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N.0 166/74, do Sen. Petrô11io Portella . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. . .. . . .. .. .
Fala da Presidência:
Sessão destinada a reverenciar a memória do Ministro Adauto Lúcio Car-

doso, ex-presidente da Câmara dos DepuCudos ... , .. . . . .. .. . . . .. . .. .. . . .. . . . . .. .. . .

6.
7.

Oradores:
sen. Ruy santos, em nome da ARENA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sen. Nelson Carneiro, em nome do MDB . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. ..
Sen. Daniel Krlcger, em seu nome pes~oal ......... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sen. Ruy Santos, em nome da Mesa .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .... .. .. . . .. . .. .. . . . . ..
Ordem do dia:

- Requerimento n. 0 164/74, da Sen. Wilson Gonçulves. votação em turno único.
Aprovado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Projeto de Lei do Senudo n. 0 8/74, do Scn. Nelson Carneiro. Rejeitado. A
matéria seró. arquivadn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Projeto de Lei do Senado n." 35/74, da sm. Wilson Gonçalves. Aprovado.
1-. Comissão de Redução . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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52

52

52
55
59
59

59
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8. Apreciação de matérias:
- Requerimento n. o 166/74, do sen. Petrõnio Portena. Aprovado
- Projeto de Decreto Legislativo n. 0 15174. Aprovado. A Comissão de Redação
- Projeto de Decreto Legislativo n. 0 15/74. Redação final. Aprovada. A promulgação . . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . ..
9. Discursos após a Ordem do Dia:
- Sen. Danton Jobim
- Sen. Franco Montoro .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .
- Sen. Eurico Rezende . .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . .. . .. .. . . . . . ..
- Sen. Nelson Carneiro .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . ..
- Sen. Lenoir Vargas .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .
- Sen. José Lindoso .................................... :.. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .
10. Encerramento .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .
••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••• o •• o •••••• o
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65

70
74
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130.• SESSAO, EM 21 DE AGOSTO DE 1974
1. Abertura
2. Mensagens do Presidente da :República:

80

- De agradecimento de comunicação referente à escolha de nome indicado
para cargo cujo provimento depende de prévia autorização do Senado Federal . . . .
- De agradecimento de remessa de autógrafo de decreto legislativo . . . . . . . . . •
3. Ofícios do 1.0 -Secretário da Câmara dos Deputados enviando à revisão do
Senado autógrafos dos seguintes projetos:
- Projeto de Lei da Câmara n.0 91/74
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 92/74
- Projeto de Lei da Câmara n.0 93/74
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 94/74
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 95/74
- Projeto de Decreto Legislativo n.0 16/74
- Projeto de Decreto Legislativo n." 17174 .. .. . .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. ..
-

N.0

351174

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

4 Pareceres referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n.0 74174 .. .. .. . .. . .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. •
- Projeto de Lei do Senado n.0 86/71 .. . .. .. . . . .. . . .. • .. .. . . .. .. .. .. .. .. • .. . .. •
5. Projeto apresentado:
- Projeto de Lei do Senado n. 0 84174 .. . . . .. . .. .. . . .. . . . . . .. .. . . . .. .. . .. • . .. .. •
6. Discursos do expediente:
- Sen. Nelson carneiro ................
- Sen. Eurico Rezende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Sen. Jarbas Passarinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Requerimento apresentado:
00 . . . . . . . . . . . . . . 00

.......

00

00 . . . .

00 . . . .

•

80
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81
82
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124
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125
137
138
141
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do Senador Amaral Peixoto e outros senadores .............
172
8. Ordem do Din:
-Projeto de Lei da Câmara n. 0 80/74. Discussão em turno único.. Aprovado,
A sanção . .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . . . . .. 172
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167/74

00 . . .
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- Projeto de Re~oluçõ.o n. 0 31/74. Discussão em turno únicc. Aprovado. A Comissão de Redação ..............................................................:
- Projeto de Lei do Senado n. 0 57/72, do Senador Franco Montara. Discussão
adiada nos termos do Requerimento n. 0 168/74 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
9. Discursos após a ordem do dia:
- Senador JOsé Esteves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Senador Franco Montoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- senador Danton Jobim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Senador Nelson Cnrneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Senador Amaral Peixoto .. .. . . . . .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. ..
10. Comunicação da Presidência:
- Convocação de sessão extraordinária destinada a discussão do parecer da
Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.o 223/74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. Encerramento .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. ..

