de 1.o de março de 1974
correndo a despesa à conta de recursos orçamentários, inclusive na forma pre~
vista no art. 6. 0 , item I, da Lei n. 0 5.964, d'e 10 de dezembro de 1973. Vale salientar
que esta última lei, estimando a receita e fixando a despesa da União para o
exercício financeiro de 1974, autorlza o Poder Executivo a reforçar dotações,
especialmente as que dizem respeito a encargos com pessoal.
Pelo exposto, na esfera de competência desta Comissão o projeto merece
integral acolhimento, razão pe~a qual, opinamos pela sua aprovação.
É o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os pareceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, val-se passar à sua apreciação.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, declaro-a encerrada.
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Os Srs. Senadores que aprovam o projeto permaneçam sentados. (Pausa.>
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

l!: o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CAMARA

N.o 71, de 1974

(N,o 1.949-B/74, na. Casa de

origem)

Reajusta os vencimentos dos servidores da Secretaria do Supremo
Tribunal Federal, e dá outras providências.
·. O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o As escalas de vencimentos dos Grupos S'DF DAS-100 e STF AJ-020,
·da: Secretaria do· Supr·emo Tribunal Federal, aprovadas, respectivamente, pelas

Leis n.os 5.-986 e 5.985, de 13 de dezembro de 1973, passam a \"igorar com os
seguintes valores:
STF DAS-100

Níveis

·Vencimentos

Mensais
Cr$

STF
STF
STF
STF

DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
.. . .. .. ... .. . .... . . .... ... .. .... .... .. . . ... . .....
.. .. .. .. .. . ...... . ... ... .. .. .... .. .. .. . . .. . . .....
............................. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. 880,00
7.480,00
6. 930,00
6:390,00

STF AJ-020

Vencimentos

Níveis

Mensais
Cr$

· STF
STF
STF
STF
STF
STF
STF
STF

AJ-8
AJ-7
AJ-6
AJ-.5
AJ-4
AJ-3
AJ-2
AJ-1

•••••••••••• o •••• '

o • • • • o • • • o • • • • • • o. o • • • • • • • • • • • • •
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O

O

O

O

O
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O

o

O

O

O

O

O

O

o

O

O

O

o o o o o

O

o o

O

O

o o

O

O

o

O

o

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

O

O

•••••••••••

o o o

O

O

O

o

O

o

O

o

1

•• o •• o o • o • o •••

5.440,00
4.820,00
4.080,00
2.920,00
2.510,00
2.100,00
1.630,00
1.360,00

Art. 2. 0 Os valores d11.S escalas de vencimentos de outros Grupos Ocupaclonais, integrantes do Quadro Permanente da Secretaria do Supremo Tribunal
Federal, e idênticos, em denominação e atribuições, .aos ·dO Poder Executivo,
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Art. 3.0 Fica concedido aos servidores da Secretaria do Supremo Tribunal
Federal, não amparados pelos artigos anteriores, aumento de vencimentos em
lmontantes idêntdcos aos valores absolutos deferidos aos servidores civis do
Poder Executivo, pelo Decreto-~ei n.0 1.313, de 28 d•e fevereiro de 1974,
de ·acord.o com os critérios e .correspondências estabelecidas pela Lei n.0 5.685,.
de 23 de ·Julho de 1971.
Art. 4.o · Aos !nativos é concedido aumento de valor idêntico ao deferido por
esta lei aos servidores em atividade .da mesma categoria e nível.
Art. 5.0 o limite máximo de retribuição mensal, para os servidores abrangidos pelos arts. 1. 0 e 2. 0 desta lei, é cl.e Cr$ 7.880,00 (sete mil, oitocentos e oitenta
cruzeiros) e, para os compreendidos no· art. 3.0 , é de Cr$ 7.190;00 (sete mil,
cento e noventa cruzeiros), observado, sempre, o disposto no parágrafo único
do art. 6. 0 , do Decreto-lei n. 0 1.256, de 26 de janeiro de 1973.
Art. 6.0 Os valores das gratificações pela representação de gabinete do
Supremo Tribunal Federal são majorados em 20% (vinte por cento).
Art. 7. 0 Nos cálculos resultantes da aplicação cl.est.a lei serão desprezadas as
!rações de cruzeiros, inclusive em relação aos desc·ontos que incidirem sobre o
vencimento ou provento.
Art. 8.0 Os .valores decorrentes do disposto nesta lei vigoram a partir de
1.o de março de 1974, correndo a respectiva despesa à conta de recursos orçamentários, inclusive na forma prevista no art. 6.o, item I, da Lei n. 0 5.964, de
10 de dezembro de 1973.
Art. 9.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, rev'Oga:da:s
as disposições em contrário.
O SR,. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento· n. 0 146, lido no Expediente, de urgência para o Ofício n.o S/21,
de 1974. ·
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram ficar sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria, que foi despachada à Comissão de Constituição. e Justiça.
Solicito ao nobre Senador José Augusto o ·parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. JOSÉ AUGUSTO (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, com vistas ao preceituado no art. 42, item VII d.a Constituição, o Senhor
Presidente do Supremo Tribunal Federal submete à nossa consideração cópias
da petição, das notas taquigráficas e do acórdão proferido por aquela Egrégia
Corte, em que declarou a inconstitucionalidade das seguintes disposições da
Constituição do Estad.o de Minas Gerais, com a Emenda n. 0 1, de 1.o de outubro
de 1970:
1) - no art. 31, XVIII, as palavras "do Procurador-Geral do Estado", "dos
membros do Conselho Estadual de Educação; "e, quando determina em lei, a de
outros servidores";
2) - no art. 76, VII, letra a, as pa}avras "o Procurador-Geral do Estado",
"os membros d.o Conselho Estadual de Educação", "e, quando determinada em
lei, outros servidores";
3) - no art. 88, inciso I, as palavras "entre Procuradores de Estado" e
"com prévia aprovação da Assembléia Legislativa";
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Assembléia Legislativa";
5) - o art. 240, caput, e seu parágrafo único.
A referida decisão atendeu aos aspectos finais referidos no art. 116, da
Lei Maior e respaldou-se no fato de haver aquele diploma estadual violado, no
que concerne a nomeação do Procurador-Geral, o art. 95 da constituição Federal; no que concerne à escolha "dos membros do Conselho Estadual de Educação e, quando determin-ada em lei, a de outros servidores", recentes julgados
daquele Tribunal, com base no art. 42, n. 0 III da Emenda Constitucional n.o 1,
no que concerne, finalmente, ao cancelamento de multas lançadas por autoridades
municipais (art. 240), -a ofensa dirige-se contra o princípio da autonomia muni.clpal. devendo os Estados aterem-se às limitações do poder de organização
imposta.:; pelo art. 13, item I e § 1,0 da Carta Magna.
Ante o exposto, a Comissão, dent.ro do cumprimento aos dispositivos constitucionais Invocados e ao art. 100, II, do nosso Regimento Interno submete 'à.
deliberação de seus Pares, o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.O 30, DE 1974
Suspende a execução de dispositivos da Constituição do Estado de
Minas Gerais, declarados inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida aos 24 de maio de 1973.
Art. único. É suspensa a execução dos seguintes dispositivos da Constituição do Estado de Minas Gerais, com a red-ação da Emenda n.o 1, de
1.0 de outubro de 1970: no art. 31, XVlii, as expressões "do Procurador
Geral do Estado", "dos membros d·o Conselho Estadual de Educação",
"e quando determinad.a em lei, a de outros servidores"; no art. 76, VII,
alínea a, as expressões "o Procumdor-Geral do Estado", "os membros
do Oonselho Estadual de Educação", "e, quando determinada em lei,
outros servidores"; no art. 88, inciso I, as expressões "entre Procuradores
do Estac'o" e "com prévia aprovação da Assembléia LegislatiYa"; no
-art. 199, parágrafo único, a expressão "com prévia aprovação da Assembléia Legislativa"; e, finalmente, o art. 240, caput, e seu parágrafo
único.
É o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres)- O parecer da COmissão de Constituição
e Justiça conclui pela apresentação do Projeto de Resolução n. 0 30, de 1974,
que suspende a execução de dispositivos da Oonstituição do Estado de Minas
Gerais, decl-arados inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, proferid.a aos 24 de maio de 1973.
Completada a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto, em turno único.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discutdr a matéria, declararei encerrada a discussão. (Pausa.) Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto permaneçam sentados. (Pausa.)
AprovadO.
A matéria vai à Comissão de Redação,
Sobre -a me.sa, redação final de matéria, em regime de urgência, que será
lida pelo Sr. 1.0 -Secretârio.
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lido o seguinte:

PARECER
N.o 334, de 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de Resolução n. 0 30, de 1974.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n. 0 30, d.e
1974, que suspende a execução de dispositivos da constituição do Estado de
Minas Gerais, declarados inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, proferida aos 24 de maio d.e 1973.
Sala das Comissões, 28 de junho de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente Wílson Gonçalves, Relator -José Augusto.
ANEXO AO PARECER N.o 334, DE 1974
Redação final do Projeto de Resolução n.0 30, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII,
da Constituição, e eu, Pre~idente, promulgo a seguinte
, DE 1974
RESOLUÇãO N.o
Suspende, por inconstitucionalidade, a execução de dispositivos da
Constituição do Estado de Minas Gerais.

O Senado Federal resolve:
Art. único É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva proferida, em 24 de maio de 1973, pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos da Repre.:entação n. 0 857, do Estado de Minas Gerais, a execução dos seguintes dispositivos da Constituição daquele Estado, com a redação da Emenda
n.o 1, de 1.0 de outubro de 1970:
I - no art. 31, XVIII, as expressões: " ... do Procurador-Geral do Estado";
" ... dos membros do Conselho Estadual de Educação"; "e, quando determinada
em lei, a de outros servidores";
II - no art. 76, VII, alínea a, as expre.ssões: " ... o Procurador-Geral do
Estado"; "e, quando determinada em lei, outros servidores";
III - no art. 88, inciso I, as expressões: ". . . entre Procuradores do Estado"
e "eom pr·évia aprovação da Assembléia Legislativa";
IV - no art. 199, parágrafo único, a expressão: " ... com prévia aprovação
da Assembléia LegiSlativa"; e
V - o art. 240, caput, e .seu parágrafo único.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Tratando-se de matéria em regime
de urgência, deve a redação final ser submetida, imediatamente, à deliberação
do Plenário.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-la, declaro-a encerrada.
Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
•
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Nada mais havendo que tratar, designo para a .Sessão. Ordinária de hoje
a seguinte

ORDEM·' DO DIA
1

DJ..scussão, em turno único, da Redação final. (oferecida pela Comissão de
Redação em seu parecer n. 0 323, de 1974), do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 8,
de 1974 (n. 0 141-B/74, na Câmara do.s Deputados,. que. dispõe sobre aprovação
de Protocolo Adicional a Acordo de Migração firmado entre os Governos do
Brasil. e da Itália. ·
2'
DJ..scussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 60, de ·1974
(n.o 1.898-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, -que .. acrescenta parágrafos ao art. ·22 da Lei n.o 4.229, de 1.o de .. junho de
1963, que transforma o Depar .amento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS) em autarquia e dá outras providências, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 • 319 e 320, de 1974, das Comissões:

- de Assuntos Regionais; e
- de Finanças.
3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 65, de 1974
(n. 0 1.876-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que autoriza a a1~enação de bens imóveis da União.. situados na área
urbana de Porto Velho, no Território Federal de Rondônia, e dá outras providências, tendo
PAREOEIR FAVORAVEL, sob n. 0 318, de 1974, da OOmissão de Finanças.
4
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n.0 54, de 1974
- Complementar, de autoria do Sr. Senador Paulo Torres, que altera os arts.
1.0; 2. 0 e seus parágrafos; 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 Federal,. relativamente à remuneração dos Vereadores,
tendo
PARECER n.O 253, de 1974, da .Comissão:
- de Constituição e Justiça, favorável, com as emendas que apresenta,
de. n.os 1 e 2 CCJ.
Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se a Sessão às 10 horas e 30

minuto~.)

109.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 28 de junho de 1974
PRESID:tNCIA DOS SRS. PAULO TORRES E ADALBERTO SENA·
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Flávio Br!tto - Ca:ttete Pinheir·O - .o\lexandre
Costa - José Sarney - Petrôllio Portella - Helvídio Nunes - Virgílio
Távora - Waldemar Ancântara - Wilson Goncalves - Luís de Barros
- Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Wilson C'ampoB - Luiz Cavalcante
- Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Ruy
Santos - Carlos Lindenberg - Amaral Peixoto - Paulo Torres Benjamim Farah - Nelson Carneiro - Magalhães Pinto - Franco
Montoro - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça - O.Sires Teixeira
- Fernando Corrêa - Saldanha Derzi - Accioly Filho - Oelso Ramos
- Guido Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - A lista de presença acusa o comparecimento de 35 Srs. Senadores.
Havendo número regimental declaro aber~a a Sessão.
O Sr. 1. 0 -Secretário vai proceder à leitura do Expediente.
J!: lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFíCIOS
DO SR. PRIMEmO SECRETARIO
DA CAMARA DOS DEPUTADOS
- N.o 263/74, de 27 do corrente, comunicando a aprovação do Projeto de Lei
do Senado n. o 31, de 1967 (n. 0 2. 345-B/70, na Câmara dos Deputados), que
dispõe sobre o salário mínimo dos menores, e dá outras providências. (Projeto enviado à sanção em 27 de junho de 1974); e
- N.0 264174, de 27 do corrente, comullicando a aprovação da emenda do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 46, de 1974 (n. 0 1. 86'8-D/74, na
Casa de origem), que fixa os valores dos níveis de vencimentos do GrupoDireção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria
do Tribunal Regional do Traba!Jlo da Primeira Região e dá outras providências. (Projeto enviado à sanção em 27 de junho de 1974).

PARECERES
PARECERES
N.os 335 e 336, de 1974
Da Comissão de Constituição e ,Justiça, sobre o ,projeto de Lei do
Senado n. 0 88, de 1973, que "dispõe sobre o exercício da profissão de
lavador e vigia autônomo de veículos automotores, e dá outras providências".
Relator: Sr. Italívio Coelho
O projeto de lei n. 0 88, de autoria do ilustre Senador Eurico Rezende, já
foi examinado por esta Comissão, onde se lhe ofereceu a chancela da juridi-

- 810cidade e da constitucÚ)nalldade; e exaustivamente examinado, no mérito, pela ·
douta comissão de Legislação Social, na qual também foi aprovado.
Na comissão de Legislação Social, recebeu emenda do Relator, de redação,
para que fossem alteradas (no art. 1,0 do projeto) a.s expressões "profissão de
lavador e vigia autônomoO" pelas de "·profissão de guardador e lavador autônomo".
Em Plenário, a emenda n. 0 2 manda suprimir o inciso VI do art. 3.0 pa-ra
lhe oferecer um novo parágrafo único, dispondo com maiores detalhes, sobre a
situação doo trabalhador menor de Idade, no contexto dos objetlvos visados pelo
proposição.
Volta-nos, agora, o ref.erldo projeto de lei para que lhe •examinemos as
aludidas emendas, dentro do ângulo da competência desta Comissão.
Ambas as emendas parecem-nos pe1.1tlnentes e, sob o ponto de vista técnico,
só tendem a aprimorar a proposição. Nenhuma das duas lhe altera o mérl!to ou
propósitos, através das inovações que somente valorizam o trabalho do eminente
autor do proj•eto.
Para a emenda n. 0 2, entretanto, buscamos simplificar seus propósitos e, em
conseqüência, oferecer maior tecmicidaide legislativa ao projeto. O seu ilustre
autor, afina~, busca para o trabalha.dor menor, a enquadrar-s•e no exercício de
uma nova profissão regulada pelo Proj;eto de Lei n.o 88, o amparo ·estabelecido
pelo § 2.o do .art. 405 da Consolidação das Leis do Trabalho, repetindo-lhe quase
que literalmente aiS expressões. Então supomos que, ao invés das expressões
contidas na emenda n. 0 2, se devia cingir-se apenas à referência do citado
dispositivo d·a legislação traba~hlsta.
A Constituição, aliás, já assegura tal proteção especial, ao estabelecer:
"Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos termos da 1e! visem à melhoria de sua
condição social:
'
I - ............................................................. ······
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X - proibição de trabalho, em indústrias Insalubres, a mu:her·es e menores de dezoito anos, d·e ·trabalho notumo e menores de dezoito anos e
de qualquer trabalho a menores de doze anos."
Da CLT (Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1.0 de maio d·e 1943), convém destacarse, nesta oportunidade, o inteiro teor do seguinte dispositivo:
"Art. 405. Ao menor não será permitido o trabalho:
I - nos locais e serviços perigosos ou insalubre. c•on.stantes de quadro
pal."a este fim aprovado pelo Dlretor-Geral do -Departamento de Segurança e Higiene do Traba]ho;
II - ·em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade.
§ 1.0 Excetuam-se da proibição do item I os menores aprendizes
maiores de 16 (dezesselsl anos, estagiários de cursos d·e aprendizagem,
na forma da lei, desd•e que os locais de trabalho tenham sido previa-

- 811mente vistoriados e aprovados pela autoridade compe-tente em miil!téria
de Segurança e Higien;e do Trabalho, com homologação pelo Departamento Nacional d·e Seguran!(a e Higiene do Trabalho, dev.endo os menores ser submetidos a exame médico semestra:menrte.
§ 2. 0 - O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia autorização do Juiz de Menol'es, ao qual cabe verificar
se o ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à de seus
pais, avós ou irmãos e se dessa ocupação não poderá advir pr.ejuizo à
sua formação moral."
Acreditamos, enrtão, que possamos opinar conclusivamente (a) pela aprovação
da emenda n.0 1, da Comissão de Legislação Social, (b) pela apresentação de
subemenda à emend•a n.o 2, de Plenário, (c) ·e pe:a a,presentação da emenda n.o 3,
igualm•ente de redação, cujo objetivo seria o de suprimir expressões dispensáveis,
tudo conforme a formulação que se segue detalhadamente.
Subemenda à Emenda N. 0 2, de Plenário
Dê-se a emenda a seguinte redação:
Ao art. 3.0 suprima-se o inciso VI e acrescente-se o seguinte parágrafo
único:
"Parágrafo único - Em se tratando de trabalhador menor, a efeti'l'ação do r.eglstro de que trata es·te artigo fica condicionada ao que
dispõe o § 2. 0 do avt. 405, da Consolidação das Leis do Trabalho."
Emenda n. 0 3 - CCJ
Ao art. 3.0 - Dê-se ao item II a seguinte r.edação:
"II - ll!testado de bons antecedentes, fornecido pela autoridade
competente;"
Sala das Comissões, 5 de junho de 1974.- Aceioly Filho, Presidente em exercício- ItaUvio Coelho, Relator -Nelson Carneiro - Carlos Lindenberg- Helvidio Nunes - Heitor Dias- José Lindoso - Mattos Leão.
PARECER

N.0 336, de 1974

Da Comissão •.de .Legislação •Social, sobre o Projeto de Lei ,do Senado
n. o 88, de 1973.
Relator: Sr. Renato Franco
Retorna o projeto à apreci·ação desta Comissão, em face da Emenda n.o 2
apresentada em P:•enário pelo eminente Senador Virgllio Távora, com a Subemenda formulada na Comissão de Constituição e Jus·tiça peJo ilustre Senador
Italívio Coelho, e, em decorrência, a Emenda n. 0 3 da mesma Comissão.
Com efeito, reputamos oportunas as Emendas que, no mérito, faz·endo jus à
integral acolhida desta Comissão, com a Subemenda, visando a melhor técnica
IegisJ.ativa, se completam perfeitamente.
A Subemenda à Emenda n.0 2, busca dar apenas uma simp:ificação de forma,
tendo em vista que o substrato jurídico legal é o mesmo. O certo é que a Lei
Consolidada, no ca;pítulo "Da Proteção do Trabalho do Menor", disciplina o
tra·balho do menor exercido nas ruas, praças e outros logradouros, que d•ependerá de ;prévia autorização do Juiz de Menores, fato que, originariamente, o projeto o! vi dou.
Há que não se confundir a exigência de atestado de bons antecedentes
fornecidos pelo Juizado de Menores, com a prévia autorização do Juiz de Menores, em obediência aos salutares ditames de direfoto tut·e:ar que noli;eiam a
espécie, no § 2. 0 , do art. 405 da Consolidação das Leis do Trabalho.

- 812Pelo exposto, no âmbito de a•trlbuições desta Comissão, reiterando . nosso
integral apoio ao projeto, com a Emenda n. 0 1 - C[.S, opinamos pela sua aprovação, com a Subemenda à Emenda n.o 2, de Plenário e a Emenda n.o 3, oferecidas pela douta Comissão de Consti·tuição e Justiça.
Salas das Comissões, 25 de junho de 1974. - Franco Montoro, Presidente Renato Franco, Relator - Accio~ Filho - Octávio Cesário - Guido Mondin.
PARECER
N.o 337, de 1974

Da Comissão de Legislação Social, sobre Projeto de Lei da Câmara
n. o 23/73, que dispõe sobre o exercício da profissão de jornalista.
Relator: Sr. Accioly Filho
1. O Proj<eto visa a assegurar o registro, do diretor-proprletário de empresas
jornalísticas, nos municípios com população inferior a HlO. 000 habitantes, que
não sejam capitais de Estado. O r·egistro só operará efeito no município onde
circular o jornal e ele só se fará se o interessado elrercer a a~tlvidade de jornalista há mais de cinco anos.
2. O P'roj eto pavtiu de um dado da realidad•e brasileira, segundo o qual •nas
pequenas cidades o dir·etor-propri·etário do jornal é, ao mesmo tempo, o notici·arista, revisor, redBitor, Jinotipista, impressor ·e até distribuidor. A circunstância, no entanto, de ser o proprietário do jornal, impede·-lhe o registro como
profissional, o que se toma gravame que d·eve ser reparado.
3. O Projeto é conveniente e está ·em condições de ser aprovado.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1974. - Franco Montoro, Presidente Accioly Filho, Re!a:tor - Octávio Cesário - Guido Mondin - Renato Franco.
Publicado no DON (Seção TI) de 29-6-74.
PAREOERES

N.os 338 e 339, de 1974

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei· do
Senado n.0 130, de 1973, que "introduz alterações no Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil (Lei n.0 4. 215, de 27 de abril de 1963) ".
PARECER

N.o 338; de 1974

Da Comissão de Constituição e Justiça
Relator: Sr. Mattos Leão
De autoria do ilustte Senador F11anco Montoro, visa o projeto em análise
a introduzir alterações no Estatuto da Ordem d-os Advogados do Bras!J (Lei
n. 0 4.215, de 27 de •abril de 1963).
2. O art. 1.0 contém as aLterações pretendi.das.
Inicialmente, dá-se nova •redação ao caput do •art. 71, ·acrescentando-se-lhe,
ainda, o 4. 0 , pelo qual "os atas constitutivos e os estatutos das sociedades civis
e comercl:ais, bem •como •OS contratos .por ·elas firmados com terceiros, só serão
admitidos a registro e arqulv·amento nas 'l'epa~rtlções competentes quando elaborados e visados por ·advogados".
Acrescenta-se, a seguir, a Letra d ,ao item VI do art. 89, possibilitando-se ao
advogado "ingressar Ilvremente ·em qualquer assemblél•a ou reunião ·eLe que
participe, ou possa ..participar, o seu cliente, ou perante •a qual deva comparecer
o constituinte, desde que munido de rpode•res especlats pa11a tal fim".
Figura, também, c•Dmo item XII do art. 89, nova redação do !tem XVII. Houve
ai dois lapsos: em prlmei,vo lugar, não foi a alte.vação ref.erlda na declaração·
do caput do ·a.rt. 1.0 ; em segundo lug,ar, o item cuja modifiooção se pretende
não é o XII e sim o XVII.

-813Acresce, finalmente, o art. 97 de mais um parágra.fo, o § 6. 0 , que fornece
· critério para cálculo do dano apu11ado, na hipótes·e que menciona.
3. Na justificação, a;duz o llustr.e Autor que "a pleto['a de leis, decretos, re.gulamentos e portarias existentes no Brasil tornou-se um faJto. tão avassalador que
o seu conhecimento constitui privilégio de poucas organizações".
Lembra que pesquisa l'ealizada ,pelo seto.r de computação do Sena,do F1ederal
localizou 140.502 leis fede11ais no Brasil, ". . . incluídas nesse número a~p,enas as
normas jurídicas de maior hierarquia, isto é, desde as normas constitucionais
até os dec~etos reg-Wamentares ... "
Salienta que ". . . é absolu-tamente· impossível ao cidadão comum conhecer
todas as leis que, entretanto, é obrigado a cumprir . .. "
E observa: ''se o cidadão comum ... já não tem qualquer condição de eficiência:
pessoal paa'a pleitear perante 1a instância a.dminl.stlrativa, força, então, é recorrer
ao especialista, isto é, a.o advogado".
"Daí, a razão de ser do pl1ojeto, estendenoo as prerrogativas de que goza
o a;dvogado na órbita judiciária à esfera aJdminist11a.tiva."
Relembra que "o assunto foi objeto de am·plos debates no Congresso que a
Ordem dos Advogados re,alizou no Recife e do qual nos dá ampla visão o
trabalho que o Dr. Arnoldo Wald publicou na "Rev1sta Forense" ... e que, " ... ao
final, foi aprov1111da 1a tese que sugeria as modificações em:ampadas por este
projeto, exceção do M't. 97".
Ass1nala que a proposição constitui assunto ". . . longamente estudado e
debatido ... "
Mostra que ". . . convertido em lei, o projeto valorizará a profissão do advogado, de· acordo com a relevância de seu :papel na sociedade conteJllU)orânea".
Recorda que " ... é freqüente, nos tempos atuais, o sacrifício inútil de muitos
direitos porque a parte, não conhecendo a lei, dispensou a assistência do profissional e se aventurou a fli11mM' contratos e oompromissos sem 1a devida assistência. Muitas vezes, o interessado quis economizar o· 'lalor que representma
uma consulta ou assistência do jurista. Posteriormente, v.erifioa que a pretensa
economia representou, na. realidade, p:rej~uizo de vuHo no futuro".
E conclui: "assim, o projeto atende tam·bém o interesse coletivo e social,
tpO!s s~:tlvaguarlia melhor os direitos de terceiros".
O projeto é daqueles em que, por força da matéri1a sobre que versa, compete
a esta Comissão •de Consti·tuição e JustiÇa ernitir pa;recer não 1apen.a:s quanto
à constitucionall:dade e à juridicidade, mas também qoonto ao méri-to (art. 100,
item I, n.0 11, do Regimento Interno do Senado Federa!).

4.

O assunto é de grande relevo, tanto do ponto de vista da ~atividade advocatícia diretamente considerada, como do (ponto de vista do inte:ress·e soc~al.

PM'a os advoga,dos, as modificações proposta.s significa:m um alarg~amento
do campo de suas 1a.tividades profissionais privatiVlaS. !Da mesma f·orma que o
exeroício da Medicina é privaltivo dos médicos, o exercfcio da Engenharia privativo dos engenheiros, o ·exell'cicio da Economia privativo dos e·conornistas o
exerciclo da Odontologia priva;tivo dos odontólogos, o exercício da Contabilidide
privativo dos contadores, é justo que se torne mais real o monopólio das a.t!vida:des jurídicas pelos aidvogados.
Essa ampliação é decol1l'éncia normal da especialização cada vez mais inevitável no mundo contemporâneo, atendendo, a um só tempo, a;os naturais anseios e expectativas de quem se prepruva e se ·especializa, como também à gwanti•a
e defesa dos usuários desses serviços.
Além disso, a inltervenção do especialista no c.ampo de a.tivldaJde que lhe é
próprio e específ1co minimiza a posslbllidrude de enganos e fraudes, o que é
resultado de alto sentido social.

- 814Conforme ressaltou o ilustre Autor do projeto em sua justificação, ,ag alterações constantes da proposição J.1esultruram 'da encampação das sugestões apresentadas no Congresso que a Ordem dos Advog1rudos f.ez re·alizar no Redfe, na
visão dada pelo estudo do Professor ·e Advogado Dr. A:moMo Wald, em publicação da "Revista Forense".
Naquele !Jrabalho, constata o ilustre Me·stJ.1e que "há, assim, ·re,almente, um
certo declínio da advocac~a forense, substitu~da e compensada peLa ampliação
d'a advocacia de empresa (Arnoldo Wald, "Dimensões da Advocacia num Pais
em Desenvolvimento", "Revista For·ens•e", n. 0 234, 1971, pág. 389).
Acrescenta: "a veil1dlllde é que não se P·ode negar a existência d'a sempre
creseente advocada. de empres;a e que, se ela exisrtJe., é pr.eciso ·conceder-lhe um
status adequa:do, ga,rant!ndo o seu ·exercício de modo eficaz, ressal~ando as suas
quaHda.des e tentand·o combruter os seus everutuais vícios" (id., ib., pág. 389·).
Diz mais: "a c·onclusã-o que nos parece necessário fixar, de~de log10, é a
da necessidade de reconhecer a amp!Ltude maior que vai adqui:rindo a advocacia
de emp11esa. Torna-se im}JJ'escindivel que uma regulamentação própria tmte
desse tipo de ,advocacia, a fim de permitir a modernização, sem aidnlit!:r, sob
qualque;r forma, .a come,rcLalizaçfw ou a industrialização dia advocacia, pois ambas não se coadunam nem com 1as noss;as tradições, nem com a escala de va101'es
dominlllnte em nossa soc!edrude. Na realidade, continuamos fiéis à lição de Rui
BM'bosa e não concebemos que a ba:nca vire balcão" üd., ib., :pág. 390).
Analisando os óbic·es que f,reqüentemente· se apresentam na práitica, à livre
movimentação do advogado junto às emp·resas, na defesa de seus const~tuintes,
conclui que "tanto a lição do direito comparado com o sentido .prático nos
levam, no caso, a reconhe•.cer 'a necessidade de permitir que o acionista s•ej•a
assistido, po·r a:dvog!lldo, inclusive nas ass.embléias .gerais" (l:d., ib., pág. 391).
". . . é evidente que o profissional indicado por excelência !Para ori·enta-r o
,acionis1la é o ,advogado ... Partindo-se· da idéia do diJ.1eito de defesa, chega-se
à conclusão que o acesso do advoga.do ,a qualquea.- reunião ou assembléia é um
coroláJl'io necessá!rio ·eLa possibilidade ·de assis,tênci•a j urfdica no momento de
uma: deliberação ou de uma votação. Ubi jus, ibi remedium" (id., ib., pág. 3·91).
Finaliza, declaJ.1ando: "entendemos pois, que o diJ;eito de livre acess·o dos
adVO!l'!lJdos às assembléias ger,ais e reuniões de cons•elhos de sociedades, associações e fundações está ~mplicito na lei, especialmente, quando o advogado
representa ou acompanha o seu constituinte" (id., lb., pág. 392).
·Como porém, existem problemas e divergências de interpretação e jurisprudênc~a nó prurticular, sugere-se •a modificação 1e.gislativa ·a que o projeto faz eco.
5. Das modificações introduzidas pelo projeto •aquela que se apresenta como
mais suscetível de objeções é o § 4. 0 , que se acres'Centa. ao avt. 71. A primeira
vista, poder1a pare·cer que aumentasse descabidamente os ônus das so.ciect.!lldes,
assim comerciais como civis, embaraçando-lhes, ainda, os passos.
Levando-se, porém, em conta que a:s soc~edades comerciais, em sua grande
maioria, já têm os seus advogados ou seus departamentos juridlcós, e que as
socieda:des civis, mesmo· as de cunho beneficente, costumam contrur eom esses
serviços, até mesmo em caráte;r gracioso, cede a obj·eção às vantagens que do
dispositivo devem resultar, tanto do ponto 'de· vista dos advogados, como do
ponto de vista soc~al, conforme já assinalado.
A letra d, que se a:c.~esce•nta ao item VI do art. 89, garante a .efe,tiva atwação
do a-dvogado a serviço de seus clientes em assembléia:s ou reuniões, desde que
devida:mente munido de poderes para tanto.
Quan;to à nova redação 'do item XVII, deve •ela ser mencionada êtlJa declaração
do caput do artigo, dando-se-lhe, igualmente, a numeração comta.
Sua inov,ação diz 'respeito aos pa.-oce·ssos a,dminist~ativos, em cons·onância
com a modificação constante do caput do art. 71, cuja proc.edêncla se impõe
por si mesma.

l
- 815No que diz respeito 'ao § 6.0, que se pretende acrescenta-r ao art. 97, entendemos que ele versa, a um só tempo, matéria prqpr~a do Estatuto regulador
eLa atividade advocatíc!a e também matéria de Direito Processual Civil, colllform.e
se ev!cLe·nc~a de seu cotejo com os axts. 911 e 912 do Código de Processo Civil
vigente, pelo que opinamos por sua supressão, a fim àe se· sanar a injurldiciade.
6. Concluímos por oonslderar o projeto constf.tudonal e jurídico, a;provando-o,
também, quanto a.o mérirto, nos termos do seguinte substitutivo:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.O 130, de 1973
Introduz alterações no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil
(Lei n.0 4.215, de 27 de abril de 1963).
o Congresso Nacional droreta:
Art. 1.0 Os arts. 71 e 89 da Lei n.O 4.215, de 27 de abril de 1963, passam a
vigorar com a seguinte •redação, •acresci-dos o art. 71 do § 4.0 e o art. 89, VI,
da letra.d:
"Art. 71. A advocacia abr!IJll:ge ·a representação em qualquer juízo ou
tribunal, bem como o procuratório extrajudicial, inclusive nas instâncias
adminlstraJtiv;as, os trabalhos juridicos de consultaria e assessorra e as
funções de diretoria juridica.
•

•

•

•

•

•

•

•

o •••••••• o

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

4.0 Os ates constitutivos e os estatutos das sociedades civis e comerciais só serão admitidos a registro e arqulva:mento nas repartições competentes qua.nldo visados por advogados.

§

Art. 89.