1.73

174
174

180
183
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188

109
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131.' SESSli.O, EM 21 DE AGOSTO DE 1974
(Extraordinária)
1. Abertura
2. Ofícios do 1.0 -Secretó.rio da Có.mara dos Deputados:
- Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas:
- Projeto de Lei da Câmara n.0 96/74 . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .
-Projeto de Lei da Câmara n.0 97/74
3. Ofício apresentado:
- N.0 68/74, do Senador Laerte Vieira
4. Ordem do Dia:
- Mensagem n.0 225/73. Discussão em turno único do parecer da Comissão de
Relações Exteriores. Apreciação em sessão secreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Encerramento . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . . . .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .
• • • • • • • • • • • • • o •• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • '
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132.• SESSiiO, E!'l! Z2 DE AGOSTO DE 197,1

1. Abertura
2. Pareceres referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 86/74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Projeto de Lei da Câmara n.0 85/74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Projeto de Resolução n.0 31/74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Projeto apresentado:
- Projeto de Lei do Senado n. 0 85/74, do Senador Nelson Carneiro . . . . . . . . . .
4. Requerimento apresent~.do:
- N.0 169/74, do Senador Alexandre costa
5. Discursos do expediente:
- Senador Benj[lmin Farah . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . . . . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .
- Senador Virgilio Távora . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Ordem do Dia:
- Projeto de Decreto Legislativo n. 0 12/74. Di:o:cussão em turno único. Redação
final aprovada. A promulgação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•••••••••••
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197
202
203
204
206
207
211

224

XV
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- Projeto de Decreto Legislativo n.• 14/74. Discussão em turno único. Aprovado.
A Comissão de Redação .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
- Projeto de Lei do senado n.• 134/73, do Senador Nelson Carneiro. Discussão
em segundo turno. Aprovado. A Câmara dos Deputados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Discursos após a Ordem do Dia:
-Senador Virgl!io Távora (continuação) ...... , .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .
- senador Franco Montoro . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . ..
- Senador José Lindoso .. .. . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . ..
- Senador Lenoir Vargas ................................................... , .
- senador Wilson Campos .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. ..
- Senador Fausto Castelo-Branco .............. , .................. , .. . .. .. .. ..
3. comunicação da Presidência:
- convocação de sessão extraordinária destinada à discussão do parecer da
Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.• 232/74 .... , . , ... , . . . . . . . . .
9. Enctn'ramento . . .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. ..
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133.• SESSAO, EM 22 DE AGOSTO DE 1974

(Extraordiná.ria)
1 Abertura
255
2. Ordem do Dia:
- Mensagem n.• 232/74. Discussão em turno único do parecer da Comissão de
Relações Exteriores ....................... , ................ , . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
3. Encerramento .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . 256
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134." SESSAO, EM 23 DE AGOSTO DE 1974

1. Abertura
2. Mensagem do Presidente da República:
- De agradecimento de comunicação referente à escolha de nome indicado para
cargo cujo provimento depende de prévia autorização do senado Federal . . . . . . . . . .
3. Pareceres referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei do Senado n.• 126!73 ..... , .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
-Projeto de Lei do Senado n.• 67174 .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. ..
- Projeto de Lei da Câmara n.• 72174 ............ , .. , .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . ..
- Projeto de Lei do Senado n.• 136/74 .... , ...... , . .. . .. .... .. . .. .. .. .. .. .. . .. .
- Subemenda à emenda ao Projeto de Lei do senado n. 0 136/74 . . . . . . . . . . . . . . . .
- Projeto de Lei do senado n.• 4!!/74 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .
4. Ofício do gabinete do lider da Maioria:
- N,0 143/74, de substituição de membros em Comissão Mista . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Projeto apresentado:
- Projeto de Lei do Senado n.• 86/74, do Senador José Lindoso
6. Indicação apresentada:
- N. 0 2/74, do Senador Franco Montara
7. Discursos do expediente:
- Senador Luiz Cavalcante ................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Senador Milton Cabral , , . , . , , , , . , , . , , , , , , . , , , , , . , , , . , ... , , . , , , , , , , , . , . , .. , , .
•••••• o • o •••••••• o •• o • o ••• o •••••••• o • o o •• ' • ' ••••• o ••••• o ••• o •••••••
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8. Projeto apresentado:
...:. Projeto de Lei do senado n.0 87/74, do Senador Franco Montara
9. Comunicação da Presidência:
- Recebimento de oficio-convite da entidade "Os Independentes", de Barretes
- SP. Designação do Senador Carvalho Pinto para representar o Senado na XIX
Festa do Peão Boiadeiro, naquela cldad1! ..
1(). Ordem do dia:
- Requerimento n.0 162/74, do Senador Lourlval Baptista. Votação adiada por
falta de quorum .
- Requerimento n.0 165174, do Senador Eurico Rezende. Votação adiada por
falta de quorum
- Projeto de Resolução n. 0 23/74. Discussão em turno único. Redação final. Aprovada, A promulgação ........................
11. Discursos após a Ordem do Dia:
- Senador Franco Montoro ..............................
- Senador Virgílio Távora ..
12. Encerramento
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135." SESSÃO, EM 26 DE AGOSTO DE 1974
1. Ab1!rtura
o
0
2. Oficio do 1. -Secretário da Câmara dos Deputados:
- Encaminhando à revisão do .Senado autógrafos dos Projetas de Lei da Câmara
n. 0s 98, 99, 100, 101 e 102/74 oo . . oo . . oo
oo . .
3. Parecer refer1!nte à seguinte matéria:
· - Projeto de Lei da Câmara n.0 81/74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Comunicação da Presidência:
- Referente a prazo para recebimento de emendas aos Projetas de Lei da Câmara .n. 0s 99, 100, 101 e 102/74, lldos no expediente .......
5. Apreciação de matéria:
-Requerimento n. 0 170!74, do Senador Ruy Santos. Aprovado .. , ... , . , .... , . .
6. Requerimento apresentado:
- N. 0 171/74, do Senador Lourlval Baptista ..
7. Discurso do expediente:
- Sen. Lourlval Baptista .......................... , ... , . , .... , , , , .. , .. , .. , . , , .
8. Ordem do dia:
-.Requerimento n,0 162/74, do Sen. Lourival Baptista. Votação em turno único.
Adiada por falta de quorum . oo • oo oo oo . . . . . . . . . oo . . .
- Requerimento n. 0 165!74, do Sen. Eurico Rezende. Votação em turno único.
Adiada por falta de quorum oo
- Projeto de Lei do Senado n. 0 88/73, do Sen. Eurico Rezende. Votação em
~egundo turno. Aprovado. A Câmara dos Deputados ........................... , . . . .
9. Encerramento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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136.• SESSAO, EM 27 DE AGOSTO DE 1974
· 1. Abertura
308
2. Mensagens do Presidente da Repúbllca:
.. _.Submetendo ao Senado nomes Indicados para cargos cujo provimento depende
de sua prévia aquiescência ....................................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
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312
Restituindo autógrafo de projeto de lei s::mclonado
Aviso:
Do Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da República . . . . . . . . . . 312
Parecer referente à ~egulnte matéria:
313
Projeto de Decreto Legislativo n." 14/74
Discursos do expediente:
sen. Lourlval Baptista ..
313
sen. Adalberto Sena .....
317
Sen. Lenolr Vargas ......
319
6. Projeto apresentado:
- Projeto de Lei do Senado n. 0 88/71, do sen. Vasconcelos Torres . . . . . . . . . . . . . . 323
7. Comunicação da Presidência:
- Convocação de sessão conjunta para leitura da Mensagem n.0 59/74, do Presidente da República ...
325
8. Ordem do dia:
- Requerimento n.0 162174, do Sen. Lourlval Baptista. Votação adiada por falta
de quorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
- Requerimento n. 0 165/74, do Sen. Eurico Rezende, votação adiada por falta
dr. quorum ....
325
9. Discursos após a Ordem do dia:
- Sen. Luiz Cavalcante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
- Sen. Vasconcelos Torres ...................... , ... , ........... , ...... , .. , . , . . 333
10. Encerramento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
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137." SESSAO, EM 28 DE AGOSTO DE 1974
1. Abertura
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2. Requerimentos apresentados:
- N.0 172/74, do sen. Virgílio Távora
- N.O 173!74, do Scn. Virg!llo Távora
3. Fala da Presidência :
- Comunicando que os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do dia·
4. Requerimentos apresentados (continuação):
~:.
- N.O 174/74, do sen. Vlrgllio Távora
- N.O 175174, do sen. Vasconcelos Torres ..
- N.O 176/74, do sen. Vasconcelos Torres ..
- N.O 177/74, do sen. Vasconcelos Torres
5. Discurso do expediente:
- Sen. José Esteves
'00:.
6. Fala da Presidência:
· .. ·
- Atendendo pedido do sen. José Esteves ....
~
7. Discursos do expediente (continuação) :
-Sen. José Esteves ......
- Sen. Danton Jobim .......... oo . . . oo . . . . . . . . o o . : • • • • : : •• oo.'•oooooo . . . . . · . . . . .
8. Projetes apre~cn ta dos:
-Projeto de Lei do Senado n.O 89174 .........................
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- Projeto de Lei do senado n.o 90/74
o •••
- Projeto de Lei do Senado n.0 91174 •••••••••••••••••••••• '.o ••
9. Ordem do dia:
- Requerimento n. 0 162/74, do Sen. Lourival Baptista. Votação em turno único.
Aprovado. será feita a transcrição solicitada . . . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
- Requerimento n.O 165174, do sen. Eurico Rez·Cnde. Votação em turno único.
Aprovado. será feita a transcrição solicitada . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..
- Projeto de Lei do Senado n.O 54/74 - Complementar, do sen. Paulo Torres.
Votação em turno único. Aprovado. A Comissão de Redação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Apreciação de matéria:
- Requerimento n. 0 172/74. Aprovado .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .
- Projeto de Lei da Câmara n.O 94174. Discussão em tumo único. Aprovado.
A sanção .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. ..
-Requerimento n. 0 173/74. Aprovado .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . ..
- Projeto de Lei da Câmara n.o 92/74. Discussão em primeiro turno. Aprovado
11. Discursos após a Ordem do dia:
- Sen. Ruy Carneiro .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . ..
- Sen. Arnon de Mello .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. ..
- Sen. Vasconcelos Torres . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. ..
- Sen. Franco Montoro .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. ..
12. Encerramento .. . .. . .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
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2. Ordem do dia:
- Mensagem n.0 232/74. Discussão em turno único do parecer da Comissão de
Relações Exteriores. Apreciação em sessão secreta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
3. ~cerr&nlento
438
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139.• SESSAO, EM 29 DE AGOSTO DE 1974
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-