VI ••

o

••

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

ingressar livremente:
o •• o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • o. o • • • • • • • • • • o. o • • • • • '

••••••••••••••••••••

dl em qualquer assembléia ou reunião de que participe, ou poss1a participar, o seu cliente, ou perante a qual deva comparecer o constituinte,
desde que muntdo de poderes especiais pa:ra tal fim.
XVII - ter vista ou 11etirar, para os prazos legais, os autos dos processos
judiciais ou administl1rutivos, d·e qualquer natureza, desde que não ocorra
a hipótese do inciso anterior, quando a vista será comum, no cartório
ou na repartição competente."
Art. 2.0 Esta lei entra.rá em vigor na daJta de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1974. - Daniel Krieger, Pres~dente
- Ma.ttos Leão, Relator - Nelson Carneiro, vencido em parte - Carvalho Pinto,
vencido em plWte - Carlos Lindenberg, vencido em patrte - Accioly Filho Helvídio Nunes - José Lindoso - Heitor Dias, vencido em p31rbe - José Augusto - Wilson Gonçalves.
Voto em separado do Senador Wilson Gonçalves, na Comissão de
Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei do Senado n. 0 130, de 1973.
O nobre Senador Franco Montoro apresentou ao Senado projeto de lei para
alterar alguns dispositivos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, com
o objetivo de atualizar, em preceito legal, os novos aspectos da atividade do
advogado, bem como valorizar a sua profissão, "de acordo com a relevância do
seu papel na sociedade contemporânea".
A matéria está amplamente justificada e merece de todos nós - principalmente dos que conhecem o campo profissional do advogado na época atual toda ·a atenção e apreço.
No seu lúcido parecer, o ilustre Senador Mattos Leão apreciou, demorada e
judiciosamente, os principais aspectos que o assunto oferece, tendo concluído
•
rn
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Apoiamos o brilhante parecer do Relator, fazendo-lhe apenas uma restrição,
que, a nosso ver, envolve tema de Indiscutível relevo. Embora estejamos de
acordo com a finalidade primordial da proposição, visando a prestigiar a ação
do advogado e dar-lhe conteúdo legal em termos atuallzados, de modo a compreender, também, a função do assessor jurídico de empresas; julgamos excessiva ou. quando menos, imprecisa e &:mpla a dispsiçiio contida no cltaido § 4.0
do art. 71, a saber: " ... bem como os contratos por elas firmados com terceiros".
Entendemos que o vocábulo contratos, empr.egado sem qualquer quallficativo
ou restritivo, como se acha no texto examinado, poderá dar margem a abusos ou
excessos não desejados pelo autor do projeto. É exato que, na interpretação
lógica do preceito sugerido, poder-se-á alegar que tais contratos são apenas os
que estão suj·eitos a registro ou arquivamento. Mesmo assim, ficará compreendida
uma série de atos contratuais, que, se inserindo na rotina quotidiana dos negócios das sociedades comerciais e civis, prescinde normalmente da orientação ou
assistência de advogado.
Assim, a expressão, como se contém no texto, poderá tornar-se um grave
estorvo à ação natural das mencionadas sociedades e exigir a presença de advogado em muitos ates para os quais ela não se fez Imprescindível. Criar-se-ia,
talvez, um privilégio odioso para a classe, encarecendo, desnecessariamente, a
atividade das aludidas entidades.
Enquanto não se oferecer à palavra contratos um qualificativo adequado a
restringir o seu alcance àqueles ates bilaterais que exigem a orientação ou
assistência de advogado, preferimos a supressão da referida fras·e intercalada:
no prefalado § s.o
Por estas razões, apresentamos a seguinte
Subemenda
Suprima-se, no § 4. 0 do art. 7·1, a exp·ressão:
"bem como os contratos por elas firmados com terceiros".
Sala das Comissões, 29 de maio de 1974. - Wilson Gonçalves.
PARECER

N.0 339, de 1974

Da Comissão de Legisl~ão Social, sobre o Projeto de Lei do Senado
n. 0 130/73.
Relator: Sr. Accioly Filho
1. O projeto de lei do nobre Senador Fr·anco Montoro visa a inserir, no Esta-

tuto da Ordem dos Advogados, dispositivos que tornam privativo do advogado
a realização de determinados trabalhos ou lhe faculta a prática de certos atos.
Assim, pelo projeto devem ser obrigatoriamente elaborados e visados por
advogado o ato constitutivo e o estatuto de sociedade civil ou comercial, bem
como os contratos por elas firmados com terceiros. Doutro ladoo, o projeto assegura ao advogado o ingresso em qualquer assembléia ou reunião de que participe,
ou possa participar, o seu cliente, ou perante a qual deva comparecer o constituinte, desde que munido de poderes especiais para esse fim. Além disso, o
projeto estende o direito do advogado de ter vista de autos de processos administrativos fora de repartição, a respeito de cuja matéria é omissa a legislação
vigente. Finalmente, trata o projeto sobre critério a ser obedecido na fixação
de honorários de advogados nas ações de indenização resultante de ilícito.
2. O projeto recebeu parecer favorá~'e-1 da douta: comissão de Constituição e
Justiça, que aprovou substitutivo alterando em parte a proposição original, dela
suprimindo tão-só a disposição final relativa às ações de lndenização de dano.
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velhos tampos e os fatos se submetem hoje a uma complexidade, cada vez maior,
do ordenamento jurídico. Sobretudo, os fatos econômicos reclamam disciplina
jurídica para que não se reveJ.em ofensivos à comunhão social. Basta um olhar
de relance sobre os fatos econômicos comuns e rotineiros que ocorrem à nossa
volta, para qua se verifique a celeridade e a complexidade deles. Isso importa
que as empresas industriais, comerciais ou agrícolas têm atualmente estrutura mais sofisticada e agem num mundo que vive sob o império das mais
variadas leis e outros ordenamentos jurídicos.
Cumpre, pois, d·ar segurança aos atas que essas empl'asas pratiquem ou que
tenham repercussão sobre elas. Essa segurança, todavia, só se encontrará se
obrigatória for a presença do advogado na realização daqueles atas.
É o que rpretende o projeto do nobre Sen!lldor Franco Montara, o qual está
em condições de ser aprovado segundo a emenda substitutiva da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1974. - Franco Montoro, Presidente Accioly Filho, Relator - Renato Franco - Octávio Cesário - Guido Mondin.

4.

PARECER
N,os

340, de 1974

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n. 0 21, de 1974, que ''altera a legislação da Previdência Social
e dá outras providências".
Relator: Sr. Wilson Gonçalves
O presente projeto, de iniciativa do nobre Senador Nelson Carneiro, como
bem salientou o ilustre Senador Heitor Dias em seu voto apreciado por esta
douta Comissão em sua última reunião, obj.ativa "alterar o art. 8.0 da Lei
n.o 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social), suprimindo a alínea e do § 1. 0
e acrescentando um § 3.0, de modo a garantir ao segurado o direito de manter
essa condição, independentemente da contribuições, enquanto estiver desempregado".
M1a:lisou o digno representante baiano, no seu judicioso trabalho, não só
o aspecto constitucional da proposição, .mas, igualmente, as questões relativas
ao mérito, para, reconhecando a sua constitucionalidade, manifestar-se contrário
à mesma, por lhe parecer inoportuna e inconveniente.
Durante a discussão que se travou na reunião, divergimos - data venia das conclusões do no·bre Senador Heitor Dias, por entendermos que, em face
do disposto no art. 109 do nosso Regimento Interno, e como tem decidido reiteradamente a Comissão de Constituição e Justiça, a competência para examinar
o mérito do projeto em apr..aço é da ilustrada Comissão de Legislação Social,
a quem foi distribuído, também, o processo. Entendemos, assim, que, no âmbito
desta Comissão, não deveríamos concluir com pronunciamento sobre o mérito,
limitando-nos a apreciar os aspectos constitucionais e jurídicos.
Em consonância com o nosso modesto ponto de vista manifestou-se a maioria
da Comissão, razão por que fomos designados r.alator do vencido.
·Em face do exposto, e sem prejuízo do exame pela Com!ssão de Legislação
Social sobre as considerações expendldas pelo eminente S.anador Heitor Dias,
em seu mencionado trabalho, somos, em conclusão, pela constitucionalidade e
juridlcidade do presente projeto.
Sala das Comissões, 29 de maio de 1974. - Daniel Krieger Pre.sid'ente Wilson Gonçalves, Relator - Carlos Lindenberg - Hclvidio Nunes - Accioly
Filho - Mattos Leão - José Augusto - José Lindoso ·- Heitor Dias, vencido Nelson Carneiro.
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De lnlclatlva do eminente Senador Nelson Carneiro, obj.~tlv.a o projeto em
exame alterar o art. 8. 0 da Lei n. 0 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social),
suprimindo a alínea e do § 1.0 e acrescentando um § 3.0 , de modo a garantir
ao segurado o direito de manter essa condição, independentemente de contribuições, enquanto estiver desempregado.
A alínea e do § 1.0 já permite que o desempregado deixe de contribuir, sem
perda da qua!!dade de segurado da Previdência Socl!al, pelo prazo de 24 meses,
desde que comprove essa condição perante o Departamento Nacional de Mãode-Obra do Mlnlstérlo do Trabalho. Entretanto, voltando a trabalh·ar, o segurado
deverá pagar, em dobro, à instituição prevldenciária, as contribuições referentes
àquele período de !natividade.
Se bem que o projeto, quanto a este aspecto, também preveja o pagamento
posterior das contribuições, ele introduz duas alterações básicas: a) trans~orma
aquele prazo de 24 meses em tempo lndatermlnado, Isto é, o segurado poderá
ficar desempregado anos a fio sem perda de seu vínculo com a Previdência
Social; b) o segurado poderá paga:r, parce~a;da.mente, as c·ontribu1ções atrasadas.
Quanto ao segundo aspecto, vale lembrar que o pagamento parcelado de
contribuições em débito já é medida de rotina, sendo concedido a quem o requerer, mediante determinadas condições estabelecidas em diversas normas regulamentares. Já relativamente ao per:odo de desemprego, é preciso considerar que,
se o segurado contribuiu durante 10 (dez) anos, antes de ficar desempregado,
aquele prazo de 24 meses é, automaticamente, prorrogado por mais 12, dando,
assim, um total de 36 meses, tempo que nos parece suficiente para que alguém,
que realmente deseje trabalhar, consiga novo emprego.
O projeto tem, ainda, ao nosso ver, um grave inconveniente: ainda que
venha, no futuro, a ser indenizado, a falta do recebimento regular de contribuições causará, inegavelmente, um reflexo negativo na manutenção dos serviços
prestados pelo INPS.
l!: que o custeio da previdência social, sendo calculado em bases atuariais,
pressupõe uma receita constante, indispensável à manutenção dos chamados
benefícios continuados. Reduzindo-se a termos singelos a questão, teríamos o
exemplo do aposentado por invalidez sendo "mantido" pelas contribuições do
segurado ativo. Ora, no momento em que cessarem as contribuições, terá a
instituição seguradora de prover, por outros meios, a manutenção daquele benefício, com o prejuízo da prestação de outros serviços.
Assim, se pelo aspecto constitucional o projeto é viável, pois prevê a fonte
de custeio pelo ressarcimento d·as prestações não recolhidas no período de desemprego, sob o ponto de vista da manutenção dos benefícios previdenciãrlos ele
nos parece inoportuno e inconveniente.
Ante essas razões, somos de parecer contrário ao projeto.
Sala das Comissões, 15 de maio de 1974. - Heitor Dias.
PARECER

N.0 341, DE 1974

Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei do Senado
n.0 21, de 1974.
Relator: Sr. Renato Franco
Objetlva o projeto em exame, de autoria do eminente Senador Nelson Carneiro, permitir que "o edsempregado, enquanto estiver nessa condição di·fíc!l,
não perca a sua condição de segurado, mesmo que tenha posteriormente, ao
voltar a trabalhar, que pagar de modo parcelado suas contribuições em atraso".
Para que se possa ter um perfeito entendimento do que, a respeito, já
prevê a Lei Orgânica da Previdência Social, vale tran:crever, inicialmente, o
disposto no art. 9. 0 do Decreto n. 0 72.771, d·e 6 de setembro de 1973, que, ado-
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tando a.s modificações introduzidas pela Lei n.0 5. 890, de B de junho de 1973,
regulamentou toda a legislação prevldenciária:
"Art. 9.0 Manterá a qualidade de segurado, indep-endentemente de
contrübu!ção:

I-···································································

II -Até 12 (doze)· meses após a cessação das contribuições, o que deixar
de exercer at!vidade abrangida pelo regime de que trata este Regulamento ... "
·'§ 1.0 O prazo previsto no item II será dUatruclo para 24 (vinte e quatro)
meses se o segurado já houver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, sem interrupção que haja acarretado a perda da qualidade de segurado.
§ 2.0 Para o ·segurado des·empregado, desde que comprovada es .a condição pelo registro no órgão próprio do Departamento Nacional de Mão-deObra, os prazos previstos no item II e no p!krágrafo anterior serão
acrescidos de 12 (doze) mese.l,"
Interpretando-se esses diSIPOSit!vos temos que todos os segurados pMem deixar de c<lll>tribuir, por doze meses, sem perda dessa qualidade. Esse prazo é dilatado para dois anos (vinte e quatro meses) se o segurado já contribuiu por
10 anos ln!nterruptamen:e (120 meses). Tal segurado, se ficar desempregado,
poderá, ainda, ter nova dilatação de prazo, por mais um ano, ou 36 meses totai.i,
se comprovar a sua situação perante o Ministério do Trabalho.
Vê-se portanto, que a lei já prevê prazos ma:is do que suficientes para. que
"alguém, que realmente deseje trabalhar, consiga novo emprego", como disse o
eminente. Senador Heitor Dias ao tratar da matéria na Comissão de Cons.ituição
e JU.ltiça.
O que o projeto pretende é tornar indefinidos esses prazos, ou seja, enquanto
perdurar a situação de desemprego, o segurado manterá todos os seus direitos
perante a Previdência Social. Ora, em que pesem as elevadas intenções do Autor,
isso noJ parece inconveniente, até mesmo por ens-ejar a possibilidade de fraude
à lei.
Basta, por exemplo, que um segurado se inscreva como desempregado no Departamento Nacional de Mão-de-Obra e passe a ·"trabalhar por conta própria",
furtando-se, assim, ao pagamento das contribuições devidas ao ]NPS, Se, nessas
condições, for acometido de doença que o obrigue a permanecer !nativo, esse
"segurado" terá todo o direito de requerer o auxílio-doença e ficar recebendo da
instituição um benefício totalmente !merecido.
É preciso considerar, também, que a Previdência Social no Brasil, embora
tenha es·:le nome, ainda se processa como um verdadeiro seguro. É necessário
que o segurado pague as con :ribuições para ter direito ao> benefício,. O ,oistema
é retribut!vo. Para o custeio dos chamados "benefícios continuados" (aposentadorias, auxílio-doença, pensões etc.), é imprescindível a contriou!ção regular de todos os ·te gurado3.
As.:im, embora o projeto preveja a indenização das contribuições "quando
o segurado voltar a trabalhar", a falta de previsão da entra-ja dessa receita
tardia torna, praticamente, ineficazes os cálculos a:uaria!s da autarquia.
A par desse aspecto, a proposição nos parece injusta para com aqueles que
pagam, em dia, suas contribuições. Dar ao inadimplente o mesmo tratamento
legal que têm o..; que cumprem suas obrigações, não nos parece ser a melhor
solução do problema.
Ante essas comiderações, e por entender que a legislação já é bastante complacente com os segurados em situação de desemprego, somos de parecer contrário ao proje .o.
Sala das Comissões, 25 de junho de 1974. - Franco Montoro, Presidente Renato Franco, Relator - Accioly Filho - Octávio Cesário - Guido Mondin,
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Sobre a mesa, ofício que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretãrio.
ll: lido o seguinte

OFíCIO
LATilNOAMERIOANO)
GRUPO BRASILEmo
Ofício n. 0 23/74 - Brasília, 24 de junho de 1974.
Ao Excelentíssimo Senhor Senador Paulo Torres
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Pelo presente comunico a vossa Excelência que a Comissão Diretora do
Grupo Brasileiro do Parlamento Latinoamericano, reunida em 20 do corrente,
deliberou designar a Delegltção Brasileira à Primeira Conferência dos Parlamentos Latinoamericano e Europeu, a realizar-se na Cidade de Bogotá - Colômbia,
no mê3 de julho de 1974, cuja relação acha-se anexa ao presente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protesto·s de
alta estima e consideração. - Wilson Gonçalves, presidente.
(P~.A!MENTO

PARLAMENTO LATINOAMERICANO
Grupo Brasileiro
I Conferência do Parlamento Europeu e Parlamento Latinoamericano
Delegação Brasileira
Bogotá - Colômbia, julho de 1974
Deputado - Alencar Furtado.
Senador - Amaral Peixoto.
Deputado - Flexa Ribeiro.
Deputado - Geraldo Guedes.
Deputado - Harry Sauer.
Deputado - Homero Santos.
Deputado - Parsifal Barroso.
Senador - Paulo Torres (Chefe da Delegação).
Deputado - Ricardo Fiuza.
Senador - Saldanha Derzi.
Deputado - Ulysses Guimarãe.>.
Senador - Wil'son Gonçalves (Presidente do Grupo Brasileiro).
Técnicos:
Otávio Genari Neto.
Waldemar Vilas Boas Filho.
Olmerindo Ruy Capara!.
Ivan Aguiar Figueiredo.
Intérprete: Heloisa Maria de Souza Dantas.
Jornalista: Francisco Estivallet F!namor.
Secretário-Geral: Paulo José Maestra!!.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Com referência ao expediente que
acaba de ser lido, esta Presidência designa, por indicação do Grupo Brasileiro
do Parlamento Latinoamericano, os Senhores Senadores Amaral Peixo:o, Paulo
Torres, Saldanha Derzi e W!lson Gonçalves para comparecerem à Primeira Conferência dos Parlamentos Latinoamericano e Europeu, a real!zar-se em Bogotá
- Colômbia, no próximo mês de julho.
Sobre a mesa, comunicações que serão l!das pelo Sr. 1.0 -Secretário.

~I
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COMUNICâÇ6ES
Brasilia, 26 de junho de 1974.
Ao Excelentíssimo Senhor
Senador Paulo Torres
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente:
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para comunicar-lhe, ncrs
termos do parágrafo único, letra a, art. 42, combinado com o art. 43, letra a,
ambos do Regimento Interno, e para as devidas finalidades, que, atendendo à
convocação do Presidente do Parlamento La~inoamericano, feito por intermédio de sua Secretaria-Geral, deverei ausentar-me do País no mês de julho próximo, a fim de, na qualidade de Pre~idente do Grupo Brasileiro do mencionado
Parlamento, participar da Primeira Conferência dos Parlamentos Latinoamericano e Europeu, que se realizará na cidade de Bogotá - Colômbia.
Esclareço, outrossim, que a minha au:ênria será por r razo não superior a
vinte dias.
Aproveito a oportuni•hde p~m renoMr 'l Vossa Excelência :>s protesto.s de
alta estima e consideração .. - Wil:.m.t Gonçalves.
Brasílh, 27 de junho de 1974.
Ao ExcelentíSsimo Senhor
Senador Paulo Torres
DD. Presiden :e do Senado Federal
Senhor Presidente:
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para comunicar-lht>, nos
termos do parágrafo único, letra a, do art. 42, combinado com o art. 43, letra a,
ambos do Regimento Interno, e para os devidos fins. que me ausentarei do Pai.s
no mês de julho próXimo, por cerca de 20 dias, a fim de integrar a Delegação
Brasileira que participará da Primeira Conferência dos Parlamentos Latlnoamericano e Europeu, que se realizará na cidade d.e BÇ>gotá - Colômbia.
Aproveito a oportunid'ade para renov~r a Vossa Excelência os protestos de
alta estima e consideraçã:>. - Saldanha Der:r.i.
O SR PRESIDENTE (Adalberto Sena) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão Udos pelo Sr. 1.0 -Secretár!o.

São !!dos os seguintes:
REQUEBIMENTO
N.o 147, DE 1974

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n.0 75, de 1974, que dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco- CODEVASF, e dá outras
providências.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1974. - Petrônio Portella.
REQUERIMENTO
N.o 148, DE 1974

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n. 0 79, de 1974, que altera o Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e dá outras
providências.
.;: !!!l
Sala das Sessões, 28 de junho de 1974. - Petrônio Portella.
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o SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Os requerimentos serão ~"'tados
após a Ordem do Dia, na forma do art. 378, II, do Regimento Interno.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o n·obre Senad·or Cattete Pinheiro.
O SR. CATTETE PINHEmo - sr. Presidente, Srs. Senadores, a transformação
para o ensino superior, preconizada pela Revolução de Março de 1964, acha-se
Integrada no contexto do desenvolvimento global da sociedade braslleira. A
criatividade - tanto de alunos quanto de professores - passou a ser estimulada. a fim de tornar-se alavanca do prog11esso tecnológico e cientifico. As nossas universidades estão sendo providas de recursos para o atendimento das novas
exigências de serviços. É alentador verificar que a estrutura escolar e os programas de estudos se adaptam à dinâmica social e econômica do País. Mais do que
isso: o Ministério da Educação e Cultura conduz o sistema univ·ersitário brasileiro de maneira a não subordiná-lo a modelos externos, dotando-o de características próprias. É ·verdade que examina as práticas definidas nos palses
des.envolvidos; porém adota objetivos e planos que atendam às peculiaridades
nacionais. É evidente, ainda, que enfrenta enormes desafios, principalmente se
levarmos em conta que a revolução tecnológica nos obriga a participar da
chamada "civilização nuclear". Tais desafios, no .entanto, estão sendo encarados
tranqüila e c-orajosamente. operando-se modificações fundamentais, a fim de
que o Brasil possa ter. na Universidade, uma corporação voltada às conquistas
da ciência e da tecnologia. Existe a compreensão de que a principal tarefa é
tornar o homem um criador. atento e espontâneo, capaz de dominar o seu tempo
e construir as bases do futuro.
Para que a nossa gente não repita Housman que se considerou "um estranho cheio de medo. num mundo que eu nunca fiz", é que o projeto educativo,
rec·entemente apresentado pelo Ministro Ney Braga, busca a formação do homem de modo a conseguir o necessário aumento do número de profissionais
de d'ferentes níveis. Os termos em que foi concebido o elenco de prioridades
:lo Ministério da Educação confirmam a opção. a partir da implantação progressiva dos diferentes regimes de trabalho no Magistério Superior, objetivando:
- propiciar condições para que o docente faça de suas atividades o objetivo único de suas cogitações, de forma que seja assegurado ao ensino universitário o máximo de produtividade;
- criar condições para despertar nos alunos o interesse pela carreira do
magistério e assegurar sua participação nos trabalhos didáticos. ·
O ensino-aprendizagem, a r·eallzação de experimentos, a validação de materia's que promovam a auto-aprendizagem, a análise de viab1Jidade econômica
e financeira da implementação de sistemas de tecnologia, o estímulo à criação
e consolidação de órgãos de apoio pedagógico constituem parte da ação ministerial, que pretende reformular os currículos do ensino superior mediante:
- estímulo à implementação de estruturas de apoi-o pedagógico e comissões
interdiscipl!nares pa:ra integração, desenvolvimento e a,tualização curricular;
- subsídio ao Cons-elho Federal de Educação com estudos que ofereçam
informações para atualização e elaboração de currículos mínimos d·e graduação;
- incentivo aos estudos dos métodos de integração, desenvolvimento e avallagão dos currículos plenos;
- real!zação de experiências-piloto em cinco universidades federais, procurando abranger as diversas áreas do conhecimento humano;
- efetivação de programas partindo de pesquisas sobre o mercado de trabalho e anális-es ocupacionais, visando verificar a adequação dos profissionais
f.ormados.
A construção dos campi universitários está em andamento e, para atender
à expansão crescente da demanda de matriculas e o acelerado desenvolvimento
d·e inovações tecnológicas e pedagógicas, o Ministério vai executar programas de
aperfeiçoamento e atualização permanente. Os cursos de pós-graduação vão
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e privados de ensino superior é item do programa prioritário. Da mesma forma,
a integração escola-empresa-governo, na área do ensino superior, com a finalidade de, principalmente, pr-oporcionar ao estudante experiência de trabalho
e, ao professor, vivência dos problemas sociais das empresas.
Será aprofundada a integração das universidades no ·meio comunitá-rio do
interior, através dos Centros Rurais Univ-ersitários de Treinamento da Ação
Comunitária. Isso para que a Universidade se comprometa em relação ao processo de desenvolvimento social global, tornando-se instituição onde floresça
a criatividade do homem brasileiro -e onde seja fomentada a prosperidade material do País, do mesmo modo que o bem-estar espiritual.
O programa de ação do -Ministro Ney Braga abrange, ainda, o ensino supletivo, com alfabetização funcional e práticas integradas, mediante novas metodologias.
Em todos os itens do ambicioso esquema de trabalho, é flagrante a preocupação de fomentar o desenvolvimento brasileiro. Exatamente por isso, a opção
repousa na co-responsabil1dade comunitária, relacionando-se oom problemas
locais. As universidad'es ganham estrutura diversificada e flexivel, podendo preparar ci-entistas, humanistas clássicos e trabalhadores capazes de tarefas de
terceiro nível. A burocracia se exaure ante a autonomia didático-administrativa,
o que permite expansão sem precedentes do sistema universitário.
É, assim, com satisfação que deixa aqui registrada a convicção de que o
Ministério da Educação se torna elemento da maior importância para o Brasil
de hoje e o preparo das gerações vindouras.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre Costa, por cessão do nobre Senador Ruy Carneiro.
_ O SR. ALEXANDRE COSTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho em
maos a Mensagem n.o 51, de 1974, envia:da ao Congresso Nacional pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, acompanhada de Exposição de
Motivos do Sr. Ministro da Justiça, e que "dispõe sobre o fornecimento gratuito
de transporte, em dia de eleição, a eleitores residentes nas zonas rurais, e dá
outras providências".
Na Exposição de Motivos, frisa o Ministro da Justiça que o Projeto tem o
objetivo salutar e patriótico de tornar acessível a todos os brasileiros de quaisquer condições econômicas, a conquista de mandatos nas Casas Legislativas, e
que constitui, também, um chamamento aos mais capazes para que, livre de
despesas vuLtosas, passem a valorizar os quadros políticos e a vida pública
do País. Será essa.- continua a justificativa - a v!a natural, o meio, digamos,
o caminho certo para a erradicação de preconceitos e desconfianças que se
acumularam através dos tempos contra a chamada classe política.
Ao nosso modo de ver, o mais importante é que o Projeto cuida de medidas
de irrecusável significação moral e ética para o resguardo da administração
Pública, que deve ser preservada da prática de iniciativas que possam comprometer a lisura do pronunciamento popular.
Assunto por demais debatido através dos tempos, objeto de projeto oriundo
da Câmara dos Deputados, de autoria do Deputado Etelvina Lins. Na medida
em que louvo e congratulo-me com sua Excelência o Senhor Presidente· da
República pela iniciativa da mais alta significação para a vida pública, permitome dizer que, nos termos propostos pela Mensagem, o projeto vai resultar em
uma lei inteiramente inócua e inexeqüível a curto prazo. ei.s que nada consta
sobre o apare'hamento da Justiça Eleitoral para o cumprimento efetivo dos
objetivos fundamentais da medida.
Sendo esta a última Sessão Ordinária do atual período legislativo, já tendo
sido instalada a Comissão que dará parecer sobre o referido Projeto, e tendo
sido estabelecidos os prazos para apresentação de emendas - até 3 de agosto
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do Projeto, feito com as melhores intenções - reconheça-se -, mas que não
atinge o cerne dos problemas eleitorais típicos dos vários brasis que constituem
a Federação brasileira.
Não obstante tudo Isso, entendemos que, do ponto de vista ético e moral,
a medida legislativa proposta se reveste dos maiores méritos. Há, contudo,
lac)lna a ser pre.enchlda, com o objetivo de tornar mais efetiva e ampla a·dlsclpllna que o Pro~eto pretende impor ao processo político-eleitoral no Pais.
Se o que se deseja é evitar a Interferência e o abu.so do "poder econôm!co"
e a prática de Iniciativas que possam C•:Jmprometer a Usura do pronunciamento
popular. Tranquem-se, Sr. Presidente, Srs. senadores também, as portas dos
órgãos públicos, vede-se a criação de sinecuras e estar-se-á aclonando um poderoso freio ao abu.so do poder económico mais forte, qual seja o dos Poderes
Públicos.
Não é justo impedir-se que alguns candidatos, que não tenham eventualmente a proteção e o apoio de chefes de Executivos, façam o transporte de ~eus
eleitores e deixar-se, por outro lado, que permaneçam abertas as mais amplas
possibilidad·es de corrução eleitoral através da elaboração de "testamentos"
feitos à ultima hora, por estar prestes a deixar o cargo de Governador ou Prefeito, "testamentos" esses que sempre trazem dentro de si a criação de companhias, de autarquias e outros órgãos, com poderosos cargos comissionados cujo provimento a lei não pretende vedar - sem que se possa ter a certeza
de que tais órgãos terão eficácia administrativa nos esquemas dos novos governos,
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.8 me dá licença para um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA - Com muita honra, nobre Senador Nelson
Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex.a focaliza, e o faz desde logo, a!guns dos
aspectos negativos do projeto enviado ao Congresso Nacional. Certo é que as
Intenções são as melhores, mas os meios de fraudar essas Intenções V. Ex.11
está denunciando, com aquela proficiência a que todos nos acostumamos a reconhecer e a aplaudir. Realmente, soe não forem tomadas essas medidas, aquela
providência, apenas, de regularizar o transporte e a alimentação dos eleitores
resultará Insignificante diante de outros meios de corrução do eleitorado. V. Ex.8
faz multo bem em trazer essa contribuição valiosa aos que vão, em breve,
estudar a nova mensagem do Senhor Presidente da República e dar-lhe ou não
apoio
O SR. ALEXANDRE COSTA - Agradeço o aparte de V. Ex.a., que honra e
enriquece o meu pronunciamento.
Não desejo impedir, com a emenda que vou apresentar, e me permito ler
a complementação de estrturas administrativas que se mostram desfalcadas
de órgãos necessários ao cumprimento dos programas governamentais:
PROJETO DE LEI N.O 2, DE 1974
Emenda
Acrescente-se ao art. 12 do Projeto de Lei n. 0 2, de 1974, acompanhado
da Mensagem n.0 51174-0N, os seguintes:
§ 1.o ll: Igualmente vedada aos governos estaduais e municipais, no
período compreendido entre os 180 dias anteriores à.s datas das eleições
para cargos legislativos e executivos e o término do mandato de Governador e Prefeito, sob pena de responsabilidade de seus titulares, a criação de órgãos novos na administração direta ou lndlreta, seja sob a
forma de autarquia, empresas públicas ou sociedades de economia mista.
§ 2.0 l!J Igualmente vedada aos governos estaduais e municipais, no
período a que se refere o § 1.0 e sob a mesma pena de responsabllldade:
a) contratar obras ou adquirir equipamento e máquinas, salvo mediante
concorrência pública;
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critério fixado por lei anterior;
c) autorizar empréstimos por bancos oficiais ou por entidades de crédito
em que o Poder Público detenha controle do capital, a Estado ou Municír.io, salvo em caso de calamidade pública ou quando o contrato
obedecer a normas uniformes;
d) alienar bens patrimoniais do Estado, do Município ou de empresas
que o P·Jder Público detenha a maioria das ações com direito a voto.
Senado Federal, Brasília, 28-6-1974. - Alexandre ·Costa, Senador.
Como dizia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não se deseja impedir, com
a emenda que estou apresentando, a complementação das estruturas administrativas, que se mostrem desfalcadas, com orgãos necessários ao cumprimento
dos programas governamentais. Entendemos. apenas, que, nos seis meses anteriores aos pleitos, as administrações que se findam devem deixar - até mesmo
por uma questão de ética - os estudos feitos e concluídos a respeito de novos
órgãos como contribuição às que se Iniciam, quais caberá julgar da validade e
da oportunidade de tais órgãos para o programa que pretendem executar.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.8 dá licença para um aparte?
O SR. ALEXANDRE COSTA - Concedo o aparte a V. Ex. 8
O Sr. Virgílio Távora - Ouvimos, com atenção, as ponderações feitas até
aqui por V. Ex.a sobre o assunto. E gostaríamos d·e, a ela nos associando, dlrer
que V. Ex.8 tem a seu lado não só o bom senso político, mas também o exemplo
histórico. Em 1965, o Congr.e.sso Nacional, em boa hora, aprovou uma Emenda
Constitucional, a de n. 0 15, cujo teor, a nosso ver, disciplinava perfeitamente o
asunto, se a ela acrescentarmos ·esse adminículo a que V. Ex. 8 se refere. O art.
12 do projeto realmente é altamente moralizador, mas, salvo melhor juízo,
estaria mais perto de obter os seus resultados com a redação adaptada ao caso
da emenda constitucional citada, art. 222, e com o complemento que, com tanta
pertinência, V. Ex.a propõe ao projeto.

o SR. ALEXAI'I'DRE COSTA - Estou muito satisfeito com o aparte de
V. Ex.a, Senador VIrgílio Távora, que, com a autoridade de líder, dos parlamentares ilustres desta casa, tem a experiência e sabe bem até onde quero chegar.
V. Ex.a, como meu colega de Comissão de Finanças, sabe que, de longo tempo,
venho combatendo os abusos dos empréstimos internos e externos propostos
pelos governos estaduais, comprometendo e vinculando os fundos de participação, os fundos rodoviários. Há Estados do Brasil que já têm comprometido.
nesta data, cerca de 60% de todos aqueles recursos de que dispõem os governos
para os seus programas. A despeito desta minha luta, deste meu combate, têm
passado. tranqüilamente, pelo Senado Federal as licenças para que se processem
esses atas que reputo um crime contra os novos governos que hão de se instalar.
Sem deixar de aplaudir as boas intenções do Senhor Presidente da República
de escoimar as eleições dessas perniciosas influências que enodoam o processo
eleitoral brasileiro, e sem prejuízo de outras sugestões que farei tão logo reabra
o Congresso Nacional o seu segundo período legislativo, desejo trazer, com a
emenda que agora apresento, uma pequena contribuição para eflclentizar as
medidas moralizadoras que se acham contidas no projeto.
Era o que tinha que dizer, Sr. Pr·esidente. Muito obrigado, Srs. Senadores.
(Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Bagtista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos próximos cinco anos, as aplicações do Banco do N·ordeste do Brasil alcançarão a
cifra de 19 bilhões de cruzeiros, na enfática demonstração do que se tornou
aquele estabelecimento, grande propulsor do desenvolvimento nordestino.
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Invariavelmente, auspiciosas e, assim, reforçam sempre mais o conceito em que
é tido no Nordeste e no País. E fácil se torna compreender o seu vertiginoso
crescimel')to. na multiplicação incessante dos benefícios que espalha por todo
o Nordeste!
· ··
Lemos, Sr. Presidente, recente conferência feita em Fortale21a pelo economista Nilson Holanda, •Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, durante a
qual ·expôs a.s principais dlretrizes de ação do estabelecimento nos próximos
cinco anos, que bem traduzem o firme empenho do eminente Presidente Ernesto
Gelsel de dar prosseguimento e Intensificar ainda mais a notáv·el obra empreendida pelos governos revolucionários em prol do Nordeste, objetivando seu
des-envolvimento acelerado, e, assim, sua total integração no progresso brasileiro.
Segundo rev·elou o economista Nilson Holanda, os financiamentos concedidos à agrapecuária, indústria e a infra-estrutura passarão. de 51 a 72% do volume global de créditos concedidos pelo Banco do Nordeste. Será alterada a e.strutura dos recur.sos à disposição da grande agência de desenvolvimento: os recur.sos próprios passarão a representar 10%, os de repasse 20% e os r·ecursos especiais 70'% - dados e.stes. dos mais promissores.
Adiantou o ilustre presid·ente do BNB que todo o esforço de promoção do
desenvolvimento r·eglonal será canalizado para oito programas de financiamento, destacando-se os relativas à indústria. agropecuária, infra-·estrutura e crédito
geral. Os programas serão, todos subdivididos. No Industrial, por exemplo é
de se realçar a assistência técnica e financeira para consolidação de empr.esas
que se encontrem em dificuldades e, sobretudo, a assistência Intensificada à
média e pequena empresas - da máxima relevância para o Norde.ste, conforme
é notório.
No s·etor agropecuár:o, revelou o Presidente Nilson Holanda as atenções
serão voltadas de modo especial para a expansão da lavoura e da pecuária,
d·escoberta de novas oportunidades de investimento, financiamento às cooperativas apoio à eletriflcação rural e aos programas de irrigação e colonização,
bem como à modernização e expansão da agroindústria. São itens cuja enumeração falam por si sés. A infra-estrtura regional tem tido carinho especial
do Banco do Nordeste e ·está a nova administração disposta a desdobrar-se
ainda mais nesse setor de tamanha Importância. O financiamento de obras
de saneamento. abastecimento d'água, eletrlficação, telecomunicações e outras
mais tem alcance que jamais poderá ser subestimado, do que somos testemunhas
no Estado de Sergipe, onde muito pudemos fazer nesse campo graças ao apoio
que sempre tivemos do Banco do Nordeste.
Em sua conferência, o doutor Nilson Holanda falou, ainda, da Importância
do Fundurbano, recentemente criado e cuja contribuição, a mudança do aspecto
urbano das principais cidades da área, inspirou sua extensão ao Centro-Sul e
Norte do País. Este programa, afirmou, será intensificado ao máximo, sofrendo
algumas modificações para sua perfeita integracão à filo.sofia das áreas metropolitanas. Igual expansão foi prometida para "o crédito geral, reafirmando o
presid-ente do BNB que o envolvimento sempre maior do estabelecimento com
os problemas específicos do desenvolvimento económico constituirá a meta principal de sua administração, que se anuncia das mais profícuas.
E assegurou que, dentro desse princípio, o Banco irá, sempre que possível,
ao ·encontro do empresário, mostrando-lhe onde, em que, e, como, poderá Investir, devotando-se inteiramente aos projetes que representem uma contribuição
ef.etlva e lndiscutível ao desenvolvimento do Nordeste, num trabalho seletlvo
de ai ta relevância.
Não deixou dúvidas quanto ao apoio cada vez mais firme das autoridades
federais para o Nordeste, conclamando os empresários a .se unirem em torno
de programas de comprovada exeqüibllidade e que não deixem dúvidas quanto
aos bons rendimentos económicos e sociais. "Estes - disse - são os pontos
fundamentais para se obter a adesão das autorid::tdes que controlem a política
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empre.sários nordestinos.
Sr. Presidente, as palavras do Presidente Nilson Holanda reafirmam a confiança que sempre depositamos na ação do Banco do Nordeste. e nos é extremamente grato proclamar, desta tribuna, confiança e tranqüilidade quanto à
ação daquela agência de desenvolvimento no Governo Geisel, sempre n,o propósito inabalável ·e patriótico de intensificar cada vez mais o desenvolvimento
harmonioso e equilibrado do País e, de forma especial das regiõeJ menos favorecidas, entre as quais o Nordeste ocupa, indiscutivelmente, posiçao de absoluto
realce e ln te ira prioridade.
Antes de encerrar, devo registrar, mais uma vez, a grande gestão do Economista Hiberto Silva à frente do BNB, onde prestou relevantes serviços ao Nordeste, e, de forma muito especial, ao meu E1tado, que a ele deve muitos benefícios auferidos nestes últimos anos.
Congratulamo-nos. pois, Sr. Presidente, com as oportunas declarações do
Presidente Nilson Holanda, felicitando-o e, simultaneamente, congratulandonos com o Nordeste que poderá contar s·empre mais com essa podero.sa agência
propulsora de seu d·esenvolvimento, que é o Banco do Nordeste do Brasil. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) -

nador Benjamim Farah.