Abertura
Parecer referente à seguinte matéria:
Projeto de Lei da Câmara n.0 90/74 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. ..
Projeto apresentado:
Projeto de Lei do Senado n.O 92174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Requerimentos apresentados:
N. 0 178/7'4, do Sen. VIrgílio Távora
N.O 179/74, do Sen. VIrgílio Távora
Discursos do expediente:
Sen. José Sarney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sen. Vasconcelos Torres .. .. .. . . .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. ..
Requerimento apresentado:
N. 0 180/74, do Sen. Vasconcelos Torres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fala da Presidência:
Esclarecimentos sobre requerimento apresentado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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8. Discursos do e:\pedlente (continuação):
- Sen. Ruy Carneiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- sen. V!rgil!o Távora .. .. .. . . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .
9. Projetes apresentados:
- Projeto de Lei do Senado n. 0 93174
- Projeto de Lei do Senado n.0 94/71
10. Ordem do Dia:
- Projeto de Resoluçiio n.0 31/74. D:~cUESáo cm turno único. Aprovado . .A promulgação ........................................ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 85174. DiEcussão encerr.ada. Aprovado . .A sanção
- Projeto de Lei do Senado n.0 74/73, do Sen. Carlos Lindenberg. Discussão
em segundo turno. Encerrada. Aprovado . .. . .. . .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
11. Apreciação de matéria:
- ReCiuerimento n. 0 178/74, do Sen. Virg!lio Távora. Aprovado . ..... .. .. .. .. .. .
- Projeto de Lei da Câmara n.u 96/74. Discussão em turno único. Aprovado.
A sanção .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .
- ReCiuerimento n.0 179/74, do Sen. Vlrgilio Távora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 101/74. Discussão em turno único. Aprovado.
A sanção .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .
12. Discursos após a Ordem do dia:
- Sen. Heitor Dias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Sen. Franco Montara ......................................... .
- Sen. Os!res Teixeira .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. .
-- Sen. Vasconcelos Torres
13 . Fala da Presidência:
- Designação de senadores para rflpresentar o Senado Federal na solenid::td·e
de lançamento ao mar da fragata "Independêncio." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. Encerramento . .. .. . .. . .. . . . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .
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1. Abertura
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2. Mensagens do Presidente da República:
- De agradecimento de r~messa de autógrafos de decretos legislativos . . . . . . . .
3. Aviso do Ministro Chefe da Casa Civil:
- N.0 34/SAP/74. Esclarecimentos do Ministério do Trabalho sobre o Projeto
de Lei do Senado n.• 5/73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Pareceres referentes às seguintes matérias:
- Projeto de Lei do Seno.do n.0 53/74 .. .. . . .. . . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 89/74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Requerimentos apresentados:
- N.0 181/74, do Sen. Patrôn!o Portella . .. . .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
- N. 0 182/74, do Sen. Lour!v:~l Baptista
6. Expediente rec·eb!do:
- Ofício n. 0 S/25/74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Discursos do expediente:
- Sen. Lour!val Baptista ......................................... , ...... , . . . . .
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Sen. Franco Montoro
492
Sen. Oslres Teixeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494