Concedo a palavra ao nobre Se-

O SR. BENJAMIM FARAH- Sr. !Presidente, Srs. Senadores, não pode haver
educação sem professor. Na vida escolar a lei. a escola, as instalações, o currículo. a administração. nada valerá se não houver professores idôneos para movimentar todo o completo escolar.

Em todas as reformas. de ensino levadas a efeito até hoje, seus autores
sempre tiveram a preocupação de ressaltar que o êxito das mesmas depende do
"espírito de criatividade do professor. Já Ferrier·e proclamava há mais de cinqüenta ano.s atrás: "O que existe de mais belo e emocionante na Escola Nova
é o poder criador do mestre."
Mas, como se pode falar em criatividade do professor; como se falar na
nec·essidade de reciclagem dos mestres, na sua reforma pessoal, no seu aperfeiçoamento; como exigir dos sacrificados professores brasileiros mais abnegação. mais desprendimento, mais dedicacii.::J, se em contrapartida. não 1J1.es são
dados salários condizentes e compensadores?
Não mais se justifica que se fale em espírito sacerdotal, em apostolado,
para professores que ganham salários de fome, que os humilham perante as
outras profissões e lhes sufocam quaisquer estímulos.
Já o .sábio Mestre Robert Dottrens, da Universidad·e de Genebra, costumava
afirmar que o "o problema-chave da orientacão escolar, é o da democratizaçilo
dos estudos e o da justiça social na educação."
Um p.rofesso·r univell'sitário pe!·cebe vencLmentos inferiores a dois mil cruzeiros e se aceita. o regime de tempo integr:al ainda não atingirá o limite de qulllltro
mil cruzeiros. Nem mesmo a 'apllcaçã.o do re,gime de dedicação exclusiva, com
os salál!'ios :JJtuais, 'resolve o problema. 'E, ainda acresce a ci,rcunstâncb. de que
nem todos os .professo11es podem ser incluídos nesse regime de de,:licação exclusiva, porque esta situação somente tem sido .permitida aos ,professores de
certas áreas.
Os pr-ofessores da área de Ciências Humanas, por exemplo, têm sido impedidos de ficar sob o regime de dedicação exclusiva.
Seja lembrado ainda o f.aJto que não pode, deixar de ser acentuado: ·são
os encarg·os deco·rren tes do nível de vida nos -grandes centros e o.s de uma
pequena cidade.
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e outros dispendem muito mais para a manutençã-o da sua família, atualização
de seus conhecimentos .e o .ct-es·empenho do seu s1acerdócto do que outros docentes .
universitários residentes em certas cidades, que oferecem ambiente menos one·roso para execução dessas tarefas.
Qualquer lei, que vise à eievação <lo nível do ·ensino e do d~senvolvimelllltO
cientifico compatível com ra épo•ca atual de progr.esso galopamte nao (!>Ode deixar
de proporcionar aos 'P·rofessores ·tudo aquilo de que necerssit1am para a conse·cução desse obj.etivo. Enquanto não se proceder dJesta forma haverá quando
muito tentativas dre soluções.
Os professores do Colégio Pedro II, que, desde o Império tivera-m, para
efeito de vencimentos, tratl!lmento idêntico aos do· professor de ensino suprerloa:,
fo11am, lnexvlicavelmente rebaixados. Os processos usados para o ingl'esso nessa
tradicional casa de ensino, duas vezes secuLa;r, é idêntico e, às vezes, até cercad·os de maiores ·exigên'CLas de que· as mortlalida•de.s apUcardas em 1algumas áreas
do ensino universitário. E, no decorrer do tempo, essa venerável instituição
somente ·tem a;umentado a sua contrlbuicão ·em benefício do ensino e da cultura.
Por que motivo, ·então não se co11rige, e· quanto a:ntes, o inexplicáv·el desnivelamento, !para fic!llr r·esta;belecida a tradicional e justa equiparação?
Os professores de nível médio são espe·ciaHstas convencidos de que a disciplina que ministram é de suma importância para a integral formação de seus
alunos e de que o luga.r que· lhes deve ser reservado na socledalie deve ser
dos mais destacados.
A Lei n. 0 4.024 (Lei de mretrizes e Bases da Educação), parctalmente re.vogada, já falava em remune11ação condigna :aos prof.essores.
A nova Lei, (5.692), sabiamente, determina, em seu art. 54, § 1.0, que sej1am
IBJtribuídos aos professores remunel'!ação condigna, preceituando mesmo que o
Gov·erno Federal só conceda auxílios financeiros aos Estados que pagarem tal
remuneração e o faç:am pontualmente.
Ora, o êxito de uma ~reforma de enve·rgadura, como a que vem s·endo im·pl>antadla - a qual, como. vimos, depe·nd:erá do·s dois fatores: cria.tívldllide e
reciclagem do p.rof·essor - de.ve deixar, também, bem claro que nenhum desses
dois fatores sea:á alcanl(ado sem a imediata melhoria rda;s condições de vida
dos professores, sem que lhes sreja concedida aquela ''·I'emuneraçã.o co.nd!gnta",
que nada mais é que a retribuição salarial capaz de colocar o prof·essor braslleixo no mesmo plano dos médicos, d•os oovo:gllldos, dos engenheiros, dos técnicos de administração, já que todos desempenham tarefas da mesma importância e de igual resrpon.s•abilidade prura o desenvolvimento nacional e porque
de}es é exigida uma acurada fOil'lllação unive!rsitária Igual, em tudo, à dos citados
profissionais de nível superl·or.
A realidade no campo do magistério é realmente constrangedora: tflmos
apenas 57% de professores re.guJ.annente habilitados pa11a o antigo primário e
36%. para os antigos ginárlo e colegial reunidos. não chegando a um décimo
desse total os docentes de áre.as cientificas e técniClas.
Por outro lado, a rápida e crescente expansão do ensino médio, que deverá
exigir o pteparo de ce•rca de duzentos mil profes.sorres •a.té 1980, >tem ocasionado
mais gastos com o pessoal docente. Este fato tem lrevrudo multas Estados a
reduzirem a remuneração do magistério e a outros a se tomarem !mpontual.s
no seu pagamento.
Ora, não há como não reconhecer que isto só serv.e pama desvalorizar cada
vez mais a profissão, dela afugentando não só os professores já diplomados
como os candidatos que, de outra forma, bem iPOderi:am engaj·a.r-se na atividade
docente.
Como conseqüência, nota-se uma fluidez crescente do exercício do ma.gistérlo, e uma evasão alarm·amt.e dos professoJ:es dos quadros do ma;glstérlo.
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status.

A propósito, são de S. Ex.a o nobre Senador Jarbas Passarinho, quando
de sua profícua pass(!Jgem 1)ela Pasta. da. :Educação, estas palavr:as, ao encaminhar
o Projeto de Re,forma de Ensino: "Quanto ao relacionamento de professores e
especlall:stas com instituições e sistemas escolares, há no projeto mna preocupação visível de ~elevar-lhes o status. Tal como na Reforma Universitária, admitiu-se para o ensino oficial a concomitância dos regimes jurídicos do Serviço
Público e da Legislação do Trabalho, flx(JJUdo para a segunda disposições de
nítida Intenção vaiorlzadora; tornou-se compulsória a. existênckt de ~statuto do
Magistério; vinculou-se o valor dos vencimerutos ou saládos ao nível ,de formação
dos prof,essores e espec~alistas, em vez de ao ,gx;au escolar em que exerçam
as suas atlvidrudes; e chegou-se •ao po•rmenor - o que é raro no projeto - de
condicionar a concessão de auxílios federais ao cumprimento dessas prescrições
e à pontualidade de pagamento do pesso'al docente".
Mas, 1(1Jté hoje, esse desideratwn não foi converrientemente aloa.nçado.
Em recente reportagem do Jornal do Brasil, no meio do,cente do Estacllo da
Guanabara, ficou patenteruda, em toda a sUJa crueza, a dJ:Iamática situação que
enfreillta.nl os professores ~guanabarlnos, enquanto não chega o Esta.tuto do Magistério.
"OS professores - af~ os cr:epresentantes da cJ,asse - são uma espécie
em e~inção "a dos professores ,dedicados, experientes e tra.nqüllos", uma classe
insegura, sobrecarregada, que vive inventando fórmulas para. aumentar o seu
ganho, sempre insuficiente, quando não humilhante.
Da escola primária à ,UJiliversidade os J)lfoblemas são equivalentes e as espel'lanças voltam-se rpal'a o Estatuto do Magistério, que há quase ,três anos rola
pelos complicados canais competentes. Na realidade, os Estados não têm condições de aplicar o Estatuto, que daria a caid:a professor uma remuneração comparável à sua fol'mação - ou pa.11a a xeclasslflcação do magistério supedm,
que daria um saláirio mínimo de C['$ 3. 900,00. ,por enquanto não passam de
,proj'etos, longe da. ,realidade que começa, exartamente, com Cr$ 4,55 por hora/aura,
p3Jl'a os professores primários de colégios paxticul(lJQ"es, ou então com Cr$ 790,94,
salário Inicial de uma. professo,ra primária do Estado. .
De um professocr: são ~esúas palavJJas: "A segunda opção do professor de hoje
é a de ser um "derrubador" e com isso ir galgando posições à administracão
escol(lJQ"".
·
Há poucos dias, em entrevista concedida. a uma emissora de TV, ouvimos
de uma •a.bnegada p.rof,esso,ra de Minas Gerais 1a. esta:l'l'ecedor:a informação de
que suas colegas estão percebendo S'alá;rios lnfe,riol'es aos salá;rios mínimos da
região.
Sabemos que pouquíssimos Estado,s (uns seis ou se,te) já aprovaram seu Estatuto do Magistério, e em alguns, como no de Minas Gerais, para desencanto
dos professores primários, seus salários são Inferiores ,ao mínimo local.
Em Brasília, cujo Estatuto continua gua.rda:do debaixo de se,te chaves um
professor contratado perc.e·be o micro-salário de Cr$ 11,00 por hora/awà, no
ensLno de gr(!Ju médio, e os professores enquadrados, c'om 1a obrigação de ministrar um mínimo de 20 ho,J.11llS semanais, vencem pouco mais de Clf$ 1.400,00,
como integrantes do nível 19, enquanto se sabe que algumas profissões, com
cursos de duração Inferior 1ao dos professores, estão enquadradas no nível 22.
São estas anomaUas que estão dei~ando os professo.res desmotivados e sem
ânimo para prosseguirem na sua nobilitante missão. Muitos têm resci.Jnd~do seus
contratos, sendo que a evasão, aqui em Brasília, como no resto do Pais, aumenta
assustadocr:amente. E quem sofre com tudo ispo é 1a qualidade do ensino, ,porque
um professor não se improvisa. com a rescisa.o de um prof·essor, .as autoridades
incumbidas do serviço de remoção e ~relotação têm encontra.do sérias dificuldades
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que, por meses a fio·;- por falta de professores, ficam os ,alunos s•em aula de
disciplinas integrantes ,a.té do núcleo comum e da.s m!l!térias profissionalizantes~
Pelo que sabemos, .todas as categonas do serviço público· já fo·ram reclassificadas. Com relação à categoria profissional de magistério de nível médio,
porém, até hoje, n,a:da se sabe.
o que é ·certo é que os professores não ma!:s supo·r.tam c.a.rrega•r a cruz de
sua profiSSão ~a cima e ;paà'a baixo; o mater1al d'e 't11rubalho di:dátic·o que utilizam e fornecem aos seus alunos sem ,recursos é p.rati·ca.mente comprado com
o própdo saláil'io.
Antes, pois, que a ·cLasse se extinga como as espécies 11a11as, ucr:ge• que o
Governo .atenda a:os seus justos cla.mores, retribuindo-lhes os esfocr:ços ocom
salários mais condignos e justos.
Pelo Decreto n. 0 66.259, de 25-2-70, f·Oi fixa>do, para ·OS professores primários
dos Estados, Municípios .e Territórios, o limite mínimo de 130% do salário mínimo
a1egional mensal, ;prura o regime de 22 hccr:as e 30 minutos de rt1.1abalho semanais,
qua.ndo se tratrur de professor ·Primário com .curso de fo·rmação negula.r, e o limite mínimo de 75% do saláno mínimo mensal, :p!l!ra o professor ·sem curso de
formação reguLar, ·cujo pecr:centual gLra em torno de 40%.
Posterio·rmente, foi baix!lidO o Dec1.1eto n. 0 1.126, de 2-10-70, que fixou os
vencimentos do pesso:al docente· do ensino médio e .a seguir foi ·expedido o Decreto n.O 67.322, na mesma da:rta, que· assim fixou o limi•te ;para a nemuneração
de prof·essor do ensino médio ofictal nos Estados, Te11ritórlos e MunicípiO'S das
capitais. para o regime· de 20 horas de tcr:abalho semanais, •a remunea."ação mínima
corresponde a 280% do salário mínimo da região.
De acordo com a Lei, em 1970, um prof:essor primário, nível 11, o pnofessor
supletivo, perceberá 4,11 salário/aula, ou seja 411,26 P·Or mês. O profoesso•r e'stadual perceberá 4,78 po·r salári0/1au1a, ou seja 473,00 por mês.
Um professor de Nível Médio Fede,ral r.eceb1a o salár1o/aula ·die 11,78, e o
salário mensal correspondia a Cr$ 1.060,00.
Nos Estados este saláirio mensal não La além de Cr$ 960,00.
De lá prura cá, os aJumentos deco·rreram dos 'l'e•ajuste.s ve.rific,ados anualmente e que muito· pouco passaram a representrur.
No ano de 1972, o vencimento inicial de· uma ;p1rofessora primária oficl,al da
Guan!l!bara ena de Cr$ 525,88. Se eLa tivesse 24 anos de exercício de ma:gis<tério
(8 triênios), seus vencimentos atingiriam Cr$ 1.127,19.
Era o que tinha ·a dizea.-, Sr. Presidenlte. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ad::!lberto Sena) Senador Carlos Lindenberg.

Concedo a palavra ao nobre

O SR. CARLOS LINDENEERG - Sr. Presidente, S.rs. Senadores, o Diário
Oficial do Estado do Espíri•to Santo, do dia 20 último, publicou em sua primeira
página, a que noticia os fatos sociais de maior Importância, o necrológio do exPrefel.to d'e Mimoso do Sul, ex-Deputado estadual e federal e ex-Gov.ernador,
Sr. Rubens Rangel, que vou ler para conhecimento da Casa:

ENLUTADO O ESPíRITO SANTO COM O FAiúECIMENr.I'O
DO EX-GOVERNADOR RUBENS RANGEL
Ern Mimoso do Sul onde residia, faleceu ontem, às 2 horas da madru-

gada, o Sr. R..:bens Rangel, figura altamente conceituada naquele município e que se tornou conhecido e admirado nos diferentes recantos do
EspírLto Santo, mercê de seu comportamento como cidadão exemplar e
de sua particf.p.ação destacada no cenário político do Estado.
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ainda muito moço, aqui se radicando e ingressando na politica, o que
lhe valeu e!·eger-se ver.eador e, posteriormente, Prefeito Municipal de
Ml:moso.
Após cumprir dois mandatos consecutivos de Deputa:do Fed·eral e exercer,
durante algum tempo, o cargo de Secretário de Viação, foi eleito ViceGovernador, e nessa condição, coube-lhe a tare~a de assumir o Governo
do Espírito Santos, em 1965, quando a política do Estado se debateu
numa crise das mais atribuladas da sua história.
Não obstante todas as dificuldades encontradas, Rub-ens Rangel não esmoreceu, cons·egulndo vencer a tormenta e realizar um Governo equilibrado, que soube se impor à admiração de ·todos os capixabas.
Do ex-Governador falecido, bem se poderia dizer que pautou sua vida
como uma autêntica reserva moral, cujo desaparecimento todo o Espírito
Santo lamenta. neste instante.
Seu sepultamento verificou-se ontem mesmo, às 16 horas, no Cemitério
de Mimoso do Sul, tendo o cortejo fúnebre sido acompanhado por destacadas autoridades do Governo, parlamentares e, por numerosos amigos e admiradores do extinto.
o ex-~Governante, ontem falecido, deixa viúva a exm." Sr."' Helena De
Giorgio Rangel e três filhos, todos casados, dentre e..es, o Sr. Rangelito
Rangel, resid·ente nesta capital.
A família enlutada as nossas mais sinceras cond·~lências."
Trazendo ao conhecimento do Senado, como e~ressão da verdade, o editorial
que acabo de ler, qu·e é, ao mesmo tempo, a voo oficial do povo e do Governo
do Estado do Espírito Santo e que merece minha inteira solidariedade, quero
reverenciar e homenagear a memória de Rubens Rangel, que soube paurtar sua
vida com ~implicidade, é certo, porém, C·Dm equilíbrio, dignidade, correção e
acendrado espírito público, imprimindo a seus atos justiça e bondade.
É, pois, profundamente consternado que manifesrto a sua excelentíssima
familla minha saudade e meu sincero pesar pelo &eu desapa11ecimento, inscrevendo ao mesmo tempo, nos Anais da Casa, o aludido dQcumentário.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil fixará
em 1975 sua política nucl·ear. Essa é a expectaJtiva dos técnicos e da imprensa
especializada. "A politica nuclear brasileira, deverá ter suas linhas básicas traçadas a partir do ano que vem, considerado por rtécnicos do setor de Minas e
Energia como época ideal para um plano de ação, já que somente a partir de
1985 o Brasil terá necessidade de maior suprimento de energia elétrica para
sustentar o ritmo de crescimento d·esejado", diz fundamentada reportagem publicada no jornal O Estado de S. Paulo, de 26 de maio úHimo.
Na fixação dessa politica duas linhas se apresentam à opção do governo
brasileiro:
1. a linha de reatares alimentados com urânio enriquecido;
2. a linha dos reatares que utilizam urânio natural.
Tecnicamente as duas linhas nucleares estão firmemente estabe:ecidas. O
que ocorrerá no futuro foi muito bem expresso pelo vice-presidente da Comissão
de Energia Atómica do Canadá, Donald Watson, em outubro de 1972 na inauguração de um reatar no Paquistão. "Política e não economia, disse S. Ex."', decidirá provavelmente S·e os reatares àe urânio natural ·e água pesada serão ou
não acertos pelos países em desenvolvimento" disse Watson. De acordo com
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mesmo:
1. O país deseja desenvolver sua própria indústria e fabricar e montar
os componentes dos reatares e o seu combustível de modo a se tornar
independente, em última análise?
2. O país deseja economizar divisas estrangeiras ao longo dos anos evitando comprar combustível de alto custo?
3. O país des·eJ a simplificar o manuseio dos r·esíduos radioativos quando
estes não puderem mais ser enviados ao supridor do combustível?
"Se a resposta a estas perguntas forem positivas então o país deve escolher
reatares de urânio na,tural", disse Watson. "Na base de argumentos econômicos
o custo uni·tário da eletricidad·e é muito próximo nos dois sistemas (urânio natural ou urânio enriquecido)". "Dependendo das hipóteses feitas, pode-se chegar
a resultados que favorecem levemente um ou outro dos sistemas. mas a verdade
é que, no fundo. e substancialmente são basicamente os mesmos".
O problema é fundamentalmente político e se reveste da maior importância
para o desenvolvimento e o futuro do Brasil, e de qualquer País.
As primeiras decisões do Governo brasileiro foram favoráveis a utilização
do urânio enriquecido.
O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex.a
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a traz com muita propriedade a debate, neste
Pienário, uma das questões com que s·e· defronta não o Brasil, mas qualquer
pais, que Ingressa na senda nuclear. Obviamente, o Canadá o fez à base de
reatares de urânio natu11al e água pesada; é o reatar chamado "CANDU" ...:..
Canadian Deuterium Reactor. A Companhia Brasi1eira de Tecnologia Nuc1ear,
em estudo absolutamente imparcial, que só pode ser atacado quando destruídas
as suas conclusões, também à base de números. mos•trou. realmente, o quanto
custa uma e outra tomada de posição nesse sentido, para montar o nosso programa nuclear até o ano 2000. Ao mesmo tempo ..esclareceu que a propalada
independência - que é um dos pontos que o nobre representante do Canadá
procu11a apresentar, n·essas três perguntas, como argumento básico de toda a
sua orientação - é, realmente, apenas um mito. No momento, ou se está dependendo do urânio levemente enriquecido, no caso dos r>eatores, a água leve solução até o momento adotada pelo Governo brasUeiro - ou, como a Argentina,
da água pesada. Nem um, nem outro; nem água pesada, nem urânio enriquecido,
no momento, foram conseguidos em quantidade razoável no Hemisfério Sul e,
principalmente, aqui no nosso su1. Ocidental. Sem atrapalhar o discurso de V. Ex.a,
e re.spondendo aos três quesitos do ilustre homem de ciência canadense. gostaríamos de dizer logo que toda argumentação de S. Ex.a se baseia - sem fazer
jogo de palavra - na excelência que ele acha de tipo de reatar adotado por sua
pâtria: o "CANDU" de urânio natural e água pesada.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex.a, que trouxe
contribuição objetiva ao debate do prob1ema. Esta foi a conclusão da Companhia
Brasileiro de Tecnologia Nuclear. Esta foi a decisão tomada pelo Governo brasUelro, na oportun!dad·e que teve de optar a respeito da tecnologia a s·er seguida.
Esta decisão, com base no urânio enriquecido, nos obriga a adquirir reatares
no exterior por multo tempo, e a depender do fornecimento de combus·tível pelas
grandes po·tências.
V. Ex.a referiu-se à argumentação da Companhia Brasileira de Tecnologia
Nuclear; e V. Ex." foi objetivo; esta foi a conclusão da Companhia e a conclusão,
também, do Conse}ho que acompanha a mesma direção daquela en,tidade.
Entr.etanto, este não é o pensamento dos grandes cientistas brasHeiros, dos
professores especializados em Física Nuclear das grandes Universidades bras!-
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considera básico para o desenvolvimento nacional, e com o objetivo de esclarecer
este aspe~to, é que trazemos, hoJe, o d-epoimento de três dos mais ilustres
cientistas da Física Nuclear no Brasil.
O Sr. Virgílio Távora - Sem interromper V. Ex.a, apenas diríamos que aos
depoimentos dos cientistas e físicos brasi:eiros - que V. Ex.n apresenta tendentes à solução do urânio natural - poderemos - talvez logo em seguida, se
tivermos tempo - dar o testemunho de outros tantos a favor da do urânio
1e'l'emente enriquecido e da água leve. Apenas, o fulcro da nossa discussão,
nobre representante de São Paulo, é o seguinte: passando da teoria para a
prática, a Companhia Bras!leira de Tecnologia Nuclear fez um exame com números - é a desgraça de ser engenheiro, gostar, assim, de números - números
que, para. serem refutados, precisam que se lhes anteponham outros números.
A Companhia mostrou por "a. + b" que era mais caro, que a dependência era
a mesma; que, ao contrário, o número de fornecedores de urânio enriquecido
- máxime ag·ora que estamos entrando na associação com outros países nos
estudos da ultra.centrifugação para este fim - era muitíssimo maior do que
aqueles produtores de água pesada, limitadíssimos, e que, no momento, apresentam problemas. Mas, são números; vamos diseutlr em números, porque opiniões que, por mais valiosas que sejam, tenham atrás de si o respaldo de vários
títulos de Wda ciência nuclear que possa embasar a afirmação de um técnico,
não destróem números; números têm que ser destruídos por outros números e
·esses da CBTN estão ao alcance de todo e qualquer F'a.rlamentar. A CBTN fez
uma distribuição embora restrita às pessoas que pudessem tomar conhecimento
desse assunto, mas, dentro da forma pe~a qual aqui discutimos o assunto, poderemos ceder a V. Ex.a durante o recesso, toda a documentação, em que a Companhia Brasileira. de Tecnologia Nuclear se baseia em algarismo para dizer que
o caminho adotado foi o certo. Desculpe-nos, o aparte foi longo.

o SR. FRANCO
v. Ex.a fala em

0

MONTORO - Agradeço, mais uma vez, o aparte.

números, e os terá. Mas, eu prefiro falar em fatos, porque
número não é um argumento decisivo em matéria de interesse nacional.

F'oderemos dizer quanto custa a nossa i:nd·ependência? Seria mais barato
alugar o Brasil a outra potência? Ta:vez economicamente, em números, fosse
essa a solução.
.
o Sr. Virgílio Távora. - V. Ex, a está falando de economia com números ...

o SR.

FRANCO MONTORO - Só o número não basta. Posso concordar com
citei, e vou citar em parte, concordam que, imediatamente, talvez seja mais barato fazer aqu!lo que o Governo fez- e esta é a
justUicativa. do Governo. Mas, além do preço há o tempo, e além do tempo,
a independência.
o Sr. Virgílio Távora - Aí é que há diferença; V. Ex.8 não está dizendo só
preço. V. Ex.a está nos irrogando uma afirmativa. que não fizemos; falamos de
númer<ls, números de .eficiência, números de capacidade, não só em números
que traduzem va:lor-preço.
o SR. FRANCO MONTORO - Cito alguns f.atos objetivos que contrariam
a alegada dlficulda!ie e impossibllidade do Pais se encaminhar no sentido do
l1eator com urânio natural.
Dois fatos bem atuals: o prlme~ro é o da :tnditt, que a·cabou de surpreender
o mundo com a detonação da sua primeira bomba atômica, mostrando que um
País que não está nmn estágio de desenvolvimento maior do que o nosso, foi
capaz de f.azer, com Independência, o progresso da sua indústrltt nuclear. No
mesmo sentido, a .Mgentina, que, como sa;be V. Ex.a. está mais ad·iantada do
que nós nessa matéria, pol'que optou pelo outro caminho. Mais do que números,
são fatos, que englobam os gr!llndes números.

v. Ex.a, e os cientistas que

•
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fazer, para ·dar, não a minha opinião, que tem importância muito lim!tad'a e
secundária, mas a opinião dos gra.ndes mestres da matéria: no Brasil.
V. Ex." invoca o ·estudo feito pe'a COmpanhia Brasileira de Tecnologia, É
válido o estudo. Mas invoco contra .ela a opinião defendida por homens, como,
por exemplo, Marcelo Damy de Sousa Sa:ntos, titular de Física Nucle.ar, qu:e foi o
Pres!d.ente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que tem repercussão internacional pelas suas atividades e pela sua competência. Cito o Professor José
Goldenberg, Diretor do Departamento de Física da Universidade de São Paulo,
cientista de renome !ntemac!onal. Cito Athos de Oliveira Ramos, e !números
outros, que se têm oposto à solução adotada pelo Brasil e que têm defendido a
linha do urânio natural, como a única compa:ível- pelo menos, a médio e longo
prazo - com o desenvolvimento da tecnologia nacional.
A opção é entre sermos compradores de .equipamentos e ·de combustível das
grandes potências ou elaborarmos o nosso reatar e nos movimentarmos com combustível obtido no próprio meio br.aslle!ro.
São do Pro·fessor Marcelo Damy de Sousa Santos, da Universidade de São
Paulo e ex-Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, as obse·rvações
que passo a expor:
"Técnicos ingleses e franceses c•oncluíram, há a:·guns anos, que· o Brasil
podia atingir até 90% de utilização de urânio natural como combustível
para nossos futuros l'•eatores. Pois bem, conside.rand'O-se a evolução industrial, científica e tecnológica do País, n·~s últimos dez anos, só uma
conclusão é possível: a de que temos capa:cidade .para construir nos.so3
próprios reatares."
Ele o diz com a autoridade de professor especializado na matéria, nu:mu das
maiores Universidades brasileira, que é a Universidade de São Paulo, e na
qua:lidade de Presidente da Comissão Nacional d'e Energia Nuclear.
E e· e argumenta que:
"Quais,quer dúvidas existentes sobre a matéria ficaram cabalmente d•esmentidas em face da recente experiência da índia, 'país ob'V'lamento
menos desenvolvido industrial e tecnologicamente que nós, e que· foi
capaz de construir dois reatares de· potência a urânio natural, com os
quais logrou produzir plutónio em quantidad'e suficiente para explodir
seu primeiro artefato pa·ra fins pacíf1cos."
Os .aspectos mais significativos -da experiência incHana é que ela que·brou de
vez, o tabu que dizia que os países subdesenvolvidos não precisam, nem têm
capacidade de realizar o seu próprio desenvolvimento atômico. A índia mostrou
que uma pais dete.rminado a conseguir a sua independência cientifica e tecnológica o consegue com trabalho e ded!ca:ção.
Esta, a a:firmação do Prof. Marcelo Damy.
V. Ex.a insist·e no aparte? Eu !ria dar a opinião d'e outros autores. Mas ouço
com atenção o aparte de v. Ex." Apenas lembro o apa:rte ou subaparte do nobre
Senador Benjamim Farah. V. Ex.a vai apartear o Prof. Marcelo Damy d-e Sousa
Sa:ntos.
O Sr. Virgílio Távora- Com muita honra.
O Líder da Maioria - pensamos vai repor os fatos ante uma afirmativa
que, saída dos !áb!os do nobre repr•esentante de São Paulo, por ele deve estar
endossada ...
O SR. FRANCO MONTORO- Claro! E reforçada.
O Sr. Virgílio Távora - Então, r.elembramos ao nobre representante de São
Paulo que agrade·cemos a citação que fez, por.que justament•e mostra: a diferença
do ponto em que nuas colocamos. E uma opinião abalizada, como não pod'e deixar
de ser, a do Prof. Damy, a quem tivemos a honra de ouvir, quando na pr.esidência
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o assunto, no tempo de Deputado Federal na penúltima Legislatura. Apenas veja V. Ex.a a diferença: o nobre
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Aqui digallllos: fatos. Vamos dar de presente a V. Ex.", durante este recesso naturalmente solicitando a devida reserva do assunto - não opiniões, mas o
lev·antamento de toda a indústria brasileira, realizado por firma especializada,
em convênio com a: OB'DN. Re.alrnente, não por hipótese, foram levantad'as maiS
de mil firmas, empresas brasileiras de maior porte, so·bre o que poderiam fazer
para qualquer um druqueles componentes da indústria nuclear. E se chegou a
um levantamento em que, sucessivamente, seja no urânio Ievemente enriquecido,
seja no reator de urânio na:tural: o que a indústria .braslle~ra pode f.ruzer. É o
que lhe forne.ceremos: números. Aí é que há a d1!erença, desde o início de nossa
filosofia. V. Ex.a fala com opiniões. Nós, não; com fatos obtidos através de
levantamentos: "Estamos n·o dia de ho.je com capacidade cfe fruzer 60% de tal
re·ator; da<qui .a dois anos, 6'5%; daqui a três anos, tantos". Não de oitiva, não
em opiniões, que podem ser valiosas, porque embasadas na inteligência e no
preparo de quem .l!JS expende, mas ao contrário, num levantamento mmucioso
feito, por mais de um ano, na ind·ústria brasileLra, acerca: do que elas poderiam
fornecer para o nosso programa nuclear. Veja V. Ex." a diferença: V. Ex." sempre
afirma com opiniões, que são muito valiosas - repetimoas, mas falta: apenas o
respaldo da .p·rática comprovando que essas opiniões vão-se transformar em
algo objetivo.
O Sr. Amon de Mello- V. Ex.a me dá licença para um ligeiro aparte?
O SR. FRANCO MONTORO -

ao no•bre Senador Vlrgí:io Távora.