8. Ordem do dia:
- Projeto de Lei da Câmara n. 0 92/74. Discussão em segundo turno. Votação
adiada por falta de quorum . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . ..
- Requerimento n. 0 171/74, do Sen. Lourival Baptista. Votação em turno único.
Adiada por falta de quorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Projeto de Decreto Legislativo n.0 14/74. Discussão em turno único. Redação
final aprovada. A promulgação .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . . . .. . ..
9. Discursos após a ordem do dia :
- Sen. Virglllo Távora .. .. . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. . . . . .. . .. .. . .. . . .. . .. . . .. . . ..
- Sen. Luiz Cavalcante .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . ..
- Sen. Leoni Mendonça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Sen. Milton Cabral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Comunicação da Presidência:
- Convocação de sessão conjunta destinada à apreciação das Mensagens números 61 e 62174 .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . . .. . . .. .. . . .. . . ..
11. Encerramento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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127.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 16 de agosto de 1974
PRESIDf!:NCIA DOS SRS.: ADALBERTO SENA E RUY SANTOS
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

Adalberto Sena - Flávio Britto - José Llndoso- Cattete Pinheiro
- Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir
Mllet- José Sarney - Fausto Cas:elo-Branco- Petrônlo Portella Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara -Wilson Gonçalves - Dlnarte Mariz - Luis de Barros - Ruy Carneiro - Arnon de
Mello - Teotônio Vllela - Augu!to Franco - Leanàro Maciel - Lourival Baptista - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende- Paulo Torres- Benjamim Farah- Gustavo Capanema
-Magalhães Pinto- Franco Montoro- Leoni Mendonça- Fernando
Corrêa- Italivio Coelho - Guido M<>ndim.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - A lista de presença acusa o comparecimento de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro aberta
a Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretário vai proceder à leitura do Expeclien~e.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA.
Restituindo autógrafos de Projeto de Lei sancionado:
- N.O 250/74 (n.0 381174, na origem), d·e 1-5 do corrente, referente ao Projeto de
Lei n.o 2/74-CN, que dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte, em
dias de eleição, a eleitores residentes nas zonas rurais, e dá outras providênciais. (Projeto que se transformou na Lei n. 0 6.091, de 15 de agosto
de 1974).
PARECERES
PARECER N.0 364, DE 1974
Da Comissão de Relações Exteriores
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0 14, de 1974 (n.o 151-8, de
1974, na Cã.mara), que "aprova o texto do Acordo de Estrasburgo, relativo
à Classificação Internacional de Patentes, concluído a 24 de março de
1971".
Relator: 1Sr. Carlos Lindenberg
O Acordo de Estrasburgo, relativo à Classificação Internacional de Patentes,
ora subme:ido ao Congresso, em conformidade com o art. 44 da Constituição, foi
firmado a 24 de março de 1971. Os dezessete (17) artigos de seu texto tratam
dos seguintes assuntos:
1. Constituição de uma União Especial - Adoção de uma Classificação Internacional;