Permita-me V. Ex." qu•e antes eu resp•:Jnda:

Senador Virgílio Távora, V. Ex.a está colocando o problema como o têm
feito alguns representantes do Governo e dessas grandes empresas. Mas é uma
colocação contraditória. Diz V. Ex.": faça-se uma pesquisa e se encontre agora ...
É claro que tecnologia nuclear não se obtém por geração espontânea. É preciso
que o Governo conceda verbas. É preciso que o Governo realize convênios com
as universidades. Temos Departamento de Física e reator atômico em São Paulo.
Temos reatores atómicos em outros pontos do Brasil, como no Rio de Janeiro,
e que estão sem programação, estão fazendo teses acadêmicas. Por que o Governo
não se utiliza d·essa capacidade intelectual extraordinária? E quem o reivindica?
São os professores de Física, com a responsabilidade que têm. Não é uma alirmação leviana. Dizer que se faça uma vistoria entre as empresas que atualmente
têm essa capacidade, para ver se são capazes, claro que a resposta é negativa.
Mas isto é esperar que o desenvolvimento venha, nós ficando de braços cruzados,
à espera de que nasça, por geração espontânea, a capacidade nuclear que tem
que s·er - e com isto repito a afirmação que fiz há pouco: a decisão é política.
É necessária uma decisão do Governo para apoiar aqueles que no Brasil se
dispõem a estudar e a desenvolver essa tecnologia, homens que já têm dado
ao Brasil e ao mundo o exemplo de contribuições notáveis. :e pvaciso colocar
nos devidos pontos a contribuição desses autores. Eles não negam que no momento seja mais barato comprar, mas eles falam a médio e a longo prazo.~.
Isto vai custar .a nossa independência. É mais barato comprar, agora, o reatar
·e o combustível, como era mais barato - direi afinal - comprar um Cadillac
de luxo no passado, mas não aumentava a nossa capacidade de desenvolvimento.
E:x:atamente uma decisão politica e fundamental.
Esta, a grande diferença, e quem fala não sou eu, que sou leigo na matéria,
por isso trouxe três autores, três professores, três cientistas que merecem o
respeito de todos os brasileiros.
Portanto, não pode ser acusada de leviana a afirmação desses técnicos.
O Governo deveria e deverá - tenho a certeza de que o Governo o fará, nobre
Senador Virg!llo Távora - deverá fazer um convênio com essas nossas univ·zrsidades, para que desenvolvam essa linoha de pesquisa e possam opor-se a outras
opções, porque o Gov·erno, muito prudentemente, não tomou a respeito uma decisão
definitiva, mas decidiu sobre essa ou aquela medida. Saiba V. Ex." - tenho
informaçõas e as posso transmitir com absoluta confiança - o Governo até
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a ser seguida. Mantém o assunto em ab€rto, ouvindo, como é seu dever, num
diálogo com os cientistas, a contribuição que lhe pode ser fornecida por aqueles
que estão dedicando suas vidas ao desenvolvimento da energia nuclear do País.
O Sr. Virgílio Távora- Num contra-aparte ligeiro, só podia era bater palmas
à eloqüênc!a, não aos fatos.
O SR. FRANCO MONTORO - Não se deve levar em conta a eloqüêncla,
e sim os fatos ...
O Sr. Virgílio Távora - O que foi afirmado, e aqui vamos repetir, a Comissão
Bras!leira de Tecnologia Nuclear, num trabalho ímpar neste País, fez um levantamento das possibilidades da indústria braslle!ra, e o resultado não foi negativo,
ao contrário do que V. Ex.a está afirmando. Foi altamente positivo. Mas, em
lugar de dizer que poderemos fazer isso, aquilo ou aquiloutro de altiva, porque,
quem não vai pesquisar as diferentes empresas não pode, do alto do seu bestunto,
dizer que o índice de nacionalização a se obter, por exemplo, é 60, 70 ou 80%,
num trabalho de pesquisa a CBTN, de empresa por empresa, com pés no chão,
chegou à conclusão de que a nossa indústria estava capacitada a fazer, num
ano 55%, no outro ano 60%, no outro 70%, até chegarmos, não aos 100%, mM
aos 85%, o que é, em qualquer país do mundo, absolutamente satisfatório.
Aí sim, é que dizemos que há diferença entre a nossa afirmativa e aquelM
-podem ser multo valiosas- de pessoas apresentad·as como mestres no assunto.
Não temos a menor dúvida. Mas, nós estamos baseando-nos nos números obtidos
na pesquisa, na prática. Isto é um trabalho que não pode ser feito por um ou
do!s homens apenas, mas sim, por uma equipe multo grande, realizado durante
meses e meses de serviço. Agora, não tenha V. Ex.a a menor dúvida de que o
Governo adotará a linha de reatar que melhor convier ao Bras!!. Mas, para
provar que a l!nha de urânio natural é a melhor, tem o Governo esperado,
até agora, que lhe apresentem dados. Dados não significam apenas preço, como
V. Ex.a quis fazer entender em nossa afirmativa. Dados significam conf!abllldade; dados significam capacidade de construção; dados significam operat!v!dade. Preço é apenas um dos componentes. Desculpe-nos. Já íamos tomando
a embalagem da eloqüência de V. Ex.a
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a repete o argumento de que a Companhia Brasileira de Energia Nuclear considerou mais económico, no momento,
esta usina. Esta é a justificativa que o Governo tem.
O Sr. Virgílio Távora - Não só mais económico, mas maior conflabilidade.
O SR. FRANCO MONTORO - Peço a V. Ex.a que me deixe responder.
O Sr. Virgüio Távora - V. Ex.a está dlz·endo o contrário do que dissemos.
Não estamos dizendo que ela é mais económica só. Estou dizendo, justamente,
que o económico é apenas um dos lados da questão.
O SR. FRANCO MONTORO - Economia não é só preço, nobre Senador,
A economia envolve outros fatores. A produção também é um elemento económico, e levou-se em conta este aspecto. Não há dúvida em admitir como válido
o resultado a que chegou ess•e estudo. Ele conclui que no momento é mais
conveniente, é mais económico, não no sentido de preço apenas, a opção pela
construção do reatar de urânio enriquecido. Mas, a posição em que se colocam
os professores, os cientistas e, me permita diZ€r, todo o pensamento do Brasll
a esse respeito é de que essa opção, que vale como uma compra de energia,
não pode definir a nossa economia, a nossa politica nuclear. ll: preciso olhar
o prazo maior e desenvolver a tecnologia brasileira, senão ficaremos condenados
a uma posição de mares compradores de combustível e de reatares.
O Sr. Virgílio Távora deve ter lido.

Mas esse não é o programa da CBTN. V. Ex."

O SR. FRANCO MONTORO - Permito-me, nobre Senador, dar a palavra
ao nobre Senador Arnon de Mello. O Presidente já está advertindo.
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O Sr. Arnon de Mello - Desejava apenas fazer dois esclarecimentos. O primeiro dos quais já foi feito, aliás, por V. Ex.": o Governo ainda não definiu
a política em matéria nuclear.
O SR. FRANCO MONTORO - Muito bem.
O Sr. Arnon de Mello - O reatar de Angra dos Reis, de urânio enriquecido,
não define a política do Governo em favor do urânio enriquecido. É o que me
declarou o Presidente da comissão de Energia Nuclear. O segundo esclarecimento
é que não se trata de problema de soberania, porque, se o urânio enriquecido
precisa ser enriqu•ecido fora do País, o reator de urânio natural precisa também
da água pesada, que é produzida fora do País. A Argentina, por exemplo, construiu .seu reatar de urânio natural e precisou comprar água pesada nos Estados Unidos.
O SR. FRANCO MONTORO - A observação de V. Ex." tem validade. Mas
a diferença é a seguinte: enquanto o urânio enriquecido é fornecido apenas
pelas grandes potências, Rússia e Estados Unidos, o urânio natural pode .ser
·encontrado numa dezena de países. Inclusive no Brasil há possibilidade de produção de urânio natural e do tório, que substitui, como subsídio para o reatar. É
claro que, no momento, não existe um r.esultado final, porque não houve projetas
ela:borados para esta obtenção. Mas tenho ouvido, de professores de Fisica, em
seminários sobre a matéria, a afirmação de que não há paralelos entre a independência num e no outro caso. Inclusive, tivemos agora, nos casos que acabamos de citar, o da índia e o da Arg·entina.
Permito-me continuar.
O Sr. Arnon de Mello - V. Ex." me desculpe: estive na índia, e visite! um
reator de urânio enriquecido, da west!nghouse. A índia tem reator de urânio
enriquecido.
O SR. FRANCO MONTORO - Mas não foi este que fez a bomba atômica.
Sabe V. Ex.11 que a Westhinghouse está ligada a todas aquelas reservas que estão
vinculadas a urânio enriquecido.
O Sr. Arnon de Mello - V. Ex." afirmou que a índia não possuía reatar de
urânio enriquecido.
O SR. FRANCO MONTORO - É o texto do Professor Athos da Silveira Ramos
que o afirma com absoluta segurança.
S21be V. Ex.", que conhece o problema nos .seus aspectos ...
O Sr. Arnon de Mello- Conheço muito e admiro o Professor Marcelo Dam}'.
O SR. FRANCO MONTORO - . . . nos seus aspectos internacionais e sabe
que o urânio enriquecido inclusive está sujeito a cláusulas de reservas que
impedem, q·ue manietam os países na sua utilização, ...
(Apartes simultâneos.)
O Sr. Arnon de Mello - Mas, v. Ex." .sabe também, nobre Senador Franco
Montara, que .só há um país no mundo que fabrica reator de urânio natural,
que é o Canadá, e sabe também que há vários países no mundo que fabricam o reatar d·e urânio enriquecido. Então, podemos fazer concorrência para
comprar reator de urânio enriquecido. mas não podemos fazer concorrência
para comprar reatar de urânio natural.
O SR. FRANCO MONTORO -Respeito a opinião de V. Ex."
O Sr. Amon de Mello - Não é opinião. É informação.
O SR. FRANCO MONTORO - Respeito a informaçáo de V. Ex.", mas dou
uma outra informação que me merece tanto cré<li :o, quanto a de v. Ex." É a
informação do Professor José Golderrberg, catedrático de Física da Universidade
de São Paulo, que afirma: "As nações que dispõem de urânio natural são muitas. Ao contrário, o enriquecimento de urânio apre<enta um problema difícil".
Os Estados Unidos e a União Soviética são os únicos países que fomecem,
atualmente, o urânio enriquecido. por isso é que cu trago o assunto ao debate.
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passam como dogmas e com isto o Governo fixa sua posição.
É nece·rsário - e esta é a nossa contribuição - que se conheç:am os pontos
de vL::ta dos homens que, por dever de ofício como cientistas, estão apreciando
essa matéria.
Permito-me, para que V. Ex."'• não Insistam em deslises como este, dar a
V. Ex.as os elementos que os três autores, nas cltacões lmportan:es que deles
fiz, trazem ao debate da matéria.
·
O Sr. Virgílio Távora - Vamos ficar em silêncio, para permitir-lhe terminar a oração; mas o no!so silêncio não vai significar que estejamos de acordo,
nem em gênero, nem em número com ponto algum do afirmado por V. Ex."'
O SR. FRANCO MONTORO - Não peço que v. Ex.a fique em silêncio. Peço
que V. Ex.a me deixe falar. Não sou eu o autor da matéria. Segundo o Sr. Athos
da Silveira Ramos, os r·eatore·s do tipo que a Comissão Nacional de Energia Nuclear escolheu para a usina de Angra dos Reis estarão superados, dentro de
poucos anos, pelos rea:ores do tipo "fu::ão", afirmou o profe~sor Athos da Silveira Ramos, no fórum de Ciência e Cultura da tJF1RJ.
Seria mais lógico - disse - que o Brasil escolhesse um reatar alimentado
a urânio natural e "água pesada" (com átomos de hidrogênio pesado), como
o que a Argentina está concluindo em Atucha. O reatar brasileiro, alimentado
a urânio enriquecido e "água leve" (com átomos de um isótono do hidrogênlo l .
logo ficará obsoleto, enquanto o argentino será uma preliminar do reatar do
futuro, o retor de "fusão", também alimentado com urâni·o natural e "água
pesada".
O governo teve ter tido suas razões. Esse tipo é o que funciona melhor atualmente e o que dispõe de maior número de especialistas no mundo inteiro. Seu
grande defeito é não ter relação nenhuma com modelos do futuro, sem ponto
de contato com a "água pesada", como o argentino.
Os reatares do futuro - os de "fusão" - são os contrários dos rcator·es de
"fissão'', hoje o sistema utilizado por todas as centrais nucleares do mundo,
explicou Athos Ramos, Diretor de Desenvolvimento do Instituto de Química da
UFRJ, ex-adido científico do Brasil em Washington e defen.:or da criaç5.o do
Ministério da Ciência e Tecnologia, para esses assuntos que r,ão fundamentai~
para nosso desenvolvimento, tenham a prioridade que eles merecem.
Vou concluir e depois poderemos reence:ar os debates, se V. Ex.as o de.:ejarem.
Na mesma linha é o .pensamento do Professor José Goldenberg, titular de
Física Nuclear da Universidade de São Paulo.
O Sr. Arnon de Mello - E taml:ém no Canadá.
O SR. FRANCO MONTORO - Ele é professor em vanas universidades do
mundo. É um dos cientistas que honram o Brasil; é convidado para lecionar em
universidades da Europa, do Canadá e mesmo do.s Estados Unidos.
O SR. PRESIDENTE - <Fazeriüo soar a campainha) - Peço a V. Ex.n que
não conceda mais apartes. Já esgotado o tempo do Expediente, precisamos entrar na Ordem do Dia. Sou um escravo do Regimento.
O SR. FRANCO MONTORO -Com essa advertência V. Ex." me ajuda grandemente a terminar o meu discur.lo. Agradeço. Serei escravo da palavra de
V. Ex.a
Lembra esse ilustre cientista e professor - e é muito importante essa observação- que
"A crise do petróleo ·está ensinando bem claramente os riscos da dependência em questões fundamentais como a energia, principalmente quando
são poucos os possíveis supridores.
As nações que dispõem de urânio natural são multas. Ao contrário, o
enrlqueclmen:o do urânio apre.:enta um problema difícil: o.3 Estados
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urânio enriquecido, a preços artificialmente baixos, oferecendo até a
possibilidade de enriquecimento por encomenda (o cliente fornecendo
o urânio natural). A e~colha de uma opção de urânio enriquecido o~rlga,
portanto, a calcular-se os riscos qu.e se sofre d·ependendo de um unico
fornecedor."
Em •estudo apresentado ao Instituto Robert Simonsen, sobre Energia Nuclear - que requeremos seja considerado parte integrante deste pronunciamento pela sua importância e atualidade - o Professor JoEé Goldenberg de·
fende expressamente um programa nuclear que "não se baseie na compra de
reatares nucleares mas que se fundamente na implantação de uma indústria
nuclear brasileira usando o combustível acessível localmente que é o urânio
natural (e que pode, na pior das hipóteses, .;er comprado de inúmeros produtores).
Caso contrário, exatamente o contrário do que disseram os nobres Senadores - tudo indica que nos tornaremos ainda mais dependentes de tecnologia
importada do que o somos agora".
Ess·e..J depoimentos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, devem ser meditados por
todos aqueles que têm a grave responsabilid3ide de d·ecidir sobre os rumos de
no.s.sa política nuclear.
Parece-nos claro que, a médio e longo prazo, só há um caminho capaz de
conduzir o Brasil ao desenvolvimento de uma tecnologia própria: é, no diz-:r
de no::sos cientistas, a decisão por um programa nuclear que não se baseie na
compra de reatares, mas na implantação de uma indústria nuclear brasileira,
utilizando como combustível o urânio natural obtido no Pais.
Impor~ar reatares e combustíveis certamente não tratá ao nosso desenvolvimento contribuição maior do que a compra dos antigos Cadi!lacs, trouxe ao
avanço de nossa inclústria automobilística.
Devemos construir reatares com auxílio de nossa indústria e alimentá-los
com combustível não importado.
Só assim teremos desenvolvimento com independência.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR . .FRANCO MONTORO, EM SEU
DISCURSO:
I SEMINARIO SOBRE PROBLEMAS DE ENERGIA
(Instituto Roberto Slmonsen)
Energia Nuclear
Pro!. José Goldenberg
Universidade de São Paulo
A discussão do papel que a energia nuclear vai representar no desenvolvimento
brasileiro não pode ser feita independentemente dos rumos gerais que este desenvol·
vimento tomnrâ nas próximas décadas. Considero portanto indispensâvel discutir nesta
ocasião não só o problema da instalação de centrais nucleares no País, mas o problema
mal~ significativo que é o da implantação e desenvolvimento de Ullla Indústria nuclear
no Brasil. O estabelecimento de uma indústria de base e todos os outros ramos indus•
trlais de vanguarda em nosso Pais tem sido orientado no ~entido de produzir o neces~ério para nosso consumo, adquirindo e absorvendo "know-how" onde necessâr!o, mas
aumentando gradativamente os índices de nacionnliznçáo, tendo em vista a meta da
auto-suficiência.
Em nossa opinião, não há razão especial para considerar a tecnologia nuclear di1'e·
rente das outras tecnologias modernas. Esta é a opinião que tentaremos just!ficnr nesta
discussão, Para Isto abordntcmos os seguintes aspectos do problema nuclear:
1. A necessidade de energia nuclear no Brasil
2. Os aspectos científicos básicos

-8403 . Os aspectos técnicos
4. os aspectos económicos
5. Os aspectos pol!tlcos
1. A necessidade de energia nuclea.r no Brasil
Um fator decisivo para a sustentação do ritmo de progresso Industrial do Pais é
sem dúvida alguma o crescimento da capacidade elétrica instalada aos mesmos níveis
dos últimos anos, isto é, em torno dos 10% de Incremento anual.
A capacidade elétrica a instalar na próxima década na Região Sudeste, centro
económico do Pais, deverá atingir, segundo a ELETROBRAS, cerca de 30.000 MWe,
ultrapassando, portanto, o potencial h!droelétrlco dlsponlvel na região, em condições
económicas.
O recurso adotado para suprir este "deficit" foi recorrer à construção de centrais
hidroelétricas em regiões vizinhas e transportar a energia para os centros de carga na
Região Sudeste, através de longas e dispendiosas linhas de transmissão.
Este recurso, entretanto, está por esgotar-se: a Usina de Itaipu e os aproveitamentos
do rio Ul·uguai se incluem entre as últimas usinas economicamente aproveitáveis nestas
circun~tánclas. A utilização de potenciais dos afluentes do Amazonas, se factlvel economicamente, só poderá ocorrer a partir de 1990, em face das dificuldades tecnológicas
que ainda restam por resolver e dos estudos e obras preliminares a realizar.
As dificuldades tecnológicas são conhecidas: os afluentes do Amazonas estão a mais
de 2. 000 km da região centro sul do Brasil; nenhuma linha de transmissão deste vulto
foi ainda construída, a mais longa sendo de 1. 600 km. Os custos e dimensões destas
linhas são enormes como se pode apreciar nas Tabelas I e II.
Mesmo que estas dificuldades sejam superadas, o crescimento anual da demanda
de energia por volta de 1990 será de tal ordem, que aqueles potenciais serão absorvidos
em 3 a 4 anos.
TABELA I
Linhas de Transmissão de Alta Tensão
Voltagem
(KV)

Ano em que foram
Introduzidas

Custo Aproximado

278

1936

22 a 60.000 dólares/quilOmetro

345

1953

500

1965

55 a 75.000 dólares/quilOmetro

765

1969

120 a 140.000 dólares;qullômetro

1.100-1.500

1980?

230 a 270. 000 dólares/quilOmetro
(?)

TABELA II
Dimensões Típicas de Linhas de Transmissão

Voltagem (KV)

Altura (m)

Largura (m)

133

25

16

1.500

49

50

A implantação de centrais nucleares no Pais é a única alternativa realista e como
sua implantação exig'e de 7 a 10 anos, estamos na época correta para nos preocuparmos
com o problema. Em qualquer dos casos parece claro que algumas centrais nucleares
serão indispensáveis para atuar como usinas supridoras da potência de base.
A utilização do óleo extraído do xisto betuminoso como solução alternutlva - que
pussou a ser altam'ente promisso1·a devido à crise do petróleo - tem !Imitações definidas
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diários as suas possibllldades técnicas e económicas sejam reais.
Vários estudos já foram realizados na CNEM e ELETROBRAS, objetlvando definir
um programa d'e usinas nucleares para o Pais, Inclusive com a participação da Agência
Internacional de Energia Atómica (VIena). Todos os estudos são unânimes em Indicar
a necessidade de Instalar, até 1990, uma potência nuclear da ordem de 10.000 Mw. Isto
corresponderia a uma economia diária de 400.000 barris de óleo <metade do consumo
diário atual do Brasill.
A questão portanto é se o Brasil vai implantar algumas centrais nucleares - presumlvelmente Importadas como um todo, como a Usina de Angra dos Reis ou se vai implantar uma indústria nuclear onde elas serão progressivamente construídas pela indústria nacional como o é o equipamento para as centrais hidroelétricas.
o vulto de investimentos nesta indústria por volta de 1985 deverá ser da ordem
de 500 milhões de dólares.
2.

Os aspectos científicos básicos

Entre as inúmeras descobertas feitas por físicos nucleares na década dos 30 o fenômeno da flssão nuclear tem um relevo especial. Enquanto que nas reações nucleares
usuais, um projetll arranca dos núcleos, pequenos fragmentos, no processo da f!ssão
nuclear, o núcleo inicial se rompe em dois pedaços aproximadamente do mesmo tamanho,
com a liberação de grande quantidade de energia, sob a forma de energia cinética
dos fragmentos; esta energia cinética se dissipa, sob a forma de calor, no próprio
material estrutural que é bombardeado.
Em condições adequadas, é possível fissionar praticamente todos os núcleos que
existem na natureza, mas é a fissão dos elementos mais pesados como o Urânio e o
Tório que se mostrou de utilização mais prática, a razão principal sendo a seguinte:
na fissão do Urânio e Tório, induzida por nêutrons, são produzidos como subprodutos
vário~ outros nêutrons (2,5 em média). <Fig. 1)
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-842Se for suficientemente rápida, esta reação em cadela dá origem a uma explosão
nuclear; se for controlada ela permite construir reatares nucleares em que uma quantidade determinada de calor é produzida continuamente pelos fragmentos de flssão; isto
ooorre na r barras de urânio (ou de óxido de urânio), chamadas de elementos combustíveis; este calor pode ser retirado por um fluxo contínuo de refrigerante (água,
sódio líquido ou outros) que é pois aquecido até temperaturas elevadas; o reator nuclear
funciona assim como uma caldeira substituindo a caldeira convencional numa usina
termoelétrica. (Fig. 3)
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A energia libertada nas reações de fissão nuclear é extremamente elevada quando
comparada com a energia libertada na combustão do carvão ou do petróleo.
Assim, se todos os átomos de um quilograma de urânio fissionassem a energia
libertada seria de 20 milhões de quilowatt-hOra; para produzir a mesma quantidade de
energia seriam necessários 4.000.000 de litros de óleo ou seja 25.000 barris de óleo. A
usina nuclear de Angra dos Reis que terá 624. 000 Kw de potência corresponderá assim
a uma economia aproximada de 20.000 barris de óleo por dia, se queimados em uma
central térmica convencional a óleo.
Uma complicação importante na utilização do urânio como combustível nuclear
provém do fato de que ele possui dois isótopos:
U-235 -

0,7% de abundância

U-238- 99,3% de abundância;
isto significa que 1 kg de urânio natural só possui 7 g de uramo 235; se somente a
fissão deste isótopo for ut!llzada, a correspondência em energia será de 1 kg de urânio
natural para 30.000 litros de óleo (186 barris).
O U-235 fisslona facilmente quando bombardeado com nêutrons lentos (de baixa
energia) mas o U-238 só fissiona eficientemente quando bombardeado com nêutrons
rápidos; em outras palavras, é preciso uma pequena "perturbação" para flssionar o
U-235 ao passo que o U-238 necessita uma perturbação maior. Por essa razão bombas
atómicas são feitas com U-235; torna-se pois essencial, para elas, "enriquecer" o urânio
natural que é uma mistura dos dois isótopos em U-235. Este enriquecimento requer
processos industriais muito complexos que não só exigem grandes investimentos (da

-844Já a França e a Inglaterra que não dispunham Inicialmente de urânio enriquecido
usaram outra filosofia que emana mais dlretamente do primeiro reator de l''ermi: urânio
natural como combustível, grafite puríssimo como moderador, o sistema todo sendo
resfriado com um gás, como o óxido de carbono <CO~).

Estes reatores são mais volumosos c não usam um vaso de pressão: todo o sistema
é montado no interior de um recipiente de concreto pretendido. (Fig. 5)
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Por outro lado o Canadá utiliza ainda uma outra orientação que abandona a idéia
de vasos de pressão e utiliza tubos de pressão: os elementos combustíveis são colocados
no interior de tubos nos quais circula o refrigerante. <Fig. 6)
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- 84.5Usando urânio natural, estes reatares necessitam de água pesada e não água comum
como refrigerante.
Sob forma comercial estes tipos básicos de reatares aparecem sob as seguintes
fonnas:
1. GCR: urânio natural-grafite <resfriados a gás) ;

2. LWR: água leve-urânio enriquecido <resfriados a água leve ou comum);
3. AGR: reatares avançados resfriados a gás;

4. HWR: água pesada-urânio natural <moderados a água pesada);
5. HTGR: reatares de alta temperatura resfriados a gás;
6. reatares rápidos.

Estas são as seis grandes opções, nas quais se pode pensar quando se tenta formular
um programa de centrais nucleares.
opção grafite-gás e a opção água leve estão tecnicamente aprovadas e somente
incertezas mínimas subsistem; o mesmo ocorre com as primeiras grandes centrais da
opção AGR e da opção a água pesada canadense que já são modelos comercialmente
dlsponlvels. Quanto às outras duas opções <HTGR e reatares rápidos), ainda estão no
estágio de estudos e de protótipos, Entretanto, seu Interesse é indiscutível, uma vez que
entrarão na competição comercial entre centrais nucleo-elétrlcas, num futuro próximo.
A

A
4.

Tab~la

III compara as características das seis opções.

Os Aspectos Econômicos
A priori, a escolha de um tipo de central deveria ser relativamente simples; sendo

a sua finalidade a obtenção de energia elétrica J)elo melhor preço, um cálculo económico deveria dar Imediatamente a resposta. A realldade é porém totalmente diferente: por um lado a avaliação econômlca é cheia de hipóteses e seus resultados
devem ser, portanto, analisados com a maior prudéncla; por outro lado, o balanço
económico está longe de ser o único critério a ser considerado: muitos outros elementos, inclusive políticos, entram em consideração.
para se obter o custo global do quilowatt/hora <kWhl, ter-se em
conta as contribuições respectivas de três grandes categorias de despesas: Investimentos,
despesas de operação, custo do combustível. A titulo de exemplo, os resultados de
uma estimativa recente baseada em fontes francesas de 1969 são Indicados na Tabela IV.
É neces~árlo

AI;

seguintes observações são pertinentes a partir dos dados desta tabela:
TABELA III

<Comparação entre opções nucleares)

Grafite -

gás

PWR

AGR

'

Reatore&

BWR
(Dresden 2)

Agua Pesada
(Pickering)

(projeto)

rápidos
(fenb:)

HTGR

(St. Laurent)

(Dungeness B)

(lndian
Point 2)

515

600

880

715

510

640

250

U metálico

uo2

uo2

uo2

U02

uo2

U02 -Pu02

natural

2.13%

2,95%

2,39%

natural

3,7%

23% (Pu)

480

152

86

140

92

grafite

grafite

água leve

água leve

água pes.

grafite

(não há)

Refrigerante

co2

co2

água leve

água leve

água pes.

hélio

sódio

Produção de plutónio
Cg/Kw-ano)

0,59

0,27

0,27

0,40

0,14

0,4

Potência
<megawatt elétrico)

combustível

Enriquecimento

Massa de combustível
(t{)nelada)

Moderador

0,17

I

I

I

0,7

-- 847TABELA IV
O Custo do Kilowatt-Hora Nuclear

(em milésimo de dólar)
<Estudo francês: 1969)
U natural
AGR
Agua leve Agga pesada Centrais
Grafite-gás U enrlque- U enrlque- U n tural Ténnicas
ciclo
cido
a

Investimento
Operação
combustível
Total

3.10
1.10
1.60

2.90
1.00
1.50

0.90

5.80

5.40

1:.60

3.00
1.00
1.00

2.00
0.80
2.60

5.20

5.00

5.40

2.70

- Se se comparam as duas opções a urânio enriquecido, o KWh do AGR é um pouco
mais caro que o KWh de água leve;
- A opção de água leve <com urânio enriquecido) dá um custo de KWh 10% inferior
à opção de grafite-gás;
- A água pesada aparece como a mais vantajosa das quatro opções, devido ao custo
multo baixo do combustível (urânio natural).
As centrais térmicas convencionais dão um custo comparável do KWh; este custo
depende criticamente do preço do petróleo e com o aumento fantástico de tal preço
ocorrido recentemente, o uso destas centrais está sendo reexaminado em muitos casos.
Centrais hldroelétrlcas convencionais, que não usam combustível, são evidentemente
mais económicas <o custo do KWh se torna aproximadamente 50% mais barato) ; sucede
r.ontudo que o fator de carga, que é praticamente 100% nas centrais térmicas clássicas
e nucleares, é menor nas centrais hidroelétricas devido a problemas da regularidade
das chuvas e do escoamento pluvial, sendo usualmente da ordem de 50 a 60%.
Os números da tabela IV podem e têm sido questionados por estudos de outras
·
fontes.
Na tabela V comparamos as estimativas francesas de 1969, as inglesas de 1974 e as
do relatório CANAMBRA preparadas por um consórcio de consultores para o Brasil em
fins da década passada.
Todos os estudos apresentam divergências e são evidentemente outros os critério~
(não económicos) que permitem uma escolha entre as opções.
TABELA V
O Custo do Kilowatt-Hora Nuclear
(em milésimo de dólar)
U natural
AGR
Agua. leve Agua. pesada Centrais
Grafite-gás U enrlque- U enrlque- U natural Térmicas
cido
cldo

Estudo francês
(1969)
Relatório CANAMBRA
<Brasil)
Relatório Inglês
(CEGB - 1974)

5.80

8.4

5.40

6.5

5.20

5.0

5.40

3.61

3.96

5.27

5.4

5.9

- 8485.

Os aspectO'S políticos

Tanto os Estados Unidos como a União SOviética - por disporem de urânio enriquecido como subprodutos das aplicações militares - desenvolveram reatores compactos (LWRl que passaram a ter nos últimos anos um grande sucesso comercial deVido ao fato de se terem tornado padronizados.
A história da era atómica mostra, porém, que muitas das demais nações - plenamente conscientes das dificuldades de obtenção de urânio enriquecido - se lançaram
Inicialmente na linha do urânio natural. Este é o caso da Inglaterra, França, Suécia,
Checoslováquia, Canadá, índia, Paquistão e Argentina. Este linha. assegura - em princípio - uma Independência completa no que se refere a matérias-primas.
Importantes centrais nucleares para a produção de energia foram Instaladas em
vários · destes países usando urânio natural e só nos últimos anos é que ocorreram
modificações Importantes em sua orientação, principalmente na França.

Boa parte da energia nuclear produzida na Inglaterra é feita ainda nos reatores
de urânio natural e grafite; dispondo, porém, de usinas de enriquecimento (indispensáveis para a produção de suas armas nucleares) os Ingleses diversificaram suas ativ!·
dades, coexistindo no presente reatores dos dOis tipos.
Na França, as modificações foram mais dramáticas: até 1969 todo o programa
francês se baseava em urânio natural e mesmo nos dias que correm mais de metade
da energia nuclear da França é gerada nestes reatares (aproximadamente 3.000.000
de quilowatts).
O Canadá, índia, Paquistão e Argentina, porém firmaram sua orientação em reatares de urânio natural e água pesada e o sucesso da operação da grande central
nuclear canadense de Pickering <a 30 quilómetros de Toronto com uma capacidade
de 2. 400. 000 de quilowatts) começa a fazer impacto no mercado mundial. A Argentina
acaba de escolher um reator deste tipo para a sua segunda central nuclear a ser Instalada em Córdoba, o mesmo tendo ocorrido recentemente na coréla do Sul.

A situação mundial no que se refere à adoção do urânio natural e urânio enriquecido no mundo é descrita na Tabela VI.
TABELA VI
Reatores Nucleares Instalados ou a Serem Instalados Até 1980

PAtS

Urâ.nio
natural

Urãnio
enriquecido

Total

Canadá

• o ••• o o •• o ••••

5.871 (100%)

França

• • • • • • o • • o. o • •

2.448 ( 3•1%)

5.525 ( 69%)

7.973

• • • • • o o o o • • o. o • •

1.280 ( 76%)

400 ( 26%)

1.680

7.312 ( 51%)

6.884 ( 49%)

14.196

tndla

Inglaterra

o o ••••• o •••

e:stados Unidos

5.871

177.000 (100%)

177.000.

• Dlstrlbuldos em 192 centrais nucleares
Tecnlcrunente as duas Unhas nucleares estão firmemente estabelecidas. O que ocorrerá no futuro foi multo bem expresso pelo vice-pres!dente da Comissão de Energia
Atómica do Canadó., Donald Watson, em outubro de 1972 na Inauguração de um
reatar no Paquistão. "Politica c nilo economia, decidirá provavelmente se os reatores
de uránlo natural e ó.gua pesada serão ou não aceitos pelos países em desenvolvimento",

__
___
_
,

-849disse Watson. De acordo com ele, três são as questões que um país em desenvolvimento
deve perguntar a si mesmo:
1. O pais deseja desenvolver sua própria Indústria e fabricar e montar os componentes dos reatares e o seu combustível de modo a se tornar Independente
em última anâllse?
2. O pais deseja economizar divisas estrangeiras ao longo dos anos evitando comprar combustível de alto custo?
3. O Pais deseja simplificar o manuseio dos resíduos radloat!vos quando estes não
puderem mals ser enviados ao supridor do combustível?
"Se as respostas a estas perguntas forem positivas, então o pais deve escolher reatores de urânio natural", disse Watson. "Na base de argumentos económicos o custo
unltârio da eletrlcldade é multo próximo nos dols sistemas (urânio natural ou urânio
enriquecido)". Dependendo das hipóteses feitas, pode-se chegar a resultados que favorecem levemente um ou outro dos sistemas mas a verdade é que são basicamente
os mesmos".
Jt oportuno talvez mencionar aqui o programa seguido pela índia, adotado agora
pela Argentina e que se tornará. provavelmente a estratégia típica dos países em
desenvolvimento. A figura 7 mostra claramente qual é este programa.
ESi ~GIO I

Esr.;c:o 11

ESUCIO III
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TO RIO

Reatares de urânio natural no primeiro estágio darão origem a reatores de plutôn!o
num segundo está.g!o e a reatares reprodutores num terceiro estágio, inclUindo o uso
do tório como materia! fértil.
Estas considerações são oportunas diante do que está. ocorrendo presentemente em
nosso País. Com a Instalação da Usina Atõmlca de Angra dos Reis que utiliza urânio
enriquecido e que será. praticamente Importada como um todo, usando multo pouco da
Indústria nacional (além das obras civis), parece que se está. fixando a decisão de
orientar todo o programa brasileiro na linha de urânio enriquecido, apesar de que
durante algum tempo a Usina de Angra dos Reis pareceu ser uma Iniciativa Isolada.
Isto é o que se depreende de um documento recente da Companhia Brasileira de
Tecnologia Nuclear <CBTN). Este documento explica a certa altura que:
"O Programa de Usinas Nucleares a.lnda não foi proposto pela. ELETROBRAS
e aprovado pelo Governo. ll: bastante evidente porém que ele nál> poderá. se

-850afastar grandemente dos valores já visualizados nos varias estudos desenvolvidos."
"Decidiu portanto a CBTN adotar um "Programa de Referência ... para seus
trabalhos de preparação da infra-estrutura visando à concretização do "Programa Oficial" que venha a ser estabelecido pelo Governo, na certeza de que
o mesmo não divergirá multo do Programa de Referência e que estará definido
antes que as decisões criticas devam ser tomadas."
A seguir o documento declara que a fim de satisfazer a esse programa várias alte~
nativas foram levadas em consideração tendo-se escolllido uma estratégia de referência
constituída pelos LWRS (reatares a água leve e urânio enriquecido).
Esta é uma decisão extremamente importante - de conseqüências que transcendem
até o problema económico da geração de energia - que não pode ser tomada sem
uma discussão aprofundada no mais alto nível governamental.
Tanto a França como a Inglaterra que iniciaram seus programas na linha dÓ urânio
natural passaram por este problema que provocou debates acirrados apesar de ambos
possuírem suas próprias usinas de enriquecimento. Em particular a Inglaterra, no momento, atravessa uma fase crítica, uma vez que foram feitas sugestões para que ela
abandone sua linha independente de reatares resfriados a gás e passe a adotar reatores
americanos. Esta proposta da Companhia de Eletrlcidade Inglesa foi rejeitada pelo
Comitê Especial da Câmara dos Comuns daquele pais.
A crise do petróleo está ensinando bem claramente os riscos da depcndênria em
questões fundamentais como a energia, principalmente quando são poucos os possíveis
supridores.
As nações que dispõem de urânio natural são muitas. Ao contrário, o enriquecimento do urânio apresenta um problema difícil: os Estados Unidos e a União Soviética são os únicos que fornecem atualmente o urânio enriquecido, a preços artificialmente baixos, oferecendo até a possibilidade de enriquecimento por encomenda (o cliente
fornecendo o urânio natural). A escolha de uma opção a urânio enriquecido obriga,
portanto, a calciilar~se os riscos que se sofre dependendo de· um único fornecedor.
A única alternativa realista para os países europeus foi o estabelecimento de usinas
próprias de enriquecimento, através de um consórcio de 5 países. França, Itália, Suécia,
Espanha e Bélgica uniram-se para formar a "Eurodi!", sociedade que tem por objet!vo
construir em território francês uma grande fábrica de produção de urânio enriquecido
pelo processo de difusão gasosa: Além disso, quatro centrais nucleares serão construídas
pela empresa estatal de eletricidade da França, ·para fornecer à fábrica de urânio os
3.600.000 quilowatts necessários ·ao· seu funcionamento.
A fábrica da "Eurodif" será construida·· nas proximidades da grande central nuclear
francesa de Pierrelatte, cuja produção de urânio enriquecido é destinada a fins militares, embora há mais de um ano ·veiiba fornecendo urânio para fins civis, em
especial para a fabricação do combustível destinado às centrais nucleares. A pro:luçüo
da "Eurodif" será capaz de assegurar a alimentação em urânio enriquecido de umas
40 centrais nucleares de um milhão de quilowatts de potência cada uma.
O programa nuclear propugnado pela CBTN dentro do seu âmbito int2rno e sem
contar - aparentemente - com a aprovação de nível ministerial faria algum sentido
se fosse lançado paralelamente um programa de enriquecimento de urânio. Isto ao que
nos consta não foi feito e julgamos difícil fazê-lo tendo em vista· ac tremendas dificuldades envolvidas no enriquecimento do urânio (além dos segredos militares e Industriais ainda existentes neste campo). Esta inviabilidade acabará por nos levar a adquirir
·
reatares nucleares no Exterior por muito tempo.
Os mesmos segredos e dificuldades não existem na produção de água pesada; fábricas
deste material são um item comercial que pode ser comprado de várias fontes. Nem
o investimento nem o custo da água pesada se comparam com os envolvidos na produção de urânio enriquecido.
Por conseguinte nos parece lógica a opção alternativa de estabelecer um programa
nuclear que não se baseie na compra de reatares nucJ.eares mas na implanta;çfio de
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natural (e que pode na pior das hipóteses ser comprado de Inúmeros produtores).
Caso contrário, tudo Indica que nos tornaremos ainda mais dependentes de tecnologia importada do que o somos agora.

Comparecem mais os Srs. Senadores:
JoSé Guiomard - Geraldo Mesquita - José Lindoso - José Esteves
- Jarbas Passarinho - Renato Franco - Clodomir Milet - Fausto
Castelo-Branco - Dlnarte Mariz - Domicio Gondim - M1.T:ton Cabral
- João Cleofas - Arnon de Mello - Teotônio Vilela - Augusto Franco
- Heitor Dias - Eurico Rezende - João Calmon - Danton Jobim Gustavo Capanema - José Augusto - Carvalho Pinto - Orlando
zancaner- Italívio Coelho- Mattos Leão- Otávio Cesário- Antônio
Carlos - Lenoir Vargas - Daniel Krieger.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Sobre a Mesa, projetas que serão
lidos pelo sr. 1.0 -Secretário.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO

N.0 72, de 1974

Acrescenta parágrafo ao art. 46 da Lei n.0 5 .108, de 21 de setembro
de 1966 - que institui o Código Nacional de Trânsito.
O congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O art. 46 da Lei n. 0 5.108, de 21 de setembro de 1966, passa a
vigorar com o acréscimo do seguinte § 2. 0 , renumerado o seu Parágrafo único
para § 1.0
"§ 2.0 Em quaJquer hipótese, é vedado o transporte de escolares
sem a presença, no veículo, de pessoa dedicada exclusivamente à fiscalização e proteção dos mesmos."
J ustifica.ção

O art. 46 do Código Nacional de Trânsito estabelece medidas de proteção
a escolares, fixando exigências relativas a vistorias ·especiais e critérios de identificação para os veículos incumbidos do transporte dos mesmos.
Há, entanto, na espécie, uma lacuna que cumpre ser reparada.
De rato, a presença, no veiculo, apenas· do motorista não atende às reais
necessidades eLe proteção aos escolares, dada a natureza do trabalho que executa.
Neste passo, não têm sido poucos os acidentes graves com escolares que
inadvertidamente, expoem partes de seu corpo pelas janelas dos veículos, quando
não se acidentam, por várias circunstâncias, no interior dos mesmos.
~. pois, de absoluta necessidade a permanência de pessoa responsável junto
aos escolares, nos veículos que os transportam, a fim de que sejam bem orientados e fiscalizados.
o presente projeto, assim, atinge essa importante finalidade, sem dispêndios
exagerados.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1974. - Benjamim Farah.
LEGISLAÇÃO CITADA
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(As Comissões de Constituição e Justiça e de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.)

PROJETO DE LEI DO SENADO

N.0 73, de 1974
Estabelece normas para reajustamento das tarifas de táxis no
Território NacionaL
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os órgãos competentes para o reajustamento das tarifas de táxis
- bandeirada e quilômetro rodado no Território Nacional ficam obrigados a
proceder a essa revisão sempre que haja aumento dos combustíveis utilizados.
Parágrafo único. A revisão de que se trata este artigo deverá ser efetuada
dentro dos quinze dias .subSeqüentes ao aumento que l:he servir de base.
Art. 2.0 Não se realizando, por motivo de força maior, o reajustamento de
que se trata o artigo anterior, no prazo estipulado em s.eu parágrafo único,
ficam os órgãos de classe autorizados a cobrar, a título precário, tarifas que
mantenham a margem de lucro assegurada no último reajuste concedido pelos
órgãos competentes.
Parágrafo único. As tarifas provisórias previstas no caput deste artigo
poderão ser cobradas até que sejam fornecidas as tabelas elaboradas de acordo
com o aumento fixado pelos órgãos competentes.
Art. 3.0 O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa)
dias.
Art. 4. 0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5.0 R>evogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Ninguém ignora a importância dos serviços d·e táxis para o transporte _individual de passageiros nos centros urbanos d·e maior porte. quer para os proprios
habitantes das cidades, em suas idas e vindas para e do trabalho, para e do
estudo para e de outros afazeres, quer para as pessoas que se encontram em
trânsito, a negócio ou a passeio.
É visível, por outro lado, sobretudo a partir da crise mundial de energia,
decorrente do último conf~ito árabe-israelense, como o problema dos táxis se
transformou em verdadeiro pesadelo nacional, em escala mais acentuada nos
grandes centros urbanos do País, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Recife, Salvador e Porto Alegre, bem assim na Capital da República.
As empr·esas e os autônomos que atuam no setor, alegando reajustamentos
demorados e insuficientes, interrompem parcialmente suas atividades, mesmo
em horários de grande demanda, dizendo-se prejudicados com lucros irrisórios,
ou mesmo nulos, quando não com sensíveis prejuízos financeiros. As frotas de
veículos. em conseqüência, deixam de ser convenientemente renovadas; os motoristas, trabalhando frustrados e mal-humoradas são levados a destratar ou
explorar os usuários; alguns, no afã de aumentar seus ganhos, desenvolvem
suas corridas em frenéticas ve'ocidades, provocando, com crescente freqüência,
todo tipo de acidentes, havendo, ainda, os que pura e simplesmente recusam as
corridas de pequeno curso e resultados pouco compensadores.

-853Para a irritação e o mal-humor que se recriminam tantas vez.es no motorista de táxi não se pode olvidar o quanto contribuem os problemas do trânsito
congestionado, contuso e perigoso de muitas de nossas cidades, a começar das
metrópoles principais.
E não há fiscalização que consiga controlar tal situação caótica, como se
viu nos primeiros meses do corrente ano.
Advêm dessa situação transtornos de toda ordem. São prejudicados e desestimulados os condutores autônomos e as empresas de táxis, sobretudo os primeiros. Dificulta-se a locomoção dos usuários, com reflexos negativos para os
negócios em geral, particularmente para o Comércio.
E que dizer dos efeitos maléficos de tal quadro no que diz respeito aos fluxos
turísticos internos e externos?
Ninguém ignora a importância do Turismo no mundo de hoje. Dele se diz,
mesmo, que é a "indústria sem chaminés". Das receitas provenientes do Turismo
auferem alguns países parte substancial de suas rendas, não faltando alguns
que dele dependem quase que com exclusividade.
Despertado por essa realidade, vem o Brasil, de uns anos para cá, especialmente a partir da Revolução de Março de 1964, dando uma atenção especial ao
desenvolvimento da indústria turística.
Ora, os táxis são condução por excelência do viajante, do visitante, do
turista que chegam a vossas cidades. Assim ·sendo, o estado caótico a que a
irrealidade das tarifas conduz o setor, quando a revisão se torna imperiosa e
sofre retardamentos, projeta uma imagem .negativa de nosso País, causando
danos incalculáveis à nossa política de incremento do Turismo.
Por tudo isso, torna-se necessário instituir normas que permitam uma
mecânica de revisão consentânea com a manutenção de razoáveis índices de
lucros para os concessionários e permissionárlos desse tipo de transporte urbano,
l"esguardado o interesse público.
2. Reza o art. 15, item II, alínea b da Constituição que "a autonomia municipal será assegurada. . . II - pela administração própria., no que respeite ao
seu peculiar interesse, especilamente quanto: ... b) à o.rganização dos serviços
públicos locais".
Observa. cretella Júnior que "em nosso tríplice e complexo aparelhamento
administrativo, federal, estadual e municipal, prevalece o princípio fundamental
de que cada. pessoa de direito público de âmbito territorial é competente para
outorga da concessão aos particulares, ressalvados os direitos da União de J.eglslar o assunto, em suas linhas mestras. Por outro lado, cabe à União a possibilidade de conceder determinados serviços com base no texto constitucional e le:ls
fed·erais que r·egulam o assunto" <Cretella Júnior, Curso de Dir·eito Administrativo, Forense, 3.a ed., pág. 309.
Por aí se vê que os serviços de táxis, tendo natureza local, estão compreendidos no âmbito do poder concedente ou permitente dos Municípios, ressalvados
os direitos da União de legislar sobre o assunto, em suas linhas mestras.
Assim, dispondo a respeito, reza o Código Nacional de Trânsito, Lei n. 0 5 .1~,
de 21 de setembro de 1966, em seu art. 4. 0 : "OS veículos de a)Juguel, destinados
ao transporte individual de passageiros, ficarão subordinados ao regulamento
baixado pela autoridade local e, nos municípios com população superior a. cem
mil habitantes, adotarão exclusivamente o taxímetro como forma de cobrança
do serviço prestado".
Aliás, poder a União legislar, em linhas gerais, sobre tal matéria, decorre
d·e texto expresso da Constituição.
Esta:ui, com efeito, a Lei Maior, no art. 167 e seus itens: "A lei disporá sobre
o regime das empresas concessionárias d_e serv!~os públicos federais, estaduais
e municipais, estabelecendo: I - obrigaç_ao de manter .serviço adequado; II tarifas qu.e permitam a justa remuneraça? do ca.pit_a.l, o melhoramento e a expansão dos serviços e assegurem o equihbrio economlco e financeiro do con-
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estipuladas em contrato anterior.
Segundo Pontes de Miranda, "a lei, de que se fala no art. 1G7, é lei federal,
e não lei local" (Pon:es de Miranda, Comentário.; à Constituição de 1967, com
a.Emenda n.0 1, de 1969, 2."' ed., São Paulo, Rev. dos Tribunais, Tomo VI, pág. 269).
Assinala, ainda, o insigne Autor, no mesmo passo: "A lei federal tem de dar
os critérios para a revisão das tarifas ... " (id., ib., pág. 269).
E prossegue, mais adiante: "No art. 167, o que se diz é que lei se há de
fazer (= lei federal se deve fazer
lei f·ederal pr.ecisa ser feita), para se dar
regime adequado às empresas concessionárias de serviços públicos federais, estaduais e municipais (id., ib., pág. 274).
"No art. 167, III, in fine, torna-se explícito que a lei pode e deve conter regras jurídicas sobre fiscalização dos serviços públicos federais, estaduais e municipais, e regras jurídicas sobre revisão dos serviços exploracos, a fim de que
- não sendo demasiada (injusta) a remuneração do capital - possam ser aumentadas as tarifas, de jeito que as empresas pos~am melhorar e expandir o.s
serviços. Isso não importa afirmar-se que só ~e possam aumen:ar tarifas, se a
remuneração se tornou injusta: se o fora desde o começo, a revisão também
é possível. Aí, as regras jurídicas do art. 167, II, III, contêm mais do que cláusula rebussic stantibus implícita. As regras jurídicas têm outro alcance. O Congresso Nacional pode elaborar lei em que se regule, sem delegação de podere.,,
a própria alteração das tarifas pelos Estados-membros ou pelos Municípios, inclusive criar a ação contra os aumentos que importem remuneração injusta,
excessiva. do capital" Ud., lb., págs. 274, 275).
E conclui, assim, "a lei federal não pode: atribuir às autoridades federais a
fiscalização ou a revisão das tarifas dos serviços estaduais ou municipais, nem a
autoridade estaduai; a fiscalização ou a revisão das tarifas municipais ou viceversa; retirar aos Estados-membros ou aos Municípios o que se inclua no seu
poder de legislar sobre os seus contratos (direito público e:tadual ou municipal),
uma vez que só se lhes pode impor regras jurí·àicas sobre fiscalização e revisão
das tarifas (id., ib., pág. 175).
Portanto, de conformidade com o art. 167, e seus itens da ·Constituição Federal, pode a lei federal dispor genericamente sobre a revisão de :arifas, respeitadas as atribuições do poder público local conced·ente.
Atualmente, o .Conselho Intermini.3terial de Preços tem função opinativa na
revisão dos preços das tarifas. Reza o Decreto-lei n.0 808, de 4 de setembro de
1969, que "para efeito do disposto no art. 1.0 , os órgãos da Administração Pública dlreta e indireta, inclusive empresas públicas e sociedad-es de economia
mis:a, que tenham atribuição de fixar tarifas ou preços em suas áreas específicas, fornecerão seus estudos ao Conselho Interm!nisterial de Preços, quando isso
for solicitado, para este opine a respeito, antes de sua aprovação pelo.s órgãos
competentes" (grifos nossos) (art. 2. 0 ).
Conforme se vê, o CIP opina sobre as majorações pretendidas, cabendo, no
entanto, ao órgão competente aprová-las em definitivo.
3. O projeto que ora apresentamos visa a contribuir para a solução do problema
da demora do reajustamento das tarifas d·e táxis, quando isso se faz nec.essário.
Dado que os freqüentes aumentos do preço dos combustíveis, devido à alta
do produto no mercado externo, do qual .somo.s em grande parb depend·antes,
e, também, como decorrência do término da política de subsídios, Incidem diretamente na razoável margem de lucros dos permlssionárlos do setor, estabelece
o art. 1.0 , em seu caput, a obrigatoriedade do reajustamento ~empre que ta!·;
aumentos ocorram.
o prazo de quinze dias, que se determina no parágrafo úni<:o dQ art. 1. 0 ,
pretende evitar que a demora no reajustamento, provoque a deterioração da margem de lucro dos permlssionárlos por um prazo maior do que o que pr·evisivelmente se poderá suportar sem um abalo na estrutura operacional do setor.
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objetlva atenuar os efeitos que uma demora d·S reviSão superior a quinze dias
poderá acarretar para os autônomos e empresas que exploram os serviços de
táxis. A indicação da margem de lucro assegurada no último aumento tem por
escopo evitar abusos prejudiciais ao interesse dos usuários, ao mesmo tempo
em que permite bases realis:as para a continuidade dos servidore.::, até que
sejam oficialmente decretadas as tarifas definitivas.
Explica-se, no parágrafo único do mesmo art. 2.o, que as tarifas provisórias somente poderão ser cobradas até que sejam fornecidas as tabelas elaboradas em consonância com o aumento decretado pelos órgãos competentes, tabelas essas que costumam pr.sceder a aferição dos taxímetros.
4. Dada a inque.stionáv·el importância do as.mnto objeto do projeto e suas
coiJseqüências de ordem social e também econômica (estas últimas relacionada::,
sobretudo, com os positivos resultados que a definitiva normalização desses serviços trará para a consolidação da indústria turística), esperamos seja ele, na
sua tramitação, acolhido e enriquecido pelos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1974. - Paulo Guerra.
(As Comissões de Constituição e Justiça, e de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Os projetas lidos serão publicados
e encaminhados às comissões competentes.
Esgotada a hora do Expediente, vamo: passar à

ORDEM DO DIA
Item 1
1

Discus.::ã·o, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n.O 323, de 1974) do Projeto de
Decreto Legislativo n. 0 8, de 1974 (n.0 141-B/74, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre a aprovação de Protocolo Adicional a Acordo
de Migração firmado entre os Governos do Brasil e da Itália.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra para discuti-la,
encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
A redação final é considerada definitivamen:e 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 Decreto Legismtivo n. 0 8, de 1974
141-B/74, na Câmara dos Deputados),
Faço .saber que o Congresso Nacional aprovou, 110s termos do art. 44, inciso I,
da Constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
(n. 0

, DE 1074
DECRETO LEGISLATIVO N.o
Aprova o texto do Protocolo Adicional ao Acordo de Migração entre
Brasil e Itália, de nove de dezembro de mil novecentos e sessenta, firmado em Brasília, a 30 de janeiro de 1974.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É aprovado o texto do Protocolo Adicional ao Acordo de Migração
entre Brasil e Itália, de nove de dezembro de mil nov·ecentos e s·essenta, fir·
mado em Brasília, a 30 de janeiro de 1974.
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revogadas as dispo.siçoes em contrário;
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) Item 2
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 60,
de 1974 (n. 0 1.898-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que acrescenta parágrafos ao art. 22 da Lei
n. 0 4.229, de 1.0 de junho de 1963, que transforma o Departamento Naclonai de Obras Contra as Secas (DNOCS) em autarquia, e dá outras
providências, ~endo
PAREOERES FAVORAVEIS, sob n. 0 • 319 e 320, de 1974, da.~ Coml.s.sõe~:
- de Assuntos Regionais; e
- de Finanças.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentad·os.
(Pausa.)
Está aprovado.
O projeto vai à sanção.
É

o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 60, de 1974
(N.• 1 .898·BJ'I4, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÓ'BLICA)

Acrescenta parágrafos ao art. 22 da Lei n.0 4.229, de 1.0 de junho
de 1963, que transforma o Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCS) em autarquia, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Acrescente-se ao art. 22 da Lei n.o 4. 229, de 1.0 de junho de 1963,
os seguintes parágrafos:
"Art. 22 .................................... ' ' ........... ' ' ..... ' ...... .
§ 1.0 O DNOCS poderá alienar bens móveis ou imóveis, integrantes do
seu património, mediante proposta do Diretor-Geral, aprovada pelo
Conselho de Administração e homologada pelo Ministro de Estado.
§ 2.0 Independe das formalidades previstas no parágrafo anterior a
desvinculação de bens patrimoniais que, em virtude de lei, plano ou
programa, sejam destinados à alienação."
Art. 2.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) Item 3
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 65,
de 1974 <n.o 1. 876-B/74, na Casa de origem), de lnlciatlva do Senhor
Presidente da República, que autoriza a allenação de bens imóveis da

-----857União, situados na área urbana de Porto Velho, no Território Federal
de Rondônia, e dá otltras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n. 0 318, de 1974, da Comissão:
- de Finanças.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Em vo:ação o projeto. (Pausa.)
0.:; Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como se acham.
<Pausa.)
Está aprovado.
A matéria irá à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N. 0 65, de 1974
(N.• 1.876-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO

SENHOR PRESIJ)ENTE: DA REPÚDLICA)

Autoriza a alienação de bens imóveis da União, situados na área
urbana de Porto Velho, no Território Federal de Rondônia, e dá outras
providências.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Fica autorizado o Governo do Território Federal de Rondônia a
vender os imóveis residenciais de propriedade da União, sob sua administração,
situados na área urbana de Porto Velho e ocupados por servidores públicos
daquele Território, de acordo com as condições estabelecidas nesta lei.
§ 1.0 A venda se fará pelo valor a :ual do imóvel, fixado em a valiaçãp procedida pelo Governo do Território.
§ 2.0 o preço poderá s·er pago pelo adquirente em prestações mensais ou
mediante financiamento, segundo o disposto em instruções do Ministro do Estado do Interior.
Art. 2.0 - Terá preferência para aquisição dos imóveis de que trata o art. 1.0 ,
independente de prévia licitação, o servidor público que neles residir.
Parágrafo único - A preferência assegurada neste artigo estenda-se ao cônjuge sobrevivente ou herdeiro necessário do servidor público, se ocupante do
imóvel a ser alienado.
Art. 3.0 - Os imóveis que não forem adquiridos pelos respectivos ocupantes,
nas condições estabelecidas nos arts. 1.0 e 2.o desta Lei, serão vendidos em concorrência, de acordo com o disposto nos arts. 141 e seguintes do Decreto-Lei
n. 0 9. 760, de 5 de setembro de 1946.
Art. 4. 0 - Os recursos provenlent·es das alienações serão racolhldos ao Banco
Nacional da Habitação, visando à construção de novos Imóveis no Território
Federal de Rondônia, destinados à venda a servidores públicos.
Art. 5.0 - O Governo do Território Federal de Rondônia comunicará ao Serviço do Património da União as alienações realizadas, instruindo o expediente
com o título de propriedade da União e respectivo lnstrumen to de transferência.
Art. 6. 0 - O Ministro de Estado do Interior baixará instruções para a execução
das medidas previstas nesta lel.
Art. 7.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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Discw.são, em turno único, do Projeto de Lei do Senado n.0 54, de
1974-Cmnplementar, de autoria d·o Sr. Senador Paulo Torres, que
altera os arts. 1.0 , 2. 0 e seus parágrafos, 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 Federal, relativamente à
remuneração dos Vereadores, tendo
PARIEOER n. 0 253, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, favorável, com a:s emenda:s que apresenta,
de n.os 1 e 2-CCJ.
A discussão do presente projeto foi adiada, em virtude de requerimento
aprovado pelo Plenário, quando da sua inclusão na Ordem do Dia da sessão
de 20 do corrente. O Regimento Interno, entretanto, no seu § 2. 0 do art. 311,
permite um segundo adiamento, por prazo não superior a 30 dias.
Com esse objetivo, foi encaminhado à Mesa raquerimento que será lido pelo
Sr. 1.0 -Secretário.
É

lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO
N. o 149, de 19'74

Nos termos do art. 311, alinea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento
da discussão do Projeto de Lei do Senado n. 0 54, de 1974-Complementar, que
altera os arts. 1.0 , 2.0 e seus parágrafos 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 Federal, relativamente à remuneração dos Vereadores, a fim de ser feita na sessão de 28 de agosto do corrente ano,
Sala das Sessões, 28 de junho de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - De acordo com a deliberação do Senado, a matéria figurará na Ordem do Dia da Sessão do dia 28 de agosto próximo.
Esgotada a matéria da Ord·em do Dia, vai-se passar à apreciação do Requerimento n. 0 147, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n. 0 75, d-e 1974.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 75,
de 1974 (n.o 1.934-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Sr. Presidente da República, que dispõe sobre a criação da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF e dá outras
providêncla:s (dependendo de pareceres das Comissões de Assuntos Regionais, de Agricultura e de Finanças).
Solicito ao nobre Senador Clodomir Mllet o parecer da Comissão de Assuntos
Regionais.
O SR. CLODOMIR MILET (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, para coordenar a Implantação do amplo programa de valorização dos
recursos de água e solo do vale do São Francisco - precondição para o desenvolvimento dos grandes projetes agropecuários e agroindustriais que o Governo
vem estimulando, nos últimos anos - o Poder Executivo encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição, o Projeto de Lei ora em

--

--·
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de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF.
A entidade terá sede e foro no Distrito Flederal (art. 2. 0 ) e atuará nas áreas
dos Estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais, integrantes
do vale do São Francisco, será regida pela lei e pelos estatutos a serem aprovados por decreto, no prazo de noventa dias da data da publicação da Lei
(art. 3.0). O art. 4. 0 indica as finalidades da empresa, que será administrada por
um presidente e três diretores nomeados pelo Presidente da República (art. 5.0 ).
O capital da CODEVASF será de trezentos milhões de cruzeiros (art. 6. 0 ), ficando
o Poder Executivo autorizado a abrir o crédito especial de oitenta milhões de
cruzeiros para atender, no corr.ente exercício, à subscrição parcial do capital da
entidade (art. 7. 0 ). O produto da cobrança da utilização da água e da retribuição
pela prestação de serviços constituirá receita da empresa (art. 8. 0 ) que, para
a realização de seus objetivos (art. 9. 0 ), poderá:
I - estimular e orientar a iniciativa privada, prcmover a organização e
participar do capital de empresas de produção, beneficiamento e industrialização
de produtos primários;
LI - promover e divulgar, junto a entidades públicas e privadas, informações sobre recursos naturais e condições sociais, intra-estruturais e econômicas,
visando à realização de empreendimentos no vale do São Francisco;
III - projetar, construir e operar obras e estruturas de barragem, canalização, bombeamento, adução e tratamento de águas;
IV - projetar, construir e operar projetas de irrigação, regularização, controle de enchentes e control·e de poluição.
Os recursos da CODEVASF são constituídos (art. 10) pelas receitas operacionais, receitas patrimoniais, produto de operações de crédito, doações e os de
outras origens. A entidade poderá promover a desapropriação de áreas destinadas
à implantação de projetas da desenvolvimento agrícola e agroindustrial (art. 11)
e seu pessoal será regulado pela legislação tra:balhista (art. 12). Para cumprir
as suas finalidades, a CODEVASF poderá firmar convênios com entidades estaduais e municipais (art. 13) e a prestação de contas de sua administração será
submetida ao Ministério do Interior, que a encaminhará ao Tribunal de Contas,
até 31 de maio do exercício subseqüente (art. 14). O Poder Executivo adotará
providências para a oportuna extinção da Superintendência do Vale do São
Francisco (art. 15). Pelo art. 16, serão transferidos para a CODEVAS·F os bens
móveis, imóveis e instalações da Suparintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas DNOCS, e da SUVALE, localizados no vale do São Francisco e ligados às finalidades da empresa. E o pessoal das referidas entidades, cujas· atividades estejam
vinculadas aos objetivos da CODEVASF, poderá ser aproveitado na empresa
(art. 17).
Na exposição de motivos do Ministro do Interior e do Secretário de Planejamento da Presidência da República encontram-s·e alinhadas as razões do novo
organismo, que deverá exercer as atividades de planejamento e controle dos
investimentos públicos, utilizando-se preferencialmente da iniciativa privada ou
das estruturas da administração estadual ou municipal. A ICODEVASF deverá
assegurar o fornecimento de água aos empreendimentos privados de vulto e
colaborará na implantação de núcleos de colonização para médios e pequenos
irrigantes.
A leitura do projeto deixa claro que o objetlvo governamental é tornar a
CODEVASF o único órgão responsável pelo comando do desenvolvimento do
vala do São Francisco, mediante o estimulo às atividades agropecuár!as, principalmente. É uma opção válida, de Governo.
A área de atuação do novo organismo será de 650 mil quilômetros quadrados,
equivalente a 7,5% do território nacional. Beneficiará cinco Estados, compreendendo 409 Municípios, com população estimada em 7,2 milhões de habitantes,
que se entrega, predominantemente, à atividade rural. Tais números estão referidos na exposição de motivos, que enfatiza:
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acurados estudos que definiram 16 áreas prioritárias para o desenvolvimento e cerca de 25 projetas de irrigação, dos quais oito estão presentemente em execução.
Com a proposição em estudo, o Governo brasileiro demonstra perfeito conhecimento das potencialidades do vale do São Francisco e deseja explorar,
com a rapidez possível, as riquezas já identificadas. Por isso, a empresa que
se cria incorpora a experiência da SUVALE no que se refere à execução de
projetas de irrigação de caráter experimental (Bebedouro, Mandacaru, São Desidério, Pirapora e outros), além dos grandes proj etos executivos de irrigação
(Salitre, Terão, Masangano, Baixo São Francisco etc.).
A SUVALE foi criada pelo Decreto-Lei n.o 292, de 28 de fevereiro de 1967,
que extinguiu a Comissão do Vale do São Francisco. Tinha como objet!vos promover o aproveitamento económico dos recursos naturais; promover o aproveitamento das oportunidades de investimento; criar condições para o aparecimento
e o aproveitamento de oportunidades económicas no meio rural; programar e
executar os serviços de obras necessárias à regularização do rio São Francisco
e seus afluentes; e disciplinar o uso dos mesmos cursos d'água. Pelo art. 15 do
projeto, a SUVAIJE, sendo extinta, os seus bens móveis, imóveis e instalações
passarão à empresa que surge e da qual todos esperam o prosseguimento dos
trabalhos até agora cumpridos por aquele órgão.
Efetivamente, a CODEVASF contará, além do acervo de estudos sobre a
bacia do São Francisco, já realizados pela SUVALE, com a contribuição proveniente da extinta Comissão do Vale do São Francisco e a colaboração de Instituições regionais como a SUDENE e o DNOCS.
O projeto merece aplausos. É re·alista e oportuno, porque soube escolher a
faixa em que a empresa deverá atuar, numa hora em que se coloca em relevo
a necessidade de aumento da produção agrop·ecuária, para atender à crescP.nte
demanda interna e às perspectivas de colocação no mercado exterior. A objetividade da produção deve ser ressaltada, com justiça.
Somos, portanto, pela aprovação do presente projeto.
É o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Solicito ao nobre Senador Paulo
Guerra o parecer da Comissão de Agricultura.
O SR. PAULO GUERRA (.Para emitir parecer.) - sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n.0 207/74, o Senhor Presidente da República; submete
à apreciação do Congresso Nacional o projeto em estudo, que visa à criação da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do Sã·o Francisco - CODEVASF, e dá
outras providências.
Pretende o Poder Executivo substituir a atua! Superintendência do Va:le do
São Francisco - SUVAiLE - por uma empresa pública vinculada ao Ministério
do Interior..dotada de grande fl.exibilidad•e o.peracional e capacidade executiva,
objetivlmdO o aprov.eitamento dos recursos de água e solo da região, com vistas
a Incrementar o desenvolvimento de áreas prioritárias e a implantação de distritos específicos para os setores da agroindústria e agropecuária.
Em sua exposição de motivos, os Senhol'es Ministros do Interior e Secretário de Planejamento da Presidência da República ressaltam a ·excepcional
relevância da medida, eis que envolverá uma vn,stidão territorial de 6,50 mil
quilômetros quadrados - na qual três milhões de hectares são de terras irrigáveis - estendendo-se por cinco Estados e abrangendo 490 municípios, em
que habitan, cerca d'e sete e melo milhões de pessoas, na sua maioria tr.a;balhadores rurais. Destacam que, em decorrência de acurados estudos, já foram, ali,
definidas 16 áreas prioritárias para o desenvolvimento e ce·rca de 25 projetas
de irrigação, dos quais, 8 já em ex·ecução; que a SUDENE a.provou para a: área
251 projetos, com Investimentos da ordem de Cr$ 1,6 bilhão, e que o PROVALE
destinou, à criação de condições indispensáveis ao merhor aproveitamento produtivo da região, recursos no valor de Cr$ 840 milhões, no período de 1972-1974.
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ressarcimento, embora: parcial, das inversões governamentais e possibilitar rentabilidade aos pl'Dj•e.tos a cargo da iniciativa privada, do que decor.rerão grandes
benefícios sociais, diretos e ind!Xetos, para a região. A par disso, abSorverá, além
das ativid·a:d'es da SUVAiLE, programas e projetas atualmente confe·ridos ao Departamento Nacional doe Obras Contra as Secas CDNOCS} e do Depa·rtamento
Nacional de Obras de Saneamento (DNOS}.
Tratando-se, portanto, de organismo que a:tuará como agente de promoção
e coordenação do desenvolvimento do vale do rio Sã·o Francisco, achamos o
projeto oportuno e conveniente às necessidades sócio-económicas da região.
Ante o exposto, somos pela aprovação do projeto em exame.
É o nosso pare.cer, Sr. Presidente.
O SR. PRE:SIDENTE (Adalberto Sena} - Solicito ao nobre S·enador Lourival
Baptista o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (Para emitir parecer.} - Sr. Presidente, Srs.
Senado·res, o presente projeto de lei, dispondo sobre a criação da companhia
de Desenvolvimento do Vale doo São Francisco, é originário do Poder Executivo,
tendo sido encaminhado ao Congresso Na:cional pela Mensagem n.O 207/74.
2. É dada autorização ao Poder Exe·cutivo (art. 1.0 } para que crie "nos tennos
do art. 5.0 , incis·o n, do Decreto-Lei n. 0 20.0, de 2·5 de fevereiro de 1967, e do
art. s.o do D·ecreto-Lei n.o 900, de 29 de setembro de 1969, a Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF - como empresa
pública vinculada: ao Ml:nistério do Interior".
3. A COD·EVASF será regida pelo diploma legal que resultará da aprovação
deste projeto (art0 3.o), pelos estatutos a serem aprovados por decreto, no prazo
de 90 (noventa} dias da data da publica:ção da lei, e pelas normas de direito
aplicá veis.
4. No exercício de suas atribuições (art. 4. 0 , § 2.0 }, "poderá a CODEVlAW atuar,
por delegação dos órgãos competentes, como Agente do Poder Público, desempenhando funções de administração e fiscalização do uso racional dos recursos
de águ~r e .solo".
5. o capital da empresa, de cuja criação trata o projeto (·art. 6.), "será de
Cr$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros), a ser integralizado~
a) parte pela incor!Poração, à CODEViAS:F. dos bens móveis, imóv.eis e
instalações da Superintendência do Vale do São Fra:ncisco - SUVA:LE, localizados na área de atuação da empresa;
b} oQ restante por subscrição, pelo Tesouro Nacional, nos exercícios de 1974,
19~5 e 1976".
·
Fica, também, estabelecido que o capital da CODEVASF Cart. 6.0, § 1.0 )_ "pcdoerá ser a;umentado por ato do Poder Executivo, mediante a incorporaçao cre
reservas, pela reinversão de lucros e reavaliação do ativo ou por acréscimo .de
capital da União".
7. O Poder Executivo é autorizado (art. 1.0 ) "a .abrir um crédito especial de
Cr$ 80 ..()00.000 00 (oitenta milhões d·e cruzei·ros} pa:ra atender, no corr·ente· exercício, à subscrição parcial do capttal da CODEVASF".
8. Constituirá receita da empresa <art. 8. 0 ) "o produto da cobrança da utll!zação da água e da retribuição pela prestação de serviços".
9. Os recursos da CODEVASF S·erão a:ssim formados (art. 10}:
I - as receitas operacionais;
II - as r·eceitas patrimoniais;
III - o produto de operações de créd'lto;
IV - as doações;
V - as de outras origens.
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submetida: ao Ministro .d·o Interior;· que provicienciará, até 31 de maio do exercício subseqüente .n·o da pr•e.stação, o seu envio a•o Tribunal de contas da União".
11. O Pode·r Executivo providenciará a extinção da Superlntend'ência do
Vale do São Francisco - SUVA[JE - pa.ssando para o novo 6rgão os bens
móveis e imóveis daquela Superintendência, bem como dos subórgãos •a ela
subordinados, "localizados no vale do São Francisco c ligados à finalidade da
empresa" (a·rts. 15 e 16).
12. Circunstanciada exposição de motivos ao Senhor Presidente da República,
f!rma:do pelos Ministros de Estado do Interior e Chefe da Secl!etaria de Planejamento da Pr·esidência da República, que integra a mensagem, enumera as
razões determinantes da formulação d'O proj-eto.
13. Diz o documento citado que a Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste "aprovou para a região 251 projetas agropecuários, agroindustriais e
industriais, com investimentos da ordem de Or$ 1,6 bilhão, muitos deles já em
funcionamento ou em adi!IJltada f.ase de instalação".
14. Frisa, ainda, a mesma fonte, que o Programa: Especial para o Vale d·o São
F~ancisco PfR.OVALE - estabelecido pelo Decreto-Lei n.O 1.207, de 17 de
fevereiro de 1972, que destinou à região, no período 197-2/74, recursos da ordem de
Cr$ 840 milhões, "criou as condições indispensáveis p!lir.a •O seu melho·r aproveitamento produtivo, notadamente no que diz respeito à infra-estrutura de
d·e traJn.sportes".
15. A exposição em referência destaca, também, que a empr·esa a ser criada
estipulará tarifas ''calculadas sobre o fornecimento de água, de modo a permitir
o ressarcimento, :ai·nd·a que parcial, das inversões g.overnamentais, possibilitar
rentabilidade aos projetas a: cargo da iniciativa particular, e, cons.eqüentemente,
os grandes benefícios sociais, di.retos e indiretos, que acarretado para a região".
16. A .proposição tem, como se depreende dos ·Objetivos enumerados no seu
texto, amplas implicações sociais e econômicas. E o atingimentQ ode'•es envolve
diferentes aspectos financeiros, relaciona;dos. justamente, com as di.sposições
que procuramos focalizar, com vistas ao ângulo de análise ajustável ao intel'esse
deste órgão técnico.
17. Crube registrar que o projeto foi, na Câmua, examinado pelas Comissões de
Constituição e .:rustiça, de Economia e de Fina:nças, que se manifestaram pela
sua aprovação.
18. A proposição tem l1!ll evidente sentido d·e urgência, considerado o fim a
que ela se propõe, de alto interesse público. A pr·e·visão de re·cursos e o.s mecanismos legais e administrativos com os quais, e através dos quais, serão processadas as despesa..s de custeio e de capital, n·o processo da im'Pla·ntação e
dinamização da empresa, estão, em nosso entender, corretamente previstos,
dentro da melhor técnica.
Assim, nada existindo que contra-indi•que a aceitação do projeto po.r esta
Comissão, opinamos pela sua aprova;ção.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Os pareceres são favoráv.eis.
Está completada .a instrução da matéria.
Em discussão o· .projeto.
o SR. NELSON CARNEmo- Sr. Presidente, peço a palavra.
o SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Tem a; palavra o nobre Senador
Nelson carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Pedi a palavra para lamentar que o Gove·mo não houvesse localizado no
próprio vale do São Francisco a sede da COVALE, e, sim, deixando para localizá-la
no Distrito Federal. Em seu percurso, o rio São Francisco atinge os Estados
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que corre a sua maior extensão.
De qualquer fo•rma a sede da COVIA!DE d·everla ser em qualquer dos Estados
que fazem parte da bacia hidrográfica do rio São Francisco. A centralização
excessiva só é prejudicial ao desenvoMmento da própria COVAIIJE. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Continua em discussão o projeto.
Se nenhum Sr. Senador desejar fazer uso da palavra, -encerrarei a discussão.
(Pausa.)t
Está ence-rrada:.
Em votação.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SIR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Com a palavra o nobre Sr. Senado·r
Vlrgilio Távora, para encamLnhar a votação.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, usamos da tribuna apenas para dizer duas palavras: a Liderança da Maioria sente-se orgulhosa, hoj~, .ao ver aprovada mensa~em que representa uma tentativa séria
do aJtual Governo de .procurar equacionar, sob a forma que lhe pareceu mais
certa, isto é, sob a forma de uma companhia de economia mista, os esforços
para que seja estruturada em termos empresariais a economia da região sãofranciscan·a, sonho de mulitos nordestinos, preito de muitos e muitos dirigentes,
desde o inicio da década de 30, daquela região. V:emos hoje, com prazer, a
aprovação que, neste momento, Maioria e Minoria, com mãos dadas, irmanadas,
vão BJtribuir a este projeto, transformando-se em realidade este sonho de tantos
anos. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CAMABA
N.o '75, de 1974
(N.• L 934-B/74,

na Câmara dos Deputados)