-22.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Definição da Classificação;
Língua da Classificação;
Aplicação da Classificação;
Comissão de Peritos;
Notificação, entrada em vigor e publicação das alterações e outras decisões.
Assembléia da União Especial;
Secretaria Internacional;
Finanças;
Revisão do Acordo;
Alterações de determinadas disposições do Acordo;
Formas pelas quais os Estados podem tornar-se Partes no Acordo;
Entrada em vigor do Acordo;
14; Duração do Acordo;
15. Denúncia;
16. Assinatura, línguas, notificações, funções dos Depositários;
17. Cláusulas transitórias.
2. A Exposição de Motivos do Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores
ao Senhor Presidente da República, encaminhando a matéria, esclarece que o
Acordo viSa à adoção, no plano mundial, de um sistema uniforme para a classificação de patentes dos atestados de autor de invenção, dos modelos de utilidade e dos certificados de utilidade.
3. Esclarece, em prosseguimento, a mesma fonte, que o Acordo prevê a utilização, pelas partes contratan:es, de uma classificação Internacional de Patentes,
de forma a facilitar os registras internacionais de patentes, assim como a pesquisa de originalidade dos mesmos.
4. A adoção da Classificação Internacional de Patentes é, ainda, a Exposição
de Motivos que o diz - tem especial importância para os Estados membros da
Convenção de Paris para a proteção à Propriedade Industrial, a que o Brastl se
vincula pela Revisão de Haia, de 1925 e "sobretudo para os paises em desenvolvimento, ao lhes facilitar o acesso ao volume sempre crescente da tecnologia
moderna".
5. O Acordo. "facultará ao Centro de Informações sobre Patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Ministério da Indústria e do Comércio
a comunicação com os centros de informação dos demais paises, bem como com
as indústrias brasileiras, o que possibilitará. a operação efetiva do Banco de
Patentes, ora em implantação em Brasília, a cargo daquele Centro".
6. Como signa:ário do Acordo de Estrasburgo, o Brasil se tem feito representar nas reuniões dos grupos de trabalho encarregados da elaboração da referida
classificação.
7. Consultado a respeito, o Ministério da Indústria e do Comércio manifestou-se
favorável à ratificação do Acordo a ser processada na forma da alínea i do parágrafo 1.0 e do parágrafo 2. 0 do art. 12 do mesmo.
8. A matéria teve trânsito pacífico na outra Casa do Congresso, com pronunciamentos favoráveis de suas Comissões de Constituição e Justiça, de Economia,
Indústria e Comércio e de Relações Exteriores.
9. De um pon:o de vista técnico-formal, e, face a razões gerais de interesse
público, considerados os diferentes aspectos do assunto, que procuramos focalizar, é de inteira conveniência para o País, em nosso entender, a imediata ratificação do Acordo de Estrasburgo, relativo à Classificação Internacional de
Patentes, concluído a 24 de março de 1971.