Dispõe sobre a criação da Companhia de Desenvolvimento do Vale
do São Franciseo - CODEVASF - e dá outras providências.
O Congresso Nacional d:ecreta:
Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, nos termos do artigo 5. 0 ,
inciso II, do Decreto-Lei n. 0 200, de 25 de fevereiro de 1967, e do art. 5.0 do
Decreto Lei n.o 900, de 29 de setembro de 1969, a Companhia de Desenvolvimento
do Vale do São Francisco- CODEVASF, como empr-esa pública vinculada ao Ministério do Interior.
Art. 2.0 - A CODEVASF terá sede e foro no Distrito Federal e atuação no
vale do rio São Francisco, nos Estados da Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia
e Minas Gerais, podendo instalar e manter, no País, órgãos e setores de operação
e representação.
Art. 3.0 - A CODEVASF será regida por esta lei, pelos estatutos a sere,!ll
aprovados por decreto, no prazo de 90 (noventa) dias da data da publicaçao
desta lei, e pelas normas de direito aplicíweis.
Art. 4. 0 - A CODEVASF tem por finalidade o aproveitamento, para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, dos recursos de água e solo do vale
do São Francisco, diretamenta ou por intermédio de entidades públicas e privadas, promovendo o desenvolvimento de áteas prioritárias e a implantação de
distritos agrolndustriais e agropecuárlos.
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contratação, obras de captação de águas, para fins de irrigação, e de construção
de canais primários ou secundários, conforme Plano Diretor.
_§ 2.0 - N~ ·exercício de suas· a.trlbuições, poderá a COVALE atuar, por delegaçao dos órgaos competentes, como Agente do Poder Público, desempenhando
funções de administração e fiscalização do uso racional dos recursos de água
e solo.
Art. 5. 0 - A COVALE será adminiStrada por um Presidente e 3 (três) Dlvetores nomeados pelo Presidente da República.
Parágrafo único - A COV<ALE terá um Conselho, cujas atribuições serão
definidas nos estatutos e que incluirá representantes dos Ministérios da Agricultura, das Minas e Energia, dos Transportes e da Secretaria de Planejamento.
Art. 6.0 - O capital da COV.MiE será de Cr$ 300.000.000,00 (trezentos milhões
de cruzeiros), a ser integ.rallzado:
a) parte pela incorporação, à COVALE, dos bens móveis, imóveis e instalações da Superintendência do va:e do São Francisco - SUiV.AiLE, localizados na
área de atuação da ·empresa;
b) o restante por subscrição, pelo Tesouro Nacional, nos •exercícios de 1974,
1975 e 1976.
~ 1.0 - O capital da COVALE poderá ser aumentado por ato do Poder Executivo, mediante a Incorporação de reservas, pela relnversão de lucros e reavaliação
do ativo ou por acréscimo de capLtal da União.
§ 2.0 - POderão participar dos aumentos de capital pessoas jurídicas de
direito público interno, inclusive entidades da Administração Federal Indlreta,
observado o disposto no art. 5.0 do Decreto-Lei n. 0 900, de 29 de setembro
de 1969.
Art. 7.o - o Poder Executivo é autorizado a abrir o crédito especial de
Cr$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de cruzeiros), para atender, no corrente exercício, à susbcrição parcial do capital da COV.ALE.
Parágrafo único -A despesa autorizada neste artigo será coberta mediante
cancelamento de dotação orçamentária.
Art. s.o - Constituirá vecelta da Empresa o produto da cob11ança da utilização
da água e da retribuição pela prestação de serviços.
Art. 9,o - Para a realização de seus objetlvos, poderá a COVALE:
I - estimular e orientar a iniciativa privada, promover a organização e
participar do capital de empresas de produção, beneficiamento e industrialização
de produtos primários;
II - promover e divulgar, junto a entidades públicas e privadas, informações sobre recursos naturaiS e condições sociais, lnfra-·estruturais e econômlcas,
visando à realização de empreendimentos no vale do São Francisco;
III - projetar, construir e operar obras e estruturas de barragem, canalização, bombeamento, adução e tratamento de águas;
:W - projetar, construl·r e operar projetas de Irrigação, regularização, controle d·e enchentes e controle da poluição.
Art. 10- Constituem recursos da COVALE:
I - as receitas operacionais;
II- as receitas pa.trlmonlals;
III - o produto de operações de crédito;
IV- as doações;
V - os de outras origens.
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à implantação de projetas de desenvolvimento agrícola, .agropecuárlo e agroln~
dustrial, inc:usive de irrigação, !>em como allená~las na forma da legislação
vigente.
Art. 12 - O regime jurídico do p·essoal da COV.ALE será o da legislação
trabalhista.
Art. 13 -No desempenho de .suas tarefas a COV.ALE atuará, preferencial~
mente, .por intermédio de entidades estaduais, municipais e privadas, recorrendo
sempre que possível à execução indireta de trabalhos mediante contratos e con~
vênios.
Art. 14 - A prestação de contas da administração da COV.ALE será .subme~
tida ao Ministro do Interior, que provid·enciará, até 31 de maio de exercício
subseqüente ao da prestação, o .seu envio ao Tribunal de Contas da União.
Art. 15 - O Poder Executivo adotará as providências necessárias à oportuna
extinção da Superintendência do Vale do São Francisco - SUVALE.
Art. 16- Serão transf·eridos para a COVALE os bens móveis, imóveis e ins~
talações da Superintendência do Desenvo:vlmento do Nordeste - SUDENE, do
Departamento de Obras Contra as Secas - DNOCS, e da SUVALE, localizados
no vale do São ·Francisco e !!gados à finalidad~ da Empresa.
Art. 1'i- O pessoal da SUDENE, do DNOCS e da SUVALE, localizado no vale
do São Francisco, cujas rutlvidade.s estejam vinculadas à fina:ldade da COVALE,
poderá ser aproveitado na Empresa, observado o disposto no art. 1·2 desta lei,
ou localizado em .seus órgãos ou entidades de origem, na forma a ser esta~
be1ecida em decreto.
Art. 18- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Vai~se passar, agora, à apreciação
do Requerimento n.o 148, de urgência, Udo no Expediente, para o Pro}eto doe Lei
da Câmara n.0 79, de 1974.
Em votação. Os Srs. Senadores que o aprovam, quairam permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa~se à imediata apreciação da matéria:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 7·9, de
1974 (n.0 2. C04-B/74, na Casa de origem), de inici·ativa do Sr. Presidente
da República, que altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Primeira Região, e dá outras providências.
(Dependendo de pareceres das Comissões de Serviço Público Civil e de
Finanças.)
Solicito ao nobre Senhor Senado·r Benjamim Farah o ~arecer da Comissão
de Serviço Público Civil.
O SR. BENJAMIN FARAll (Para emitir parecerr) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, com a Mensagem n. 0 263, de 1974, ·O Senhor Presid•ente da República submete
à nossa deliberação projeto que objetlva alterar provisoriamente o Quadro de
Pessoal de Secretaria do Tribunal Reg!onal do Trabalho da Primeira Região.
Na exposição de motivos que acompanha a matéria, o Senhor Ministro de
Estado da Justiça destacou, derut~e oUJtro.s, os seguintes argumentos.
l,O) que a última lei que reestruturou o quadro daquela Corte data de 24 de
abril de 1967, época em que correspondia ao seu volume de serviço;
2.o) posteriormente, pela Lei n. 0 5.442, de 1968, f·oi aquele Tribunal desdobrado
em três turmas;
3.o) em dezembro de 1970, a Lei n. 0 5.633, criou Juntas de Conc!llação e
Julgamento em Caxias e Nova Iguaçu, com a sub.seqüente criação de serviço
de Dl.strlbuição, naquelas cidades;
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tindo, ainda, 14 em fase de implantação;
0
5. ) em conseqüência das referidas modificações, o volume de trabalho nos
último~ sete anos passou de 49·:a87 reclamações, em 19&7, para 75.895: em
1973, quase o dobro;
6.0 ) a ta Região abrange G~anabara, Rio de Janeiro e Espirita Santo,
possuindo 41 Juntas de Conciliaçao e Julgamento, cujo acréscimo de serviço,
sem a competente ampliação de s·eus quadros funcionais vem acarretando sérios
prejuízos às partes.
'
0
A proposição, no art. 1. e seu parágrafo único, determina que os vencim~ntos dos cargos constant~s do .A?exo B a que s·e refere a lei em aprovação,
ate que seja implantada a s1stemat1ca prevista na Le.l. n. 0 5.645/70, serão os seguintes:
a) Técnica de Serviços Judiciários
Classe B - Cr$ 2 . 383,00
Classe A- Cr$ 1.987,00
b) Auxiliar de Serviços Judiciários
Classe B - Cr$ 990,00
Classe A- Cr$ 839,00
Prescreve o art. 2.o que o preenchimento dos citados cargos deverá ser feito
mediante concurso público de provas e títulos, ·exigindo-se, para os candidatos
a Técnico de Serviços Judiciários, a apresentação de diploma de curso superior
ou prova de seu provisionamento em nível superior e dos candidatos a Auxi11ar
de Serviços Judiciários certificado ou conclusão doo ensino do 2.0 Grau.
Permite o art. 3.0 que os ocupantes da classe final d·e Auxiliar de Serviços
Judiciários tenham acesso à classe inicial de Técnico de Serviços Judiciários,
na forma de regulam.entação a ser baixada pelo Tribunal, observadas as exigências legais.
Quanto aos vencimentos dos cargos em Oomissão, constantes do Anexo A,
são os fixados para os símbolos correspond·entes ao Poder Executivo.
A gratificação adicional por tempo de serviço, segundo o disposto no art.
9. 0 , é fixada na base de 5% por qüinqüênio de efetivo exercício, até um limite
de 7 qüinqüênios.
As despesas decorrentes serão atendidas por recursos orçamentários próprios
(art. 10).
Verifica-se, do exami! dos Anexos A e B, apensados ao projeto d•e lei, que a
elevação do número de funcionários previsto é o seguinte:
I - No Anexo A, referente aos cargos •em Comissão de 10 para 17 cargos;
R - No Anexo B, que trata dos Cargos de Provimento Efetlvo, o de 315
para 689 cargos.
Ressalta, do exposto, que o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira
Região, tendo em vista o constante aumento de reclamações trabalhistas nas
unidades sob sua jurisdição, foi obrigado a solicitar do Poder Executivo o envio
de projeto ao Congresso Nacional, aumentando seus quadros de pessoal.
A proposição nos parece merecedora de aprovação, pois a 1." Região, que
abrange municípios bastante lnduslrl:al!zados, onde realmente se faz mister
bem aparelhar a Justiça trabalhista, não pode continuar com o mesmo quadro
funcional há sete anos vigorante.
Manifestamos-nos, assim, favoravelmente ao projeto.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Com a palavra o nobre Senhor
senador Virgílio Távora para proferir o parecer da Comissão de Finanças.
O SR. VffiGíLIO TAVORA (Para. emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, o ExceLentíssimo Senhor Presidente da República submete à apre-

- 867c!ação do Congresso Nacional, com a Mensag~m n. 0 263/74, o Projeto de Lei
n. 0 2. 004, de 1974, que "altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trab-alho da Primeira Região e dá outras providências".
A pretendida alteração tem por objetivo a me!ihor adequação da atual
estrutura de pessoal do TRT da 1." Região às suas reais necessidades, decorrentes
. da ampliação de suas atividades, pela criação de várias Juntas de Conciliação
e Julgamento, com o conseqüente aumento do número de processos submetidos
à sua decisão.
Trata-se, como acentua o projeto de lei, de medida proviSória, imprescindível, até que seja implantada a sistemática prevista na lei n.0 5.645, de 10-12-70.
As razões das providências ora propostas estão sobejamente justificadas na
exposição de motivos do Senhor Ministro da Justiça, pela qual se verifica que
a matéria, oriunda de anteprojeto de lei encaminhado pelo Senhor Presidente
do Tribunal Superior do Trabalho, foi analisada e revista pelo Departamento
Administrativo do Pessoal Civil - DASP.
Sob o ponto de vista financeiro, que nos cabe apreciar, merece ser ressaltado o disposto no art. 12, pe!1o qual "as despesas com a execução da presente
lei serão atendidas com os recursos próprios do Tribunal Regional do Trabalho
da Primeira Região". Donde se conclui que, devendo as despesas serem atendidas
com os recursos próprios c-onsignados ao órgão interessado, a execução das
mesmas fica condicionada à existência desses recursos.
Não há, portanto, qualquer reparo a fazer ao projeto em exame, pelo que
opinamos pela sua aprovação, por se tratar de medida correta e necessária.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Os pareceres são favoráveis.
completa a instrução da matéria, passa-se à sua apreciação.
Em discussão o projeto.
O SR. NELSON CARNEmO - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Tem a palavra o nobre Senador
Nelson Carneiro.
o SR. NELSON cARNEmO - Sr. Presidente, a Minoria votará favoravelmente à aprovação do projeto, mas, ainda uma vez, quer pedir a atenção do
Senhor Presidente da República para uma velha reivindicação dos moradores,
dos operários e dos patrões de toda a Região Sul de Mato Grosso, que fazem
parte da Segunda Região. É exatamente o caso da Junta de Conciliação de
campo Grande, nela qual1 se têm batido todos os Deputados e Senadores da
ARENA, que integram a representação daquele Estado e à qual a Minoria tem
dado o seu constante apoio. Esperamos qu·e, desta vez, depois de tanta promessa,
o Sr. Ministro do Trabalho e o Senhor Presidente da República atentem para
essa justíssima reivindicação. (Muito bem!)
o SR. FERNANDO COR~A - Sr. Presidente, peço a palavra.
o SR. PRESIDENTE (Adalberto .Sena) - Tem a palavra o nobre Senador
Fernando Corrêa.
O SR. FERNANDO COR~A - Sr. Presidente, faço minhas as palavras do
nobre Senador Nelson Carneiro. Há muito, Mato Grosso reivindica uma Junta
de Concillação em campo· Grande. Tenho visto, aqui, passar muitos projetas
propondo a criação de Juntas de Conciliação e Julgamento, e Mato Grosso que
as reivindica há muito tempo e tem gabarito, capacidade para tanto, dado o
seu desenvolvimento, a sua população, o seu progresso, sobretudo no sul do
Estado, e ainda não conseguiu obter essa benesse do Governo Federal.
Era só, Sr. Presidente.
o SR. PREISWENTE (Adalberto Sena) - Continua em discussão o projeto.
Com a palavra o nobre Sr. senador Eurico Rezende.
o SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, quero aproveitar a oportunidade,
de vez que a matéria tem pertinência com o trabalho e os trabalhadoras, para
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Observador Parlamentar, autorizado pela Casa e nomeado pelo Senhor Presidente
da República, à 59.e. Reunião da· Organização Internacional do Trabalho, realizada em Genebra. É do mau deviir fazer um relatório daquele conclave, principalmente da participação da Delegação Brasileira. Mas, obviamente, nas cercanias
do encerramento deste semestre legislativo, o ensajo não surge agora. Tão logo
ocorra a reabertura dos nossos trabalhos, cumprirei plenamente aquele dever.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Continua em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser manifestar-se sobre a matéria, encerrarei a discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. S-enadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 79, de 1974
(N.• 2.004-B/74, na Casa de origem)

Altera o Quadro de Pessoal da Secretaria. do Tribunal Regional do
Trabalho da Primeira Região e dá outras providências.
O Congresso Nacional dacreta:
Art. 1.0 - O Quadro de Pessoal da Secretaria do .Tribunal Regional do Trabalho da 1.a Região fica, provisoriamente, alterado de acordo coro os Anexos A e B
desta lei.
Parágrafo único- Os vencim•entos d-os cargos constantes do Anexo B a que
soe rafere este artigo, até que seja implantada a sistemática prevista na Lei
n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, terão os seguintes valores mensais:
a) Técnico de Serviços Judiciários
Classe B - 1Cr$ 2.383,00
Classe A - Cr$ 1.987,00
b) Auxiliar de Serviços Judiciários
Classe B - Cr$ 990,00
Classe A - Cr$ 839,00
Art. 2. 0 - O provimento dos cargos da classe inicial de Técnico de Serviços
Judiciários e Auxil!ar de Serviços Judiciários do Quadro de Pessoal da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região será feito median~e concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se dos candidatos à
primeira a apresantação de diploma de conclusão de um dos cursos superiores
de Direito, Economia, Contabilidade ou Administração, ou prova de seu provisionamento em nível superior e, dos candidatos à segunda, a de c•ertificado de
conhecimentos equivalentes à conclusão do ensino de 2. 0 grau.
Art. 3.0 - É permitido o acesso à classe inicial da série de class~s de Técnico
de Serviços Judiciários aos ocupantes da classe final de Aux!liar de Serviços
Judiciários, na forma da regulamentação qua vier a ser aprovada pelo Tribunal
Regional do Trabalho da Primeira Região, observadas as exigências legais.
Art. 4. 0 - Os vencimentos dos cargos em comissão do Quadro de Pessoal da
secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, constantes
do Anexo A são os fixados para os símbolos correspondentes aos do Poder
Executivo, observado o princípio estabelecido nos §§ 1.0 e 2. 0 do a:rt. 1.0 da
Lei n. 0 4.345, de 26 de junho de 1964,
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retribuir o regime de tempo integral e de dedicação exclusiva e o serviço extraordinário a ele vinculado, a que se submeterem os ocupantes dos cargos de que
trata esta lei, serão calculadas sobre os valores dos vencimentos básicos fixados
pelo Decreto-Lei n. 0 1.150, de 3 de fevereiro de 1971, tomada por base, com
referência à classe B de Técnico de Serviços Judiciários, o valor do nível 22;
para a classe A de Técnico de Serviços Judiciários, o valor do nível 21; para
a classe B de Auxiliar de Serviços Judiciários, o valor do nível 18; e para a
classe A de Auxiliar de Serviços Judiciários, o valor do nível 16.
Parágrafo único - Poderão ser submetidos ao regime de que trata este artigo, calculadas as respectivas gratificações sobre os valores dos vencimentos
básicos fixados pelo Decreto-Lei n. 0 1.150, de 3 de fevereiro de 1971, os ocupantes
dos cargos não lnclu]dos nos Anexos A e B desta lei, observada a correspondência entre símbolos e níveis prevista na Lei n.0 5.685, de 23 de julho da 1971.
Art. 6.0 - Os cargos de provimento em comissão r-elacionados no Anexo A
serão automaticamente incluídos no regime de tempo integral e dedicação exclusiva, ressalvado o direito de opção do respectivo ocupante pela jornada normal
de tr!llbalho.
Art. 7.0 - No prazo de noventa dias, contados da vigência desta lei, os atuais
ocupantes efetivos dos cargos de Oficial Judiciário PJ-3 e PJ-4 poderão ser
aproveitados em cargos da classe B, •e os ocupantes efetlvos dos cargos de Almoxarife PJ-1, Arquivista PJ-1, Oficial Judiciário PJ-5 e PJ-6, e Escrevente Judiciário PJ-6, em cargos da classe A da série de classes de Técnico da Serviços
Judiciários; e os atuais ocupantes efetivos dos cargos de Auxiliar Judiciário PJ-7
e PJ-8, e Escrevente Judiciário PJ-8 poderão ser aproveitados em cargos da
classe B, e os ocupantes efetivos dos cargos de Auxiliar Judiciário PJ-9, em
cargos da classe A da série de classes de Auxiliar de Serviços Judiciários, observada a respectiva classificação.
P31rágrafo único - O aproveitamento de que trata este artigo obedecerá a
critérios seletivos, Inclusive por melo de treinamento intensivo e obrigatório, que
serão estabelecidos para os cargos de cada série de classes.
Art. 8.0 - Fica assegurada a situação pessoal dos atuais ocupantes dos cargos
efetivos de Distribuidor das Juntas de Conciliação e Julgamento com sede na
Guanabara e em Nlterói, bem como do atual ocupante do cargo efetlvo de
Depositário, os quais serão extintos à medida que vagarem.
Parágrafo único - Os funcionários de que trata este artigo poderão optar
pela percepção do vencimento de seu cargo efetivo, acrescido da gratificação
fixa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do símbolo do cargo em
comissão correspondente, na forma do disposto no § 2.o do art, 1.0 da Lei n.0 4.345,
de 26 de junho de 1964.
Art. 9.o - A gratificação adicional por tempo de serviço dos. funcionários
abrangidos por esta lei será concedida na base de 5% (cinco por cento) por
qülnqüênlo de efetivo exercício, até 7 (sete) qüinqüênlas, calculada sobre o resp•ectivo vencimento-base do cargo efetivo.
Art. 10 - A diferença, porv·entura verificada em cada caso, entre a Importância que o servidor v·enha percebendo, a título de vencimento e gratificação
adicional por tempo de serviço e os novos valores a que fará jus em decorrência
do disposto nesta lei, constituirá vantagem pessoal, nominalmente Identificável,
Insusceptível de quaisquer reajustes supervenientes e, em virtude dela, não se
estabelecerá nenhuma discriminação nessas concessões.
Art. 11 - o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, observados
os limites das dotações orçamentárias, estabelec·erá a classificação das funções
gratificadas e de representação de gabinete, com base nos princípios e valores
fixados para o Poder ·Executivo.
Art. 12 - As despesas com a ·execução da presente lei serão atendidas com os
recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da 1.n Região.
Art. 13 - Esta l·ei entrnr:i em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

ANEXO

"A"

SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABAllHO DA 1.a REGIAO
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO

SITUAÇAO
Cargo
ou
Função

ANTERIOR

Denominação

SITUAÇAO
Símbolo

I
1
I

Diretor-Geral
Secretário do Tribunal
Secretário do Presidente

PJ
PJ
PJ

I

Diretor de SerViço
Diretor de Divisão
Subsecretário do Tribunal
Distribuidor da Junta de Conciliação e Julgamento da
Guanabara
Distribuidor da Junta de Conciliação e Julgamento de
Niterói

PJ-O
PJ-O
PJ-O

2
I
I

1

Cargo
ou
Função
1

1
1

3

1
1

PJ-O
1

PJ-O
1

1
1
I

Depositário

PJ-1

1

1
1

1
1

NOVA

Denominação

Diretor-Geral da Secretaria
secretário do Tribunal Pleno
Secretário-Geral da Presidência
Diretor de Secretaria
Assessor
Distribuidor da Junta de Conciliação e Julgamento da
Guanabara
Distribuidor da Junta de Conciliação e Julgamento de
Niteról
Distribuidor da Junta de Conciliação e Julgamento de
Caxias
Distribuidor da Junta de Conciliação e Julgamento de
Nova Iguaçu
Distribuidor da Junta de Conciliação e Julgamento de
Vitória
Depositá-'"i.o Judicial da Guanabara
Depositário Judicial de Niteról
Depositário Judicial de Vitória
Depositário Judicial de Nova
Iguaçu
Depositário Judicial de Caxias

Símbolo
1-0
2-C

2-0
2-C
2-C
2-C

2-0
3-C
3-C

5-0
5-C
5-C
5-C
5-C
5-C

ANEXO

"B"

SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1.a REGIAO
CARGOS DE PROVIMENTO EFETWO
SITUAÇÃO
Cargo
ou
Função

ANTERIOR

Denominação

SITUAÇ.IlO
Símbolo

43

Oficial Judiciário

PJ-3

54

Oficial Judiciário

PJ-4

NOVA

Cargo
ou
Função

Denominação

Símbolo

128

Técnico de Serviços Judiciários

B

-97

1

Almoxarife

PJ-1

1

Arquivista

PJ-1

64

Oficial Judiciário

PJ-3

103

Oficial Judiciário

PJ-6

Escrevente Judiciário

PJ-6

10

--

..-.

181

Técnico de Serviços Judiciários
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-872O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) -

Há oradores !ns()ritos.
concedo a palavra. ao nobre Senador Paulo Guerra, por permuta com o nobre
Senad•or VirgUlo Távor!t.
O SR. :P>\ULO GUERRA - Sr. Presidente, Srs. senadores, o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, autarquia federal vinculada ao Ministério
da Educação e Cultura, criado por iniciativa do escritor Gilberto Freyre, que
honrou e engrandeceu a representação pernambucana à Câmara dos Deputados
na legislatura de 194ô a 1950, .estará completando, no próximo dia 21 de JUlho,
25 anos de atividades.
Instituto pioneiro ao estudar, de modo sistemático e int·erdisciplinar, a realidade sócio-eoonômica do Norte-Nordeste do BraSil, particularmente as áreas
agrárias, tem procurado no decurso de sua movimentada existência, através de
suas pesquisas, fornecer subsídios cientificamente !dôneos aos responsáveis pelo
desenvolvimento nacional. Disse muito bem o atual Dlretor Executivo do Instituto. Joaquim Nabuco, Dr. Fernando de Melo Freire, em palestra proferida no
Conselho Federal de Cultura que: "Nestes seus 25 anos de atlvldades, o Instituto já realizou dezenas de pesquisas que alcançaram repercussão não apenas
no Bras!), mas no exterior, pela idoneidade científica com que foram realizadas.
Sobre a ZOna da Mata do· Nordeste, por exemplo, o Instituto realizou diversas
pesquisas, algumas delas memoráveis, pelo que trazem de contribuição para o
entendimento e a solução de problemas sociais que têm exigido nossa espedal
•atenção, a exemplo da pesquisa sobre a poluição dos rios d!t Zona da Malta
nordestina, quando o assunto foi abordado pela primeira vez no Brasil. Nesta
época ainda não se dava atenção à poluição.
I
1 Ao lado das suas atividades de pesquisas, vem o Instituto realizando ciclos
de conferências, encontros inter-regionais de cientistas sociais, programas de
estudo, seminários e cursos visando colocar os seus técnicos em contato permanente com os diversos progressos no campo de sua especialidade. Mantém, também, em funcionamento os Museus de Antropologia e de Arte Popular, onde
são realizadas, periodicamente, exposições de caráter didático-cu!1tural, recebendo
estes museus grande número de visitantes, principalmente estudantes em busca
de informações sobre a criatividade e valores culturais do nosso povo. Também
prestamos assistência técnica, através d'e convênios a outros museus da região.
Sr. Presidente, o Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais é uma
Casa onde se busca a exata visão da realidade social braslleira para colocá-la
a serviço do nosso País. Entre seus principais objetivos desejo destacar nesta
oportunidade o que vem realizando o Joaquim Nabuco: "Estudar os problemas
sociais relacionados direta e indiretamente com a melhoria das condições de
vida do trabalhador brasileiro, incluindo o pequeno lavrador das regiões agrárias do Norte-Nordeste, assim definidas as áreas de agricultura que se estendem da Bahia à Amazônia;
- ColabOrar nos estudos de qualquer problema social do Nordeste ou do
Norte brasileiro, ou dele participar;
- Contribuir para o desenvolvimento das ciências e das têcnicas em pesquisas sociais, através de congressos, exposiçõ.es conferências e cursos;
- Realizar atividades em colaboração com o Govêrno Federal, Universidades, Agências de Desenvolvimento: Gove·rnos Esta:duais e Municipais ~nti
dades congêneres e outras entidades publicas ou privadas para o estudo cient1fico,
~principalmente através de pesquisas de campo, dos problemas rurais das regiões
agrárias do Norte-Nordeste;
- servir de centro de treinamento de técnicas em pesquisas sociais para
estudantes e pós-graduados de Universidades e Escolas Superiores, especialmente as situadas no Norte e Nordeste do Brasil, acolhendo também estudantes
pós-graduados estrangeiros, depois de aprovados seus planos de estudo no Instituto, e reconhecida a sua Idoneidade".
Muito feliz e oportuna foi, há 25 anos passados, a inicia ti va do grande
mestre e sociólogo pernambucano, escritor Gilberto Freyre, pela excelente Idéia
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- 873da criação do Instituto, plenamente coroada de êxito científico que tão bem se
ajustou até no nome do seu patrono, Joaquim Nabuco.
E, se Nabuco e Oliveira Lima, enriqueceram e honraram no passado a
cultura, a inteligência e a história de Pernambuco, o autor de Casa Grande
e Senzala - de Mocambos do Nordeste - &e Problemas Brasileiros, de Antropologia, d:e Sociologia, de Açúcar, de Sobrados c Mocambos, de A Casa Brasileira,
de A Condiç:W Humana, de Nós e a Europa, de Um Brasileiro em Terras Portuguesas, p~ra citar algumas de suas obras, constitui nos dias presentes, uma
preciosa rehquia de cultura, de grandeza intelectual e humana, motivo :por que
o consideramos ~ melhor e a maior mensagem do presente às gerações que hão
de vir e que terao no papa da cultura: nacional a eJqJressão liminar da me'hor
gente do chão pernambucano, a quem rendo nesta oportunidade em nome de
Pernambuco, a homenagem do nosso agradecimento.
'
Daí, Sr. Presidente, enviar à Mesa o seguinte requerimento:
Requeiro à Mesa, ouV'ido o Plenário, seja constituída uma Comissão
Externa para representar o Senado no próximo dia 21 de julho, nas solenidades comemorativas do 25. 0 aniversário do Instituto Joaquim Nabuco,
em iRecife.
Como justificação do meu requerimento, cito alguns dos seus trabalhos
a serviço da cultura e do desenvolvimento nordestino e brasileiro, como
sejam: "Pesquisas para SUDENE ·e SUVALE; Levantamento Sócio-Económico em Ãreas do Baixo e Media São Francisco; Dlagnó.stico SócioEconómico do Vale do Parnaiba; Coleta Mensal de Preços de Artigos ou
Produtos por Atacado; Sistema Cooperativista no Nordeste; Mudança e
Resistência dos Grupos de Culto Afr·o-Nordestinos Face à Umbanda; A
Moda, a Máquina, e o Livro de 1830 a 1899; pesquisa sugerida pelo
escritor Gilberto Freyre, e que procura fixar, através de exaustiva consulta às edições do Diário de Pernambuco, a evolução e influência da
Moda, da Máquina, e do livro na culltura pernambucana do século
passado.
Assim, Sr. Presidente, esp.ero que o Senado, atravês da Comissão
requerida, demonstre mais uma vez seu interesse pela causa da nossa
cultura.
Sala das Sessões, 28 de junho de 1974. - Paulo Guerra.
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para tratar de outro assunto:
Através de notícias publicad'as na imprensa local, nas ediçõês de 21 do
corrente, tomei conhecimento que o ilustre Deputado Josê Camargo proferiu, na
Câmara, no dia 20 de junho de 74, algumas obS~ervações e criticas sobre a
Nova Usina de B-en·eficiamento ·e Industrialização de leite que foi recentemente
instalada no Setor de Indústria e Abastecimento desta Capital.
Na qualidade de Presidente da Comissão de Agricultura do Senado, e também
como produtor de leite e conseqüentemente quotista da Cooperativa Agropecuárla
de Brasília Ltda., proprietária da mencionada Usina, desejo apresentar ao eminente deputado por São Paulo, alguns esclarecimentos, pela c·erteza de que
S. Ex.", modificará completamente o seu pensamento e afastará qualquer dúvida que possa pairar sobre o notáve'' ·empreendimento que está prestes a funcionar, e virá dotar Brasília de um dos mais modernos e hlgiênicos siStemas de
abastecimento de leite do País.
Senhor Presidente, a bem da verdade e da justiça devo esclarecer e proclamar que a Nova usina foi uma das melhores iniciativas do ex-Governador do
Distrito Federal, Coronel Hélio Prates da Silveira, a quem conheci, apenas, em
rápidos contactos, fato que me coloca à vontade para e.xaltar-lhe o traba:lhc
que realizou à frente do Governo do Distrito Federal, pnncipalmente no setor
de agropecuária e do abastecimento de.sta Capital, determinando com sua
visão de adminstrador a: construçã.o junto à Cemral d·e Abastecimento de
Brasília - OENABRA - de uma moderna e funcional Usina de Beneficiamento
de Leite, com capacidade inicial de 150.000 litros/dia e dimensionamento flexi-
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efei~, ~e uma usina moderna, tec:p.icamente instalada, e que proporcionará à

popu.açao bras!llense produtos da mais alta qualida;de e pel1feito controle hig!ênico-sanitário.
Gostaria, Senhor President·e, de convidar desta tribuna o eminente Deputado José Camargo, para visitar a Usina, conhecer de perto as suas instalações
e programação, pela certeza de que na oportunidade em que o fizer, será o
brilhante representante paulista, ardoroso d·efensor da iniciativa do ex-Governador do Distrito Federai.
A Usina foi construída pela Cooperativa - em tempo recorde de 11 meses,
c·om financiamento integral concedido pelo Banco do Brasil S.A., com recursos
do PRODOESTE, sob prazo d·e 10 anos e 3 de carência; o custo total do projeto
foi de Cr$ 13.000.000,00, compreendendo, ainda, três Postos de Resfriamento e
oito caminhões isotérmicas.
Trata-se portanto, de um empre·endimento de propriedade privada e que a
ele poderá ~ncular-se qua11quer produtor de leite que explore a at!vidade na
região geoeconômica do Distrito Federal.
A Usina está sendo implantada sob ori·entação e assistência técnica da
Equipe Laticinista da Associação Brasileira de Crédito e Assistência Rural ABCAR, órgão que ostenta a maior experiência brasUeira sobre os empreendimentos da espécie.
Segundo afirmações do Deputado José Camargo, a Usina precisaria de, no
mínimo, 100.000 litros diários para funcionar; entretanto, devo registrar que
há equívoco nesta afirmação, de vez que segundo consta de fls. 58 do Projeto
elaborado pela ABCAR - a Cooperativa "necessitará d·e uma recepção mínima
diária acima de 36.900 litros de leite processado a fim de auferir rendimentos
suficientes para atender aos encargos com o financiamento".
Antes de se partir para a instalação da Usina, promoveu-se, através da
Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central - COiDE.PLAN o "Estudo
da Bacia Leiteira: do Distrito Federal" trabalho es~e de que se remeteram
exemplares para as Bibliotecas do Senado e Câmara e, também, para as Comissões de Agricultura do Senado e de Agricultura e Política de Crédito Rural
da Câmara.
o mencionado estudo acha-se dividido em duas etapas, a primeira anau..
sando a região leiteira qu·e atualmente abastece o Distrito Flederal, no aspecto
da produção, área, sistema viário, densidade do rebanho, usinas existentes e
indÚStrias de laticínios, e a segunda, analisando a perspectiva &e situações futuras e sugerindo modificações no que diz respeito a fornecimento do leite, aumento
do rebanho e introdução de novos municípios para ampliar a bacia leiteira atual,
como soliUção futura.
iEntretanto, devo assinalar que a bacia leiteira: era que se abastecerá, inicialmente, em Postos de Resfriamento localizados nas cidades de unai em Minas
Gerais e catalão, Silvânia, Jaraguá e Formosa no Estado de Goiás, com uma
capacidade diária global de 1•10.000 litros abrange uma extensão territorial
extremamente curta, não atingindo a 300 km de distância, o que não ocorre
em outras capitais brasileiras, pois, como é sabido a Capital de São Paulo que se abastece, também, nos Estados do Paraná, Minas Gerais e Goiás apanha leite a mais de 1.000 km de distância e ainda suporta um deficit
diário de 1.000.000 de litros ou de 430.000 litros, conforme informações, respectivamente. da Associação dos Distribuidores de Leite de São Pauio ou do Ministro
Al!sson Paulin€11!.
Para refutar a impiedosa e impertinente critica do ilustre Deputado José
Sampaio sobre as poss!b!l!dades da referida Bacia Leiteira. tomo a liberdade
de lhe sugerir a leitura da revista O Produtor de Leite editado pela Cooperativa
Central dos Produtores de Leite do Estado da Guanabara, notadamente a de
número 21 e que apresenta a relação d·e leite enviado à CCPL nos meses de

...
- 875setembro e outubro de 1973, do qual sa observa a seguinte participação por
Estados, no abastecimento da Guanabara:
--Setembro de 1973:
Minas Gerais .......................
7. 566. 685
Rio de Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 247.199
ESpirita Santo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.411.887
Guanabara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63. 695
TOTAL GERAL .....................
17.289.466
-- Outubro de 1973:
00

.........

00 . . . . .

00

00

00 . . . . . 0 0 . . . . . . . . . . . . .

Minas Gerais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .471. 737
Rio de Janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 483.622
Espírito Santo ..................................... , . . . . . . . 4.371.655
Guanabara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73 . 443
TOTAL GERAL .
17.400.457
Como sa nota pelos dados acima, o Estado da Guanabara não produz nem
2. 500 litros diários de. leite e nem por isso lhe foi vedada a construção de
uma Usina de Beneficiamento de Le!t.e, como pretende o ilustre representante
do Estado de São Paulo.
oo . . . oo oo.

00

oo . . . . . . oo

00

00

00 . . . . . .

00 . . . . . .
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Quanto à sugestão do nobre Deputado sobre a entrega da nova USina de
Leite à uma empresa de Goiânia, para barateamento dos preços cumpre-nos
apenas, ~n.formá-lo de que, desde o inicio d'o nove! em:preendimento, vem ~
Cooperativa sofrendo veladas e ardilosas pressões com vista à sua não concretização, para atendimento de descontentes que ainda insistem na mediocridade
da ambição pessoal ou regional.
~~tretanto, cabe-~os :egistrar que _todos percalços :êm sido superados pela
audac1a, coragem, ded1caçao e abnegaçao dos ruralistas que se acham à frente
do empreendimento, para cuja realizaçiio têm sacrificados seus próprios interesses.
Também não po.sso deixar de discordar da afirmagão do nobre Deputado
de que a entrega da Usina a uma ·empresa de Goiánia faria com que o preço
do leite e .seus derivados chegassem a preços mais baixos aos consumidores do
Distrito Federal, de vez que é público e notório que, à exceção do leite que é
tabelado pela SUNAB, todos os produ:os marca "Ermida" estão sendo vendidos,
n~ta Capital, por preços mais baixos dos que seus similares, inclusive p·elos
produzidos por empr·esas de Goiânia, conforme poderá ser constatado no.s supermercados e mercearias locais.
Isto esclarecido, devo informar que a nova Usina e mais 2 Postos de Resfriamento, com capacidade unitária de 20.000 litros cilârlos de leite, localizados
nas cida·de.s de Silvãnia e Formosa, no Estado de Goiás. deverão funcionar no
mês vindouro e julho, e que os arremates finaisd a Usina de Brasília estão em
andamento, inclusive o asfaltamento em torno do prédio da lndús:ria que será
executado pela NOVACAP, consoante autorização do El..m.o Sr. Governador do
Distrito Federal, Dr. Elmo Serejo Farias.
Finalmente, cabe-me, ainda, ressaltar o apoio e incentivo que a Cooperativa
vem recebendo, também, da nova administração do Distrito Federal e que o
Sr. Governador e seu dinâmico Secretàr'o de Agrlcu]tura e Produção, Dr. Peàro
do Carmo Danta.s, já visitaram a: Usina, lmbuidos dos mesmos propósitos que
impelem os associados e dirigentes a executar tão valioso empreendimento em
beneficio da população braslllem;·e.
Multo honrado ficaria de acompanhar o eminente Deputado José Camargo
na visita àque'a Usina fato que viria confirma:r mais uma vez a grandeza do seu
espírito público e o propósito de criticar para ~ervir ao Pais. <Muito bem!
Palmas.)
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-876O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Luiz Cavalcante, por ce~são do nob're Senador João Cleofas.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Presidente. Srs. Senadores, de.;ta tribuna,
tive ocasião, faz poucos dias, de mostrar a discrepância en:re os números que
o Banco Central, através de publicação sua, dá para o montante da dívida externa brazileira, e os números revelados pelo próprio Ministro da Fazenda para
aquela dívida.
O nosso ilustre Líder Virgílio Távora. no dia seguinte. prestou esclarecimento a respeito, dizendc que, 110 caso da afirmacão do Sr. Ministro da Fazenda, fora mera estimativa do Ministro Mário Sllnonsen.
Textualmente, S. Ex.a o Líder Virgílio Távora disse o seguinte:
"Portanto, aquela afirmativa apre~entada pelo Ministro Mário Henrique Simonsen, repetida por n:ls, aqui, era pessimista. Nas estimativas
preliminares apontadas pelo Ministro da Fazenda es .aríamos devendo
US$ 12,882.2 milhõe~. A dívida, agora, com dados definitivos, após estes
mese.s de trabalho incessante, atualizada para 31 d-e dezembro do ano
passado, é de US$ 12,571.5 milhões."
Ora, Sr. Presidente, recentemente, e logo depois do discurso do eminente
Líder Virgílio Távora, esteve ne.sta Casa o Ministro Mário Simonsen, que distribuiu a todos nós, Senadores e Deputadoõ que o ouvíamos, esta> duas folhas,
onde está o resumo da sua pales~ra, no que diz respeito aos números. Numa
destas folhas, o Sr. Ministro confirma que a dívida bruta externa, no final de
1973, é de 12 bilhões e 882 milhões de dólares.
Então, S. Ex.a, já agora no pleno exercício da .sua atividade ministerial,
repete aquele número que o Líder Virgílio Távora disse que se tratava de simples estllnativa.
O Sr. Virgílio Távora -Permite V. Ex." um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Ouvirei, com prazer, o esclarecimento de
V. Ex."
O Sr. Virgílio Távora - Não dissemos que se tratava, apenas, de simples
estllnativa. Não. Estamos afirmando, isto é, a dívida - V. Ex.a pode ver no
boletlln do Banco Central do Brasil - dívida de tal ano, tal ano, quando chega
no último ano, está o asterisco "Estimativa". Citamos a V. Ex.a os di.ferentes
boletins do Banco Central em que essa dívida é praticamen:e reconferida de
acordo com os diferentes balanços das ·entidade; que fazem operações com o
exterior e as remetem para o Banco Central. Não há - e vamos repetir - país
nenhum, no mundo, que contro!e com maior exação a dívida. Isso é conhecido
pelo Fundo Monetário Internacional, ao qual podemos, em termos teóricos, opor
dúvidas; mas quanto ao peso das autoridades, ao reconhecimento factual, cremos que deve merecer toda e ·oda a confiança. Agora, se nós afirmarmos que
pela estima:tiva era US$ 12,882 bllhões, e em junho, seis meses depois, os números nos apontam para a mesma época US$ 12,541 milhões é porque da noite
para o dia não se pode verificar, exatamente, qual a dívida externa de um
pais, que comporta operaçõe.3 as mais diversas: são C·entenas de milhares de
pequenas operações de comércio externo. Quando o computador pode afirmar
o resultado exato da dívida do ano anterior, são passados cinco a seis meses.
E ,fizemos chegar às mãos de V. Ex." os diversos boletins, inclusive o de junho.
Estamos de posse dele e o cederemos. O de junho diz, justamente, 12.571 milhões de dólares. E d·evemos ficar mui :o satisfeitos com este resultado porque
temos não uma dívida de 12.882 mllhõas de dólares, referida ao dia 31 de dezembro, mas rupenas a de 12.571 milhões de dólares. Conseqüentemente, 300
m!J.hões a menos. Agora o fato de S. Ex.", o Sr. Ministro Mário Henrique Simonsen,
ter oferecido o dado de 12.882 milhões de dólar·es, significa que ele estimou
uma dívida um pouco maior do que a real. E por que ele estimou uma dívida
um pouco maior do que a real? Porque esse boletim do Banco Central - e
S. Ex.a não é oniscl·ente n~m onlpresente - .saiu justamente esta semana. Se
pudermo.s apresentar esses dados a V. Ex." - e são realmente dados exE!Itos da

==-877dívida de 1973 - é porque nos chegou às mãos depois de muita reclamação por
par .e daquele Banco.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Caríssimo Líder, V. Ex.n neste longo aparte
despiu-se d·e sua qualidade de engenheiro e vestiu-se cÓmo hábil advogado;
tentando explica:r em muitas palavras aquilo que nã.o tem explicação, porque
o resumo da tese que V. Ex.n. defende é que nós dois - V. Ex.n. e eu -, obscuro
Senador de plenário, somos muito3 mais atentos às publicações do Banco Central do que o Sr. Ministro da Fazenda, o que absolutamente não é possível.
O Sr. Virgílio Távora - Nunca afirmamos isto, nem podemo3 afirmar, nem
concordar com essa ilação, nobre Senador. Apenas que, realmente, o Banco
Central faz aferição exata dessas dívidas, que não pode ser fei:a da noite para
o dia, leva de cinco a seis mese.>. Se o senhor não organizar o balanço de uma
casa comercial exatamente no dia 31 de dezembro, passa algum tempo em
janeiro para tal, imagine fechar o balanço de todo comércio exterior de um
pais.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Mais palavras, mais palavras e somente palavras.
Mas, pa,ssando a outro ponto. tive também a oportunidade, a,qui, doe dizer
a:o PlenáJrio que eu havia constatàdo um engano em gráfico do relatório anual
do Banco Central, relatório que tem legendas em português e em inglês, não
só legendas como capítulos em inglês e português. Portanto, relatório destinado
ao consumo interno e ao consumo externo.
Eu cUsse que a curva ·re:ativa ao coeficiente de vulnerabilidade, lá na página 236 do rela:t6rio, estava errada.
O eminente Líder Virgílio Távora, na oportunidade, procurou contestar,
mas depois, com a honestidad•e que lhe é pro~·erblal e característica, S. Ex.n.
disse que iria se deter no assunto. Hã poucos dias, S. Ex.n., em conversa comigo,
disse que posteriormente voltaria a,o plenário para da:r a conclusão a que havia
chegado.
Acontece que, já amanhã, vla,jarei para meus pagos, mesmo não sendo
gaúcho.
O Sr. Virgílio Távora - Estamos inscritos para isso.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Então, sou obrigado a ventilar o a:ssunto nesta
oportunidade.
.Aiqui está, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um gráfico ·onde .lancei as duas
curvas. Em preto está a curva constante da página do Banco Central e em vermelho está a curva certa, ambas por mim desenha:das. Vejam V. Ex.as que as
curvas estão uma ao contrário da outra. Então, onde o coe•ficiente em uma é
zero, na outra é o máximo, digamos cinqüenta. Assim, para exempli1:icar, no
ano de l970, o coeficiente de vulnerabilidade pela curva preta era de 5%, quando,
na realidade, a curva vermelha mostra que é 48%. Em 1973, pe:o gráfico do
Banco Central, este coef!.ciente é de cinqüenta, enquanto a curva certa diz que
é zero.
Este é, por.tanto, sr. Presidente, Srs. Senadores, um assunto em que estava:
envo~vida não a: minha argúcia, mas a afirmação que fiz desta tribuna, que pode·rla ser tomada como leviana. Então me permiti aproveitar este ensejo e mostra:r, de forma que me parece Irrefutável e até com laivo de alguma d·ramaticidade, o erro da curva do co~flciente de' vulnerab!lldade constante de relatório
do Banco Central.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex. 11 dá licença para um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Pois não.
O Sr. Virgílio Távora - Chamado à colação, pretendíamos dar os seguintes
esclarecimentos - não com palavras, mas com fatos: tudo que o boletim do
Banco Central do Brasil, páginas 236, 237, 238, diz, o endossamos em gênero,
número e g·raU'. Estão rigorosamente c~rto.s os dados de resto publicados no bo-
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fina•nce!r.a e .económica. Na pressa com que foi editado - e tivemos o perfeccion!.:mo, como disse. o noss·?. nobre· colega Guida Mondin, d·e ir à procura dos
cliches, das transparenclas, Ja que, estudando atentamente a questão· levantada
por V. Ex.:, ~hegamos à conclusão de que a:quel.e cllchê ou e.s.tarla enganad.o ou
o texto teria que sá outro. Realme·nte o que l:!ouve foi um engano, puro e simplesmente, de quem tratou de faze·r a impressao do·s clichês um e d'()!.s. o clichê
número um e.stá absolutamente certo qua:nto ao coeficiente de proteção. Conc<;,>rd·~? O de vulnerabUdade, na hora da impressão, f·oi. trocada a sua transparencla:. É um sim!Ples fato. D!.ssemos a V. Ex.o. que ir1amos perquirir. E ma!.s
ainda: nesse próprio gráfico citado da página 236, nem uma nem outra linhas
estão lde·nt~flcadas como coe·ficiente d'e protec;ão e como coeficientes de vulnerabilidade. Dizemos que V. Ex.o. está com a; razão, que a transparência n.o 2 foi
colocada ao contrário, mas J.sso nad•a invalida de todo <J texto citrudo d·essas
três páginas. Conforme nós prometemos, aqui estamos dando conta do' que foi
examinado. Passamos ás mãos de V. Ex.o. (com v na ponta, Isto é volta) as
transparências em questão.
'
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Muito obrigado, meu ca:ro Lide·r, pela sua eJ.egância em conf·essar que eu estava com razão. Disse V. Ex.~> que f•oi engano e
na verda;de foi engano mesmo. Mas engano para nós, não talvez para o estrangeiro, que vai compulsar o g-rMico que representa impo.rtante as!Pecto de
nossa economia.
O Sr. Virgílio Távora - O gráfico está ·exato.
O SR. LUIZ CAVALüANTE - E mais: V. Ex." alegou a pr.e.ssa. Muito bem,
todos nós que fizemos nossos cursos - V. Ex.a e eu na Escola Militar; nosso
ilustre Almirante Amaral Peixoto na Escola Naval; o Senador Correia da Costa
em faculdade de· medicina - todos nós fizemos provas, multas provas, e s•empre
debaixo d•e pressa. Todavia os nosws examinadores, os nossos lentes, não levaram em c·onslde·ração os erros que comet·emos p·or causa da pressa.
(Apartes simultâneos.)
O SR. LUIZ CAVALCAN'l'E - ... V. Ex.n jamais te·ria sid·~ primeiro .aluno
da Es.cola Militar do .:eu: tempo, se se tivesse enganado, .:.e tive.sse ·errado por
pressa os gráficos que fez nas centenas de provas da Esc·:Jla Milltar do Re·!llmgo ...
O Sr. Virgílio Távora. - Há cent·enas ·e centenas de g-ráficos dentro deste
livro ...
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Absolutamente, nã·o há centen:~s e centenas
de gráficos dentro deste livro, não! Tenho o relatório aqui comigo. Talv<!Z uma
de2lena, no máximo uma vintena, d·e gráfico·s e!e contém. E mesmo que houvesse
mil'hares, o Banco Central é bastante rico para ter um corpo de redatores e
de rev!.s<Jres para escoimar de erros a:s publicações qu·e po.s~am d·esabonar o estabelecimento perante o estro.ngeiro. É Indesculpável!
O Sr. Virgílio Távora - Mais uma vez, abusando da bondade d·e V. Ex.a,
tomar-emos um minuto d:o seu tempo, dizendo: é evidentemente incontestáv€1
todo o texto, tudo o que está dentro deste volume. Houv.e trm equívoco de um
grMico- tomamos a repetir: V. Ex.a não gosta que se diga uma centena meia
centena: exatamente d•e gráficos que existe, dentro da publicação. É por !.sso
que a publicação não vai .ter valor? É por tsso que a publicação nã<J tem autenticidade? Convenhamos, nobre representante das Alagoas, que, ai, há um excesso, talvez de z,eJo, de V. Ex.n
O SR. LUIZ CAVALCANTE - É por causa de simples eng-anos que terrív·eis
tragédias têm acontecido. Já não fa:lo nos desastres de aviões, quase s.empre
resu 1tant•es d.e falhas humanas. Mas recordo o c·aso histórico do bombardei·o de
Manaus, ou óbidos. O comandante da belonave que ameaçava a: cidade recebera
resposta d·e consulta que fl2lera a .e.scalão superior se dev·erla esperar mais tempo
ou se bombardeava a: .cidade. A re.sp·osta c11egou em telegrama: "Não bomba.rdeie". Mas o telegrafista cometeu um pequeníssimo engano na ca:ptação ou
n:l redação da mensagem; a resposta recebido. foi: - "Não, bombardeie". E o
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uma simples vírgula!
Sr. Pres·idente, com esse derradeiro episódio ...
O Sr. Virgílio Távora - Esse episódio é com a nobre o~osição.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- ... encerro, aqui, esta minha arenga ~e hoje.
(Muito bem.! Pa'lmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Amaral Peixoto, c·omo Líder.
O SR. AMARAL PEIXOTO - Sr. Presid·ente, Srs. Senadores, há, das Câmaras Municipais, das Assembléia:s Legislativas, e até mesmo a:qui no Congresso, uma pre·ocupação consta;nte em exaltar os poderosos do momento. É uma
coisa natural, é humano isto, mas eu quero, neste m<Jmento, louvar a Assembléia Legis!a,tlva do nos·so Estado, que, a 16 d·e junho deste ano, fez uma sessão
!homenage.ando um homem, o Brigadeiro João Nepomuceno C!11Strioto, nascido
em 180·1, comemorando o centenário do seu falecimento.
·Este h<Jmem, que nasceu e viv·eu no Rio de Janeiro, passou na C.apital do
nosso Estado. nessa Nite·rói tão querida p<Jr nós, Sr. Presidente, grande parte
de sua vida. Ele combateu nas guerras da Independência, combateu n!11S oampanhas do Sul, no primeiro Império, e depois, vindo para o Rio, foi, por ind1cação
do Duque de Caxias, em 183•5, nomeado Comandante da Guard•a. Policial da Província do Rio de Janeiro. Nessa f·unção permaneceu por mais de 20 an<Js, integrou-se intei.ramente na comunidade fluminense, na vida de Niteról. Foi, durante muitos anos, Deputado Estadual e a sua dedicação a essa Força PoUcial.
da qual é patrono, foi de tal ordem,' que ele cedeu <JS terrenos necessários à
construção do quartel que abrigava a Guarda Policial de então, a Força MiUtar
do Estado do Rio de Janeiro. Muitas outras benemerências e:e fez, na: ainda
capital do nosso Estado, Sr. Presidente, d·oando terras para a construção de hospitais, d'e cemitérios, sendo protetor de uma série eno·rme de organizações beneficentes.
A vida do Brigadeiro Castrioto está cheia de exemplos a: serem seguidos por
todos que desejam servir à Pátria.
Quero louvar a Assemb'éia Legislativa do nosso Estado p<Jr não ter-se esquecido desse varão e, cem anos depois do ~eu falecimento, ter feito uma sessão
comemorativa d·e sua vida, exaltando os seus grandes feitoo e a grande luta
·que ele começou, quase que na sua infância, porque, como na,queia época se
f,azi.a, ele foi praça ao:S lO anos de idad'e, e, até ser a·tingido por uma; moléstia
insidiosa, permaneceu na ativa, prestando seniços ao E~ército Naciona:l.
São ess!liS as minhas pa:lavras, Sr. p.residente, prestando também em nosso
nome- e .estou certo de que V, Ex.o. se associa, como b<Jm fluminense. às minhas
pal,av·ras- a homenag.em a este cidadão ilustre do noss·o Estado. (Muito bem.!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, Sr.s. Senad<Jres, venho formular um apelo a-o Sr. Presidente da RepúbUca e ao seu Ministro do Trabalho
para que seja legalizada a situação dos que es·&ão prestando serviço nos órgãos
públicos, inclusive no Palácio do Planalto, sem qualquer vinculo empregaticio
e, conseqüentemente, previdenciário.
As pessoas nesta situação no Pais são em número estimado acima de cem
mil das quais mais de cinqüenta mil só no Estado de São Paulo e milhares das
quais com mais de 10 anos de serviço. Centenas de professoras em São Paulo
tiveram que recorrer à Justiça Trabalhista para terem reconhecida sua situação
de trabalh<J e direitos, inclusive com a Previdência Social.
O Ministério do Trabalho e o INPS, tão exigentes com as empresas particulares, não tomaram até a presente data qualquer providência no sentido de
regularizar a situação daqueles que pr·estam serviços aos órgãos públic<Js e continuam marginalizados perante a lei.
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qualquer proteção. (Muito bem!)
G SR. PR~SIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Lindoso. (Pausa.)
S. Ex." não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador D!narte Mariz. (Pausa.) S. Ex."' não
está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista. (Pausa.)
S. Ex.n não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Alexandre Costa. (Paw;a.)
S. Ex." não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, inscritos estávamos para examinar os pronunciamentos de S. Ex."'s os Srs. Ministros da Fazenda e de Minas e Energia, feitos, respectivamente, perante as Comissões de
Finanças e Economia desta Casa, e a de Minas e Energia e Desenvolvimento
Regional, da Câmara dos Deputados.
O adiantado da hora, num fim de sessão, faz-nos reservar para outra ocasião o emitir opinião e concentos sobre o que ouvimos de fundamental, de importanta, na declaração dos titulares dessas duas Pastas, quanto ao desenvolvimento de nosso País.
Não poderíamos, porém, deixar passar a ocasião para percutir dois assuntos
simples: primeiro, o protestar, na primeira ocasião que se nos oferecer, .Isto é,
nos primeiros dias de agosto -já que estamos no fim da primeira metade desta
Legislatura e entraremos em recesso segunda-feira próxima - a apresentação
de todos os dados que nos levam a convicções bem contrárias às afirmativas
do nobre representante por São Paulo, o eminente e combativo Senador Franco
Montoro, quanto ao .tratamento dado pelo Governo ao problema de nosso desenvolvimento nuclear.
Em segundo lugar: - Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando v·oltarmos a
esta Casa, em agasto, praticamente, estará concluído o II Plano Nacional de
Desenvolvimento, e tomadas, pelo Poder Executivo - ou pelo menos delineadas
- aquelas providências básicas necessárias ao seu pleno cumprimento.
Assim, a nossa consciência de nordestino nos impele a fazer breves considerações - brevíssimas aliás - pelo adiantado da hora, sobre: primeiro a
sistemática do ICM, e traduzir num apelo para que sejam aprofundados, durante estes trinta dias, os estudos relativos ao Fundo Ro.tatlvo do ICM, como
uma solução viável - não diremos a única - para que esse.s desequilíbrios promovidos por este tributo sejam minimizados. Em síntese, tratar-se-Ja, de
num prazo curto até o ano de 1978, de doze em doze meses, crescer a contribuição de uma alíquota que todos os Estados teriam sobre a receita total desse
tributo, de maneira a, numa caixa única, ter um montante que seria distribuído de acordo - sugerimos - com os mesmos índices, aplicados na distribuição do Fundo Especial, criado no Governo Gosta e Silva e que tanto beneficiam
aqueles Estados mais necessitados.
Assim, de ano em ano, ter-se-la um acréscimo de 2,0% na alíquota. Os dlf.erentes Es,tados, no primeiro ano, fariam um recolhimento de 2,0% de todo o
seu ICM para essa caixa; no seguinte, 4,0%, de maneira que, em 1978, teríamos
10%. Na redistribuição desses recursos teríamos um amortecedor para essas desigualdades.
Mas isso não seria tudo, Sr. pr.zsidente, se, junto a essa medida, mais uma
vez, fixamos aqui a opinião - não fosse feita uma tentativa séria de instalar
um núcleo de Indústria de bases no Nordeste, a fim de impedir essa evasão tão

--881grande a que assistimos de todos os investim·entos fettos na Terra, numa proporção de 65,0% a 70,0% destinados a aquisições fora das fronteiras nordestinas,
do equipamento necessário ao empreendimento.
· Finalmente, Sr. Presidente, permitir-nos-íamos, n€ste momen.tQ, o mais s!nteticam€nte possível, dar uma opinião sobr€ a atual sistemática dos incentivos
fiscais, que, ao nosso ver, V·em a contento cumprindo o seu objetlvo básico de
induzir o surgimento de projetas privados em áreas e setores prioritários.
Entretanto, alguns obstáculos têm contribuído para reduzir a eficiência do
mecanismo com efeitos negativos para o sistema, como um todo.
E procuraríamos sintetizar os mesmos:
1.0 -a diminuição dos recursos decorrentes das retenções para o PIN e o
PROTERRA;
2. 0 - o atraso na execução dos projetes fruto das dificuldades na obtenção
dos recursos limitados pelas retenções acima referidas e pela atua! sistemática
de aplicação e liberação dos mesmos.
O obstáculo n. 0 1 (diminuição dos recursos) poderia s·er totalmente removido com a adoção de uma das duas alternativas:
1. obtenção de recursos orçamentários para o PIN e o PROTERRA e fixação do percentual de opções em 50%, como ocorria até 1970, quando o número de projetes aprovados era bem maior.
2. manutenção dos incentivos fiscais do Imposto de Renda das pessoas
jurídicas com exclusividade para as Regiões Norte e Nordeste, criando-se um
incentivo com base no Imposto de Renda das pessoas físicas, tipo Decreto-lei
n.0 157, alíquotas de 5 a 10% para investimentos em projetes de pesca, turismo
e reflorestamento, fora das áreas de atuação da SUDENE e da SUDAM, sem
prejuízo da concessão de financiamentos de longo prazo através do Banco do
Brasil e BNDE.
O obstáculo n.o 2 (atroso na execução dos projetes) pode ser removido facilmente com a adoção simultânea ou isolada das alternativas seguintes:
1. A criação de um Fundo de Investimento com recursos dos pequenos depositantes, a ser administrado pelo BNB e BASA com bases em diretrizes gerais
estabelecidas pela SUDENE e SUDAM;
2. Mudança da atual sistemática de aplicação e liberação, de forma a
se possibilitar o aparte de recursas independentemente da captação.
A aplicação e liberação dos recursos ficaria, se aceita a sugestão, na dependência de andamento da execução do projeto e da realização dos investimentos
com recursos próprios, devidamente comprovados por fiscalização da Sti"DENE
ou SUDAM.
Poste(!'iol!:'lllente, então, os investidores trocariam· seus "comprovantes de
depósitos" ou "gulas de recolhimento" por ações de empresas aprovadas pela
SUDENE ou SUDAM que tenham recebido recursos dos incentivos fiscais.
sr. Presidente e Srs. Senadores, achamos que, numa hora como a atual,
em que prestes está o Governo a traduzir, nesse documento básico, toda sua
política económico-financeira, toda a sua filosofia de desenvolvimento pelos
anos que se seguem, o dever de nordestino nos impunha e.s~as considerações que,
talvez descoloridas <NãQ apoiado ! l, vem do fundo do coraçao de um homem que
ama sua Região. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Benjamim Farah. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro. (Pausa.)
S. Ex.n não está presente.
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S. Ex.n não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Wilson campos. (Pausa.)
S. E;;.s não está presente.
·Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Heitor Dias. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre senador Guido Mondin.
O SR. GUIDO MONDIN - Sr. Pa.-esidente, nobres colegas quero assinalar
neste cair de taxde e neste findoa.r do primeiro perí-odo de nossa sessão l•egislatlva
de 1974 um acontecimento que aos r!o-grandenses-do-sul enche de orgulho. É
que, em soien~dade realizada ontem no salão de atas do Palácio P1ratini, em
Porto Alegre, constituiu-se o Banco de Desenvolvimento do Rio G1•ande do Sul.
Este ato tem uma história. Quando o então Deputado Euclides Triches foi indi·cado .poara o Governo do Rio G11wnde do Sul, l!'eco.rdo·, numa entrevista coletiva,
'anunciando o seu programa de Governo, nele incluia a criação do Bmco de Desenvolv:lmento do Estado e o fazia com muita visão, com uma perspectiva de
administrador de gema, olhando para o pano.rama econômico do Rio Grande.