f1
I

-3Opinamos, assim, pela aprovação do texto examinado, nos termos do projeto
de decreto legislativo que o precede.
Sala das Comissões, 8 de agosto de 1974. - Wilson Gonçalves, Vice-Presiden.te, no exercício da Presidência - Carlos Lindenberg, Relator - Nelson Carneiro
- Amaral PeixotAl - Octávio Cesário - Lourival Baptista - DiDarte Ma.riz Magalhães Pinto - Guido Mondim - Leoni Mendonça.
PARECER N.0 365, de 19'74
Da Comissã.o de Economia
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0 14, de 19'74.
Relator: Sr. Arnon de MeUo
Através da Mensagem n.0 211, de 1974, o Senhor Presidente da República
submete à consideração do Congresso Nacional, o texto do Acordo de Estrasburgo
relativo à Classlflcação Internacional de Patentes, firmado a 24 de março
de 1971.
Acompanha a Mensagem Presidencial uma Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Relações Exteriores, cujo teor transcrevemos:
"0 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 de utllidade e dos certificados de utllldade.
Prevê o Acordo a utlllzação, por todas as partes contratantes, de uma
Classificação Internacional de Patentes, de forma a facllltar os registras
internacionais de patentes, assim como a pesquisa de originalidade das
mesmas.
A adoção da Classificação Internacional de Patentes é de especial importância para os Estados membros da Convenção de Paris para a Proteção à Propriedade Industrial, a que o Brasil se vincula pela Revisão
de Haia, de 1925, e sobretudo para os paises em desenvolvimento, ao lhes
facllltar o acesso ao volume sempre crescente da tecnologia moderna.
Nesse sentido, facultará ao Centro de Informações sobre Patentes do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Ministério da Indústria
e do Comércio a comunicação com os centros de informação dos demais
países bem como as indústrias brasileiras, o que posslbllltará a operação efetiva do Banco de Patentes, ora em implantação em Brasílla, a
cargo daquele Centro."
Após os trâmites pelas Comissões da Câmara, o Projeto ora em apreciação
mereceu a aprovação da Comissão de Relações Exteriores desta Casa, nos termos
abaixo transcrito:
"De um ponto de vista técnico-formal, e face a razões gerais de interesse
público, considerados os diferentes aspectos do assunto, que procuramos
focalizar, é de inteira conveniência para o Pais, em nosso entender, a
imediata ratificação do Acordo de Estrasburgo, relativo à Classificação
Internacional de Patentes, concluído a 24 de março de 1971.''
Do exposto e das razões apresentadas, verifica-se a importância de tal iniciativa, no sentido de adoção, em termos mundiais, de um sistema uniforme
para a classificação de patentes, dos atestados de autor de invenção, dos modelos
de utilidade e dos certificados de utilidade.

Desta forma, somos pela aprovação do texto em exame, nos termos do citado
Projeto de Decreto Legislativo.
Sala das ·Comissões, 15 de agosto de 1974. - Magalhães PintAI, Presidente Arnon de Mello, Relator - Jessé Freire - Helvídio Nunes - Renato Franco José Augusto - Luiz Cavalcante - Franco Montoro.

-4PARECER N. 0 366, DE 1974
Da Comissão de Constituição c Justiça
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n. 0 55, de 1974 (n.0 633-B, de 1972,
na origem), que "revigora dispositivos da Lei n.0 5 .108, de 21 de setembro
. de.19.C6 (Código Nacional de Trânsito), revogar,~s pelo Decreto-lei n.0 584,
de Trânsito), revogados pelo Decreto-Lei n.0 584, de 16 de maio de 1969,
de 16 de maio de 1969, e dá outras providências".
Relator: Sr. Nelson Carneiro
Aprovado pela Câmara dos Deputados, vem a nosso exame o Projeto de
Lei da Câmara n. 0 55, de 1974, que dá ao art. 82 e seu parágrafo único da
Lei n. 0 5.1'08, de 21 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito) a
seguinte redação:
"Art. 82. Poderá ser concedida autorização .para dirigir veículo automotor, a título precário, na categoria de amador, ao menor com dezesseis anos completos, desde que este, satisfazendo as exigências para a
obtenção da carteira Nacional de Habll!tação, apresente:
· a) autorização do pai ou responsável;
b) autorização do Juiz de Menores da Jurisdição onde reside;
c) apólice de seguro de responsabilidade civil, de valor estabelecido pelo
Conselho Nacional de Trânsito.
l'arágrafo único. Ao completar o menor dezoito anos de idade, a autorização de que trata este artigo poderá ser transformada em Carteira
Nacional de Habll!tação, 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."
Também o § 1.0 do art. 70 da mesma lei, se aceito o pnjeto, passaria a ser
assim redigido:
"Não se concederá inscrição a candidato que não souber ler e escrever."
É o relatório.
VOTO

A modificação principal, contida no projeto, ora em exame, é o da permissão,· aos maiores de dezesseis anos, de dirigir veículo automotor, "a título
precário, na categoria de amador".