Entretanto, Sr. Presidente, assumindo o Gove·mo e com novos ·estudos re•alizados, diante da realid!llde nova que se of·ere·cia ao Adminisbrado·r que se iniciava,
em reuniões realizadas com as Classes Produtovas do Rio Grande do Sul, foi-se
chegando a ~déia de ampliar o que inicialmente pensara o Governado·r e assim
surgiu, após uma série de gestões, o Banco Regional de Des•envolvimento do Extremo-Sul, incluindo inte·resses dos rtrês Estados sulinos: Par.aná, Sant::t Catarina
e Rio Grande do Sul.
Em !lltivida:de o Banco !Regional, também fatos novos foram surgindo. Quero
entre eles o que fui ·enconbrar na justificativa do Govern!lldor .gaúcho, ao
denunciar o convênio realizado entre os três Estados.

aponta~r

Veja V. Ex.1\ Sr. Presidente, e meus nobres co·legas, que havia a singularidade de c:onstituir o Banco de Desenvolvimento do ~remo Sul, uma aut.arquia interest!lldual com a !!Jtua.ção tripall'tida, c·om os respectivos bens, efeitos, pesso•al,
operação e .!!Jplicação de recursos totalmente· descentralizados e -constituindo, de
fato, dentro da .auta;rquta geral, BRDE, três autarqui•as regionais.
Observa~se mais que "ca;d•a agência mantinha a a;dminist~ação regional autônoma., operando· •exclusivamen-te em sua áre,a, aplicando os recursos de seu
giro em ope["ações fin!llnce!Jras regionais e apresentando semest;ralmente o ~eu
balanço geral e conta de Lucros & Perdas re~·~ritos ao seu exerc1Cio e operaçoes
sociais".
Ora, o que o Rio Grande do Sul necess!Jt.ava era de um Banco de Desenvolvimento próprio, opara atender aos interesses e pro.gramas da economia rio~gran
dense. Precisava, quero enfatiz!llll', de um estabelecimento credití·cio próprio, com
maior flexibilidade e mais a;dequada estruturação.
Por conseguinte, em r:eunião ocor1r1dta. s.egunda-feira da sema.na p.assada em
S·anta Cat!llrina, presentes os três ogovernado·res e outras ~~;utoridades, assim como
os conselheiros da instituição, o Govemo do Rio Gro.nde do Sul fo'rmalizou a
retirada da participação do Rio Grande do Banco Regional do Desenvolvimento
do Extremo Sul, no mont!llnte de dois terç·os do ·oapital total do Banco.
No lonício d·e sua justificação, diz o Governador:
"O Estado· do Rio Grande do Sul, tendo p["•esente as disposições da Lei
n.o 6.605, de 9 dte outubro de 1973, que autorizou, de um lado, a constituição de um banco próprio de desenvolvimento (art. 1.0 ) e, de outro, a
denúncia do convênio fitrmado com os Estados de Santa C!llbaJrina e do
Paraná, criando o Conselho de De.senvolvimento do Extremo Sul CODESUL - e o Banco Regional de Desenvolvimento do Ex:remo Sul,
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Governadores dessas mesmas unid•ades da F'ede.ração, rutravés de· ~reite
rados ofícios e manifestações pessoas e/ou por intermédio de emissários
pessoais do seu Gove;mo, torna, nesta data, efetiva a dei!1únc1a o que faz
com •as solenidades de estilo, retirando-se do CODESUL e do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul."
Sr. Presidente, o Banco do Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, é, agora,
desde o ato de ontem, uma realidade que orgulha todos os rio-granidenses e a
mim em pal'lticula.r.
Ao presidir a solenidade de constituição do BADESUL, Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S/A, realizada ontem no salão de atas
do Palácio Pwrutini, o Governador Euclldes Triches disse que não era mals possível que um ·Estado como o Rio Grande do Sul, "com a economia pujoamte que
tem, um Estado que contribuiu com 16 por cento de todas as exportações brasileiras, um Estado que está implantando uma inf·JJa-.estrutura que nos perm~te
olhar pa11a o futuro com um o.timlsmo fora do comum, tivesse a.s deliberações financeiras e as que dizem ·respeito ao suporte e ao estímulo de todo seu empresariado subordinadas •ao verto de outros Estados da União. Entendemos- fris~m o
Govevnador Triches - que o Rio Gvande do Sul não .podia mrus Meitar uma
posição desta ordem. As decisões do empresanado rio-grandense dev.em ser tomadas pelo Govezmo do Estado e Governo F'ederal, quando for o caso mas nunca
por outros Estados da F'edel'ação, decidindo os rumos a se1vem seguidos pela economia gaúcha. Daí a 11azão de [II)SSa .decisão, constituindo o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Gmnde· do Sul",
Suporte financeiro:
Ainda referindo-se ~aos fatos que "fizeram nascer no Rio G))ande do Sul o
BADESUL", o Governador ·Euclides Triches s'alientou que •a nova •entidade "será o
suporte finan·ceiro dos prog11amas do Gove,rno Estadwal e iPrinctpal financiador
dos investimentos da Indústria, comércio, agropecuária e turismo do iRio Grande
do Sul. Canallzando maiores recursos para o setor priv·ado gaúoho - disse o
Chefe do Executivo- o BADESUL prestará, ainda, garantias e assistência técnica às pequenas e médias .empresas aqui localizadas, integrando-se ao sistema de
incentivos governamentais que vêm sendo implantado na minha administração.
O Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul foi constituído
com um capital de Cr$ 300 milhões e p~as.sa a ser o maior Bll!nco Estadual de
Desenvolvimento do País. Sua capacidade d•e finan·ciamento será de·cr$ 1 bilhão
e 500 milhões de cmzeiros, considerando-se que, dentro :da sistemática financeira
nacional, os Bancos de De·senvolvimento podem obter a cad•a cruzeiro de oa.pital,
mais cinco cruzeiros em repasse para financiamento em sua área de ação, Constituindo-o, o Gov.emador Euclides 'I\l'iches a:t!ngiu mais tuna das metas preconizadas ao início de sua :administração e de vital importância para a dinamização
da economia dO Estado.
Discursando na solenidade de constituição do BADESUL, o Governador Eu~
'Clides Triches disse: "em entvevista re·alizada na Associação Rlo-gl1andense de
Im!>l'ensa em fins de 1970, quando ainda candidato 'a :govemança estadual, anun~
ciei a futura criação de ·Um Banco de Desenvolvimento [para atuar exclusiV~amen
te no iR.io Grande do Sul. Mais tarde a idéia exaustivamente estudada e debatida junto a entidades de classe, comissões .par!lamentrures e autoridades federais. o p~ano levava em conta ~a ret!roda dos recursos financeiros e técnicos
correspondentes ao Rio Grande do Sul na autarquia interestadual BRDE, pelas
razões que seguem. O BRDE foi criado numa época em que não havia recursos
disponíveis (Fundos Especiais) e por Isso tornava-se necessária a soma de re!vin~
dioações dos três Estados que o co_nst!tuiram. Após 1964, com 1a reforma do Sistema Financeiro Nacional, a obtençao de l'e1cursos de fora do Estado tornou-se pra~
tlcamente automática: basta ter Cr$ 1,00 para se obter 4,00 a 5,00 em repasses de
recursos financeiros. Um estudo das dificuldades da autarquia logo mostrou que
o Rio Grnnde do Sul dela participava com cerca de 2/3 (ho}e c:evca de Cr$ 150
mllhõesl do .total do seu capital e reservas, os quais eram multlpllcados por 4 ou
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- 8845. Entretanto, por um rígido dispositivo legal, os re·cuQ'sos obtidos eram div1didos
em 3 pa.rtes iguais, cada uma de,stina·da a um Estado, não interessando a net:essidade de cada economia ou mesmo a participação de cada Estado-membro no
capital do Banco. Outros problemas se faziam sentir no BRDE: o Tesouro paranaerue durante longo tempo apenas contribuía com recursos com prioridade para
o seu Banco de Desenvolvimento ( BADEP) e secunda,ria;mente ao BRDE, o que
ferla o disposto em convênio, além de ocasionar déficits na agên·cia de curUiba,
como conseqüência disso, lucros obtidos no financiamento das indústrias gaúchas
eram transferidos p·a:ra pagamento de funcionários daquela agência. De outra
pa:rte, as grandes decisões referentes •aos financiamentos eram f·eitas por uma
jun<ta de administração onde o Rio Grande do Sul tinha •ap.enas l/3 dos votos,
fato este que ·amiude aoa;rretava dificulda,des na atração de noVIas indústrias.
Neste sistema, empréstimos de ·elevado valor eram rpassíve!s de decisão de forma
independente da .poJí.tica de desenvolvimento imprimida pelo Estado do Rio
Grande do Sul. A mudrança. desse estado de coisas equival·eria a •alteração md!cal
do convênio que ·crlou a .autarquia, transformando-a, segundo as normas vigentes do Banco Central, em uma sociedade anônima onde o Rio Grande do Sul teria
o controle acionário absoluto, solução esta que não interessrar1a oos .demais Estados. Diante ·disso, uma solução s·e impunha à administração estadual: instituir
seu Banco de Desenvolv!menJto e, ao mesmo tempo, retirar-se d>O BNDE. A tese
agora formalizada, havia encontrado amplo apoi>O da FIERGS e demais entidades de clrasse, além de ·aprovação unânime do proj•e•to ·de lei na Assembléia Legislativa em outubro passa;do. De sua vez, o Estado de Santa Oatarirna tomou semelhante decisão, para isso também obtendo autorização legislativa de seu pa.rlamento e a respect.!va ca11ta-patente do Banco Central, com este ruto. Governo
cria o BADESUL, dan:io-lhe um capital de Cr$ 300 milhões e aproventando a
inestimável equtpe técnica do BRDE, consciente que s'eria impossível manter duas
instituições sólidas, ao mesmo tempo, com esca.:sos recursos e tarefas inexplicavelmente paralelas. Diga-se de passagem, pa,m, mult!plic:arr recursos !Próprios (por
4 ou 5 vezes) não é necessário o Estado possuir dois >Organismos com o mesmo
obj-etivo. É necessário, isto sim, possuir recursos próprios a fim de obter ve-cursos
de fora do Estado e aqui aplicá-los, em benefício e~clusivo do setor privado :riogrande·nse. A propósito, sublinho a;qui que não seria aceitável a manutenção de
duas instltuiçõe:s financeliras do mesmo :gêne•ro, atuando n::t me.sma atividade,
ainda que ·as distorções existentes na a,utarqui,a interestadual pudessem ser corrigidas. Minha administração sempr.e preconizou a austeridade e a racionalização
dos gastos e dos investimentos .públicos, a melho•r adequação dos ·recursos à disposição das entidades públicas ·e a coordenação e o enrtrosamento ·operacional do
sistema financeiro estadual. Por isso mesmo, a existência de um único e mais
sólido banco de desenvolvimento objetiva, sobretudo: evHarr o despell'dício do
dinheiro público com ,g·astos em prédios, material de consumo e novo·s funcionários para duas entidfrdes semelhantes e duas ·estruturas administra;tivas destina:.
das ao mesmo fim; evita,r o enfll'aquedmento de dua;s organizaçõ,es que, nesse
caso, não ·teriam igual pujança; e ainda, evrta.r uma furtU11a e ev·entual de·scooi1denação por ·conseqüência da atuação de dois ó-rgãos destin,arct-os à mesma finalidade. É importante, !JJO! isso, o Esta-do conta.r com uma única grande instituição financeira que execute integralmente uma política de· financiramento do desenvolvimeiJito cujas decisões estej·am •afetas ao Rio Grand·e do Sul .. Ei·s, portanto, os
fatos que fizeram nascer no Rio Grande do Sul o BADESUL, entlld:ad,e que' ser:i o
suporte financeiro dos prog11amas do Governo estadual e principal financiador
dos investimentos, da indústria, comércio, agrope~uátrla e .turismo do Rio Grrunde
do Sul. O BkDESUL, .a;o canali:zlar maiores recursos para o setor privfrdo gaúcho
prestará ainda ga,~antias e assistência técnica às pequenas e médias empresas
aqui loca!izad:as, integrando-s·e ra;o sis•tema de incentivos gove·rnamentais que vem
sendo implantado poa:' minha a;dministração - por final, registro que aind:a na
última rreunlão do CODESUL fiz uma pro.pos!çã;o, que foi 1\/Ceit,a PO•r Uilla.nimidade,
visando a instituição de uma conferência de governadores do extremo sul a fim
de tratar problemas econômicos comuns aos três Estados, bem ·como, s·empre que
necessário, sugerir medidas nessa á;r•ea às autor~dades fede•vais. Essa conferência
será sem:pre uma importante união com vistas ao desenvolvimento econômlco e
social harmônico d·o extremo sul do Brasil".
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está assim constituída: Presidente - Sr. Orlando da. Ounha Carlos; Vice-Presidente - Sr. Mauro Knijnik; Dilretor - Sr. Alf1.1edo Menegnetti Filho, ficando
vago um cargo de di·retor, a ser pre·enehido oporl1tunamente. Para o CoillSelho
Fiscal fo·ram eleitos os Srs. Jorsé Pereira Coelho de Souza; General Gastão PereiJJa dos Santos e ~aul'o Vellinho; e para a suplêncta os Srs. Carl·os Alolzio We·ber,
Luiz Mandelli e Enio Av.ellne da Rocha, todos presentes à solenidade desta manhã.
Era o que tiil'lha a anunciar à Casa. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZEN!DE - Sr. Presid-ente, Srs. Senadores, desejo, cumprindo um dev.er e tendo um pral1!er imenso, gravar, nos Anais da Casa, acontecimento auspicioso verificado recentemente, com relação ao pequeno-grande
Estado do Espírito Santo. Só agora .posso vir a esta tribuna, porque. tão logo
surgiu o fato motivador deste meu pronunciamento, au3entei-me do Paí.s, regressando ontem.
Trata-se do resultado da alta inspiração revo:uclonária, representada por
a.to do Senhor Presidente da República, Indicando o nome do nosso eminente
colega da Câmara dos Deputados, Deputado Élcio Alva1.1es, para o Governo do
Espírito Santo.
A minha alegria, Sr. Presidente, surg·e de envolta com profundo sentimento
de confiança e aiegria, por ver galgar o degrau ex:remo da carreira política, no
Estado, um amigo fraterno, que de origem economicamente huml:de, porque
filho de um honrado mecânico, veio de esforço em esforço, de cansaço em cansaço, de fadiga em fadiga, de ·esperança em esperança, mas no dorso de uma
imutável tenacidade, vencendo na vida através de um trabalho diário e, sobretudo, de uma obsessão para conquistar a colina iluminada do triunfo e do sucesso. Mineiro de Ubá, por coincidência, eu também sou mineiro de Ubá, muito
cedo nos tornamos amigos e hoje posso dizer, sem receio de errar, qu.e no nosso
relacionamento, acumulamos as funções de companheiro, de amigo .e de irmão.
Daí, fazer debruçar toda a sinc·eridade do meu contentamento pela auspiciosa
investidura desse companheiro, a 15 de março de 1975, ao posto de Governador
do Espírito Santo.
Mas, dizia também, Sr. Presidente, que recebi essa notícia ·com um sentim-ento de profunda confiança, porque tenho ce11teza que a mocidade· exuberante,
o talento aprlaudido e o espírito público sempre demonstrado, farão com que o
Deputado l!:lcio Alvares sabia corresponder à confiança r·evolucionária, à confiança do povo caplxaba, realizando uma administração à aLtura da sua impr.essionante capacidade de trabalho; e dignificando, sobretudo, nova geração que
está ajudando a construir este Brasil, que já firmou o .seu conceito definitivo
dentro das suas fronteiras e que já projetou uma Imagem vitoriosa no mundo
exterior.
O Sr. Heitor Dias - Perm!Jte V. Ex.a um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Ouço V. Ex.a, nobre Senador.
O Sr. Heitor Dias - Solidarizo-me com V. Ex.a pelo registro que faz e pelo
·elogio que traçou em relação ao Deputado l!:lclo Alvares. Considero-o meu amigo,
e do convivia que com ·e:e tenho mantido ficou-me a convicção de que se trata
de um moço talhado para a vida pública, pelo seu idealismo, pelo s·eu espirita,
pela sua formação. E dentre as características que lhe assinalam a personalidade, devo realçar, e V. Ex.a bem sabe a Jea:dade com que ele procede nessa
a;tribulada vida pública e polLtica. De modo que, com estas minhas palavras,
quero, também, demonstrar o meu a,preço e a minha ·estimativa para com o
Derputado Élclo Alvares, formulando os melhores votos para que el·e, na sua
nova missão, saiba corresponder aos interesses do seu Estado e do seu grande
povo.
O Sr. Lenoir Vargas - Perm}te V. Ex.n um aparte'!

-886O SR. EURICO REZENDE - Ouço o aparte de V. Ex."
O Sr. Lenoir Vargas - Quero, também, deixar no discurso de V. Ex." uma

pa'·a.vra de Santa Catarina, de congratuJaçôes pela escolha do Deputado Él.Cio
Alvaxes. V. Ex.a. sabe que a Câmara dos Deputados é o grande laboratório das
vocações da vida pública, e aqueles qu,e ef.etivamente trazem o carisma. de servir, e de servir continuadamente, de logo, mesmo ao primeiro mandato, se
revelam, se destacam. E esse jovem Deputado, tão fraterno amigo de V. Ex.a.,
teve essa característica no seu ingresso no Parlamento brasileiro. Fez-se logo,
sem acotovelamentos, S•em ansiedad·es suspeitas, mas na!turalmente, pe'o seu
trabalho, pela sua inteligência, por sua vocação pela vida pública. fez-se logo
um dos líderes da nova geração dos de·putados que atuam no Parlamento nacional. Por is·to, a sua .esco"ha, eu a recebi com o maior re60Zijo, .porqu.e v! nela
a sabedoria de quem o escollleu ·e v! na sua escolha, também, a pespectlva de
um quadriénio feliz para o Estado de V. Ex." - ee•te grand·e Estado do Espíri-to
Santo.
O SR. EURICO REZENDE - Agradeço a lnt.ervenção do ilustre Senador
Heitor Dias, que realmente prestou um depoimento edi·ficante e verdadeiro em
torno da caxreira política e do brilhantismo cul•tural de Jl:lc!o Alvares; e o ilustre Senador Lenolr Vargas trouxe para o meu pronunciamento o maior ângulo
de destaque do Deputado Élcio Alvares.
Ele e~erce presentemente o primeiro mandato parlam.entar. Não foi vereador, não foi prefeLto não foi deputado estadual. Ingressou na Casa congénere
através de um vitorioso exame de madureza. E já com r.e·:ação a l!:lcio Alvares,
podemos dizer, invocando aquela sentença histórica: "Velo, viu e venceu!"
O Deputado Geraldo Freire, então Líd.er do Governo na Câmara, o convidou
apenas ·em virtude de referências de outros parlamentares, porque não o .conhecia, para as graves responsa:bllidades de· uma vice-lideranca; e, em segUlda,
para a função d·e membro da comissão de Constituição e Justiça.
Ouvi do D-eputado José Bonifácio, P'residente daquele órgão técnico da Câmara, que Élclo Alvares é um dos melhores elementos daque'a Comissão. E teve
ele, apesar da sua infância parlamentar, o encargo, o ânus de relatar vanos
dos mais importantes projetes, principalmente conduzidos por mensagens goV·ernamentals, e se houve, .e se compomou, a par da lealdad.e ao situacionismo
revolucionário, com profunda compe·tência jurídica e também com rara habilidade parlamentar.
E, no plenário da Câmara, ocupou por várias v.ezes ·e imediatamente após
discursos pronunciados .por membros da honrada Oposição, a tribuna daquela
Casa. E, exibindo arg'Umentos, dando curso à sua sensibilidade oratólria, e
principalmente, mantendo inalterada a sua lealdade ao Gov.erno soube tornar
vitoriosos os seus pontos de vista, cumprindo assim, plena ·e exemplarmente, os
seus deveres de homem público .
Então, verificamos que Élc!o Álvares alteou-se na Comissão de Constituição e Justiça e sublimou-se no Plenário da Câmara dos Deputados.
Talvez seja difícil, Sr. Presidente, citar outros parlamentares que, em três
anos de vida pública . de vida parlamentar, sem nenhuma exp.erlência anterior,
igualmente houvessem galgado tão expressivo triunfo, com tanta velocidade e
tanto convencimento!
Mas, Sr. Presidente, há um o·utro aspecto na escolha do Deputado l!:lcio
Alvares para o Governo do Espírito san.to. Naturalmente· que temos governadores Indicados que não teriam condições de, numa eleição direta, galgar o al.tlplano governamental. Não porque não tivessem valor, não tivessem cultura, não
tivessem espírito público, mas é que muitos desses que foram recrutados para
a grave missão de governar os seus Estados, jamais tiveram a intervivência
popu'ar.
Fala-se por aí, repetindo conc·eito se não me ·engano de Assis Brasil, que a
eleição direta é a voz do povo, e que a eleição indireta, o eco do povo. Tra-
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- 887ta-se de matéria <:onceLtual e que, por via de conseqüência, somente a doutrina
e a sociologia política poderão decifrar. Mas, no caso do Deputado Élclo Alvares, o mais voltado Deputado Federal em todos os tempos no Espírito Santo
se o processo de e:e!ção não fôsse oblíquo e fosse direto ainda assim ele gal:
garla, tranqillla e esmagadoramente, as escadarias do Palácio AnchLeta.
Verificamos assim, Sr. Presidente, que a escolha de Élclo Alvares para Governador do Espírito Santo teve um s•ent!do de naturalidade, porque, ao fazê-lo,
o Senhor Presidente da República, - após a coordenação do Sr. Presidente Nacional da ARE:!'TA, Senador Petrônlo Porrtel'a, - interpr.etou flelmenrte o verdadeiro sentimento popular.
Estou certo, Sr. Presidente, que Élclo Alvares saberá, como está sabendo,
r.eallzar a grande obra de l'eunificação partidária, tão ameaçada no Espírito
Santo como em outros Estados da Federação. Lá, as labaredas, que eram altas,
já e~·tão baixas e serão ex;tlntas, mercê de Deus e do seu trabaiho, dentro em
breve, porque até a Convenção de julho a ARENA espírito-santense estará
unida e seus líderes estarão agru~ados para a grande jornada de novembro,
quando o Espírito Santo conduzirá para a Assembléia Legislativa ·e para o COngresso Nacional a safra majoritária decorrente do s·eu trabalho em favor do
nobre e altivo povo caplxaba.
Sr. Presidente, ao fazer este registro. que emerge do meu coração e que se
encontra com a minha consciência, des·ejo me ·congratular mais uma v·ez, como
se vezes anteriores não bastassem, com o nobl'e Deputado ÉlCio Alvares por
essa vitória maiúscu'a, vitória da persuasão, da simpatia pessoal, da correção
na vida públ!<:a, da vontade fé·rrea doe servir à sua t·erra e à sua gente. Dirijo,
também, a slnceridad,e ·e a ·emoção das minhas congra1tulações à sua esposa,
aos seus filhos, aos seus pais que, como disse, gente de origem económica humíIima e que, hoj•e, vêem o seu filho, que é a carne da sua carne, o sangue do seu
sangue, alma da sua alma, aparecer diante da ribalta da vida pública como
um grande servidor do ·Espírito Santo e um colaborador diário, pertinaz, em
favor deste País, que estamos construindo com a experiência das velhas geraçõ·es, com o calor das novas geraçõ·es e que, todos 11ós, não podemos, jamais,
cometer nem a Imprudência, nem o crime de tomá-lo pequeno, porque Deus
fez o Brasil ·tão grande.
P·eço, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a Nossa Senhora da Penha. que é a
padroeira do Espírito Santo, que seja também a padroeira do Governo É'cio
Alvares. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Não há mais oradores lns.critos.
Comunico a.;, Plenário que, tend.o sido convidado a integrar a Delegação Brasileira à Primeira Conferência dos parlamentos Latino-americano e Europeu, a
realizar-se na cidade de Bogotá, Colômbia, deverei ausentar-me do País durante
o mês de julh·o d·o corrente, a fim de participar da referida· Conferência.
O SR. PRESID'ENTE (Paulo Torres) -Aceitando sugestão enviada à Mesa,
esta Presidência, não havendo objeção do Plenário, designa o nobre Senhor Senad,or Paulo Guerra para representar o Senado nas solenidades comemor~tivas do
25.o anh,ersário do Instituto Joaquim Nabuco, em Recife.
Antes de encerrar os trabalhos, a Presidência convoca Sessão Extraordinária
do S·enado Federal a realizar-se no próximo dia 30, às 10 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n.o 324, de 1974), do Projeto de Decreto Legislativo n.o 9,
de 1974 <n. 0 145-B/74, na Câmara dos DeputadiOs), que aprova o texto da Recomendação n. 0 139, adotada pela LV Sessão da conferência Internacional do
Trabalho.
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Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Pal'ecer n. 0 321, de 1974), do Projeto de Resolução n.0 25, de 1974,
que suspende a proibição contida nas Resoluções n. 0 s 58, d.e 1968, 79, de 1970, e
52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense SP, elt>ve o montante de sua divida ~onsolldada, mediante contrato de empréstimo, destinado a financiar serviços de pavimentJação asfâltlca da cidade.
3

Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n.o 322, de 1974), do Projeto de Resolução n.0 27, de
1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n. 0 s 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para p·ermitir que a Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu (SP)
aumente o montante de sua divida consolidada em Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões d.e cruzeiros), mediante contrato de empréstimo junto a instituições financeiras nacionais.
Estã enceNada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 45 m.ínutos.)
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Uo.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,

·

em 30 de junho de 1974
(Extraordinária>
Presidência do Sr. Paulo Torres

As 10 horas, acham-se presentes os Srs. Senadores:

Adalbert<l Sena - José Guloma.rd - Geraldo Mesquita - Flávio
Britto - José Llndoso - José Esteves - Oattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - RenatA:> Franco - Alexandre Costa - Clodomlr Mllet - José
Sarney - Faust<l Castelo-Branco - Petrõn!o Portella - Helvid!o Nunes
- Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz- Luis de Barros - Ruy Carneiro -Paulo Guerra -Wilson
Campos - Arnon de Mello - Lu!z Cavalcante - '!eotônio Vilela Augusto Franco - Leandro Maciel - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Sant<ls - Carlos Llndenberg - Eurico
Re:rende - Amam! Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torres Benjamim Farah - Danton Joblm - Nelson Carnei.ro - Gustavo Capanema - Franco Mont<lro - Oslres Teixeira - Fernanoo Corrêa Saldanha Derzl - Accloly Filho - Antônio Carlos - Celso Ramos Lenolr Vargas - Daniel Krieger - Guldo Mondln - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista. de presença. acusa o comparecimento de 52 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessão.
O Sr. I.O-Secretário procederá à leitura do Expediente.
ll: lido o seguinte

1

I

i

t
\
t'
,\,1

~

'

..
Í'

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA
Restituindo autógrafo de Projeto de Lei sancionado:
- N.0 224/74 (n.o 322/74, na origem), de 28 do corrente, referente -ao Projeto d.e Lei do Senado n. 0 51/74 (n. 0 1. 972-B/74, na. Câmara), que altera
a redação do art. 310 da Lei n.O 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e dá
outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n. 0 6.064, de
28 de junho de 1974).

OFíCIOS
DO SR. PRIMEIRO-SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
- N.0 268, de 28 do corrente, comunicando a aprovação das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n. 0 41, de 1974 (n.o 1.869-E/74, na
Casa de origem), que fixa os valo~:es de Yencimentos dos cargos dos Grupos-Atlvldades de Apolo Judiciário, Serviços Auxlliares, Serviços de Transport.e Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atlvldades de Nível Superior
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e Outras Atividades de Nív.el Médio, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, e dá outras
providências. (Projeto enviad() à sanção em 28-6-74).
N. 0 269, de 28 do corrente, comunicando a rejeição da Emenda de n.o 1
e aprovação d.as Emendas de n. 0 s 2 a 5 dO Senado ao Projeto de Lei da
Câmara n. 0 63, de 1974 (n.o 1.1159-F/74, na Casa de origem), que fixa
os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades de Apolo
Judiciário, Serviços Auxiliares, Transporte Oficial e Portaria, Artesanato,
Outras Atividad-es de Nível Superior e Outras Atlvidades de Nível Médio,
dos Quadros Permanentes d.as secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais e dá outras providências. (Projeto enviado à sanção em 28-6·-74.)
N. 0 270, de 28 do corrente, comunicando a aprovação das Emendas do
Senado ao Pr·ojeto de Lei da Câmara n.o 58, de 1974 (n.O 1.916-E/74, na
Casa de origem), que fixa os valores de vencimentos dos cargos d.os
Grupos-Atividades de Apolo Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de
Transportes Oficial e Portaria. Artesanato, Outras Atlvidades de Nível
Superior e Outras Atlvldades de Nível Médio do Quadro Permanente da
Secretaria d.o Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, e dá
outras providências. (Projeto enviado à sanção em 28-6-74.)
N. 0 271, de 28 do corrente, com.unicancto a aprovação da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.o 53, de 1974 (n.o 1.872-E/74, na
C!tsa de origem), que fixa os valores dos níveis de vencimentos do GrupoDireção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente d.a Secretaria rlo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e dá outras
providências. (Projeto enviado à sanção em 28-6-74.)
N. 0 272, de 28 do corrente. comunicando a aprovação d·as Emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.o 43, de 1974 (n. 0 1.871-E/74, na
Casa d.e origem), que fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividade.s de Apoio Judiciário, Serviços de Transporte Oficial e Portaria, Artesan·ato, Outras Atividades de Nível Superior e Outras AUvidades
de Nível Médio, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, e dá outras providências. (Projeto enviado à sanção em 28-6-74.)
N. 0 273, de 28 do corrente, comunicando a aprovação das Emendas do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara n.o 57, de 1974 (n. 0 1.858-E/74, na
origem), que fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Dlreção
e Asses.soramento Superiores, dos Quadros Permanentes d.as secretarias
dos Tribunais Regionais Eleitorais, e dá outras providências. (Projeto
enviado à sanção em 28-6-74.)

O Eli!P'edl·ente lido vai à publicação.
Comunico ao PJ.enário que esta Presidência, nos termos do art. 279. do Regimento Interno. determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Sena<lo n.O 21,
de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Cllimeiro, que altern a. ·;eg!.•laçi'ío da
Previdência Social e dá outras providências, considerado rejeitado em virtuda de
ter recebido parec·er contrário, quanto ao mérito, da Comissão a que foi distribuído.
SObre a mesa, comunicações que l:·erão lidas p·elo Sr. 1.0 -Secretá.Jr!o.
Sã.o lidas a.s l:egulntes
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

COMUNICAÇõES
Brasilla, 28 de junho d·e 1974
Excelentíssimo Senhor Senador Paulo Torres,
Mu!to Digno Presidente d·o Senado Federal
Comunico a Vossa Excelência na forma regim.ental, qu.e, pu:ssiv·elmente no
decorrer do mês d·e ju!.ho, me a·u.sentarei do Pais, sem ônus para os cofr.es públicos.

- 89lAproveito o ens.ejo para renovar a Vossa Excelência
da estima e consideração. - Nelson Carneiro.
S~:nhor

meu.~

prot<lstos de el·eva-

Presidente:

· Para fins regimentais comunico a V. Ex.a que me afastarei do Pais, pe:o
prazo máximo de 15 dlas em vlag.em à Repúbllca da Argentina. em caráter particular sendo possível que visite outros países da América La' !na.
Sala das Sessões, 30 d·e junbo de 1974. O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Passa-·se à

Lenoir Vargas.
A Pr·esldência fica ciente.

ORDEM DO DIA
Item 1
Discus.são, em turno único, da Redacão Final Cofer.ecida pela Comissão de Roedação em .s-eu Parec.er n. 0 324, de 1974). do Pro.ie.to d-e Decreto L~gi~lat\vo n." 9, de 1974 Cn.O 145~B/74, na Câmara dos Deputados),
aue aprova o t•exto da Reco·menda,<io n.o 139. ad·~t~da rp.~h r.v Se.~~ã'l
da Conferênc!a Internacional do Tra,J:-alho.
Em discussão a redaç~o final.

Se nenhum do.~ Sr~. Senad:"Jr.e~ des·ejar faz.er uso da palavra, para di.scuti-la,
vou enceJ.Tar a discus.são. <Pausa.)
Está encerrada.
Enc·errada a di.~cussão. a redacão fina.! é conslrlerada definit!vamen.~e aprovada, no.s •.ermos do art. 362 do Regimen'o Interno.
O projeto vai à promulgação,
É

a seguint·e a redaçãQ final aorovada:

Reda41ão finaJ do Projeto de Decreto Legislativo n.0 9, de 19'74 (n. 0
145-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 s·egulnt·3

D:mCRETO L'Ftct!SLATIVO
N.o
, DE 1974
·Aprova o texto da. Recomendação n. 0 139, adotada pela LV Sessão
da Conferência Internacional do Trabalho.

o

Congresso Nacional decreta:
Art. l.D - É aprovado o 'exto da Recom.endação n. 0 139, r·elativa aos problema.s de emprego decorrent.e.s da evolução t.écnicn a bordo dos navk1.s, adotada
pela LV Sessão da C-onferência Internacional do Trabalho.
Art. 2. 0 - Es.te decret.o J.eglslativo entra em vigor na data de sua pu·blicação, revogadas as disposições em c.antrárJQ,
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) Item 2
Dlscu.ssão, em turno único, da Redação Fina·: (ofel'>ecida pela Comls>ão ele
&.e dação em seu Parecer n. 0 321, de 1974), do Projetode Resolução n.o 25, de
1974, que suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 19.68, 79, de
1970, e 52, de 1972. para permLtir que a Prefeitura Munlci•pal de A,~erico Brasil!ense - SP, el-eve o montante de sua dív~da con.solldada, median e contrato

- 802de empréstimo, d·estinado a financiar serviç.os de pavimentação asfáltlca da

cidade.

Em discussão a redação final.
Se 11enhum dos Sr.s. Senadores desejar discuti-la, vou enc·errar a discussão.
<Pausa.)
Está encerrada.

Enc·errada a discussão, a r.edacão final é considerada como d·ef!nitlvamenl;e
aprovada, nos termos do art. 3fj2 ·do Re.gimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
:1!: a seguint·e a r·edação final aprovada:

Redação final do Projeto de Resolução n.0 25, de 1974.
FaÇ<l sa.!J.er que o Sena<lo Foe<ieral aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI,
da Cons'ltulçáo, ·e eu Presidente, promulg·o a S·egulnte
RESOLUÇAO N.o

, DE 1974

.Suspende a proibição contida nas Resoluções n.os 58, de 1968, 79,
de 1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura, Municipal de
Américo Brasiliense (.SP) eleve o monftante de sua dívida cons.olidada,
mediante contrato de empréstimo, destinado a financiar serviços de pavimentação asfáltica da cidade,
O s.enado Federal re.wlve:
Art. 1.0 - :1!: suspensa a pro1bição constante do art. 1.0 da Roesoluçã•o n. 0 58,
d.e 1968, r·evigorada pelas de n.os 79, de 1970. e 52, d·e 1972. todas do Senado Federal,
para pe.rmit:r que a Prefeitura Municipal d·e Américo Braslllense, Estado de São
Pa.ulo. eleve em Cr$ 150.000,00 (cen•o e ciillqüenta mil cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, a fim d.e que aquela Pr·~feitura pos.~a c·ontratar empl'éstlmo ,i-unto à Caixa Econôml.ca do Estad-o de São Paulo, d·estlnado a financiar os
serviços de pavimentação asfáltica de ruas da cidade já dotadas de Iluminação
pública, água, esgo.tos, guias e sarjetas.
Art. 2.0

-

Esta resolução entra em vi.gor na data

d·~

sua publicação.

O SR. PRESIDF,NTE (Paulo Torres)
Item 3
Discussão, em turno unico, da Redação Final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n. 0 322, de 1974), do Projeto de
Rasolução n. 0 27, de 1974, que suspende a proibição conti'da nas Resoluções n, 0 s 58, de 1968, 79, de 1970, e 52, de 1972, para permitir que a
Prefeitura Municipal de Mogi-Guaçu (SP) aumente o montante de
sua dívida consolidada em Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cru:reirosl, mediante contrato de empréstimo junto a instituições financeiras nacionais.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar 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.

-893a seguinte. a redação final aprovada
Redação final do Projeto de Resolução n.0 27, de 1974.
Faço sal>er que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VI,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
É

RESOLUÇAO N. 0
, DE 1974
Suspende a proibição contida nas Resoluções n. 0 • 58, de 1968, 79, de
1970, e 52, de 1972, para permitir que a Prefeitura Municipal de Mogi·
Guaçu, Estado de São Paulo, eleve o montante de sua dívida consolidada
em Cr$ 2.000,000,00 (dois milhões de cruzeiros) mediante contrato de
empréstimo junto a instituições financeiras nacionais,
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - É suspensa a proibição constante do art. 1,0 da Resolução n.o 58,
de 1968, revigorada pelas de n.0 • 79, de 1970, e 52, de 1972, todas do Senado
Federal, para permitir que a Prefeitura Municipal de Mogl-Guaçu, Estado de
São Paulo, eleve em Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) o montante de
sua dívida consolidada, a fim de que aquela Prefeitura possa contratar empréstimo junto a instituições financeiras nacionais, destinado a financiar obras de
pavimentação de vias públicas.
Art. 2. 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Antes de encerrar a Sessão, que é a
última do primeiro período da Sessão Legislativa de 1974, esta Presidência deseja
felicidades aos Senhores Senadores em s·eu retorno aos Estados de origem, certo
de que, a 1.0 de agosto, aqui estarão novamente, dando a sua brilhante e patriótica contribuição para o engrandecimento do Senado e da própria Nação.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente Sessão, designando
para a Sessão Ordlnárai de 1.0 de agosto próximo, às 14 horas e 30 minutos,
a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 144, da 1974, de autoria do
Senhor Senador Josê Augusto, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso pronunciado pelo Marechal Odílio Denys, na cidade mineira
de Santos Dumont, na qualidade de recipiendário do titulo de cidadão honorário
daquela cldad~.
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2

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.0 11, de 1974,
(n.o 149-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
a Definitiva Fixação da Barra do Arroio Chui, concluído entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, por troca de notas de 21 de julho de 1972, tendo
PARECElRiES FAVORA~S, sob n. 0 s 325 e 326, de 1974, das Comissões:
- de Relações Exteriores; e
- De Segurança Nacional.
3
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Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n. 20, de 1974 (apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça como conclusão de seu Parecer
n. 0 201, de 1974), que suspende a execução de parte do texto do art. 71, da Constituição do Estado de Mato Grosso.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sesscio às 10 horas e 15 minutos.)
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