o projeto, de autoria do nobre Deputado Siqueira Campos, visava a princípio restabelecer a vigência do art. 82 e seu parágrafo único da Lei n.0 5.108,
de 2.1 de setembro de 1966 (Código Nacional de Trânsito), revogados pelo art. 2.o
do Decreto-lei n.0 534, d·e 16 de maio de 1969. Pelo cit•ado Código, era facultado
aos maiores de 17 anos a o·btenção para dirigir veículo automotor, a título
precário, na categoria de amador. Invocava o ilustre representante goiano trecho
da EXposição de Motivos do Ministro Gama e Silva, ao encaminhar ao sr.
Presidente da República, o projeto que s·e conv(;r-teu no Decreto-lei n.o 1. 004,
de 21 de outubro de 1969 (Código IPenal):
"A tendência geral da legislação é a de fixação da menoridade penal
nos dezessete anos. O VI Congresso da Associação Internacional de
Direito Penal, fixou em dezessete anos o limite para a aplicação de
pena (of. VIe. Congres International, Compte Rendu des Discussions,
Milão, 1957, página 31{)). Vários códigos atuais fixam esse limite em
quatorze anos, como é o caso da lei alemã. Repetindo, de certa forma,
o que já se disse, em toda a procedência, parece certo que a possível
redução do limite da imputabilidade a dezesseis anos aumenta a consciência da responsabilidade social dos jovens."
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a comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, que lhe ofereceu
Substitutivo, diminuindo para 16 anos completos a idade mínima para a autorização de dirigir, ao invocar o texto do art. 33 do citado Código Penal, cuja
vigência não deveria tardar, naquele setembro de 1972:
"O menor de dezoito anos é inimputável salvo se, já tendo completado dezesseis anos, revela suficiente desenvolvimento psíquico para
entender o carãter !lícito do fato e determinar-se de acordo com este
entendimento. Neste caso, a pena aplicável é diminuída de um terço
até metade'.''
E foi essa orientação a que prevaleceu no plenário da Câmara.
O projeto põe em relevo uma das mais controvertidas disposições do Código
de 1969, que, prorrogada sua vigência por sete vezes, ainda será submetido à
apreciaçã;J do Congresso Nacional, com as numerosas emendas sugeridas pelo
Executivo, e às quais se somarão outras, possivelmente em número igual ou
maior, propostas pelos membros das duas casas do Congresso.
O texto ora aprovado pela Câmara dos Deputados procura cercar a autorização ao maior de dezesseis anos das cautelas possíveis, exigindo não só a
expressa concordância do pai ou responsável, mas também a do Juiz de Menores.
Para as::egurar a responsabilidade civil contra danos causados a terceiros determina, ainda, a apresentação de apólice de seguro, de valor estabelecido pelo
Código Nacional de Trânsito.
Pela legislação em vigor (art. 23 do Código Penal), são "penalmente irresponsáv,eis os menores de 18 anos". o projeto não modifica esse limite, fia-se
num Código que não se sabe quando entrará em vigor. Resguarda a responsab!l!dade civil, mas deixaria, se aprovado, um va2ào na responsabilidade penal,
justo quando as estatísticas dos crimes de automóvel. reclamam providências especiais de legisladores, juizes e autoridades. o moço de dezesseis anos logo terá
dezoito, tanto mais quando não se trata de profissional, que precise ganhar o
pão de 'Cada dia, mas de amador. Será a rejeição prejudicial a muito poucos,
em comparação ao número dos que, transeuntes ou condutores de outros veículos, poderão sofrer as conseqüências do ímpeto e da afoiteza dos muito jovens.
J!: possível que a conclusão, 'qUe sugiro, tenha suas raízes na convicção,
em que permaneço, da necessidade de manter-se o texto em vigor, que estende
até aos 18 anos a irresponsabilidade penal. Mas, como dizia Vieira, "o pregador
prega o seu, não o alheio".
,

O projeto, entretanto, não se esgota com o debate agora l'enovado. Em seu
art. 2.0 , manda que o § 1.0 do art. 70 da. Lei n.o 5.108, de 21 de setembro de
1966, passe a vigorar com a seguinte redação:
"Não se concederá inscrição a candidato que não souber ler e escrever."

o

texto atual dispõe:
"Não será concedida inscrição a candidato que não souber ler e escrever."

A providência ora proposta é curial, não deveria haver necessidade de lei
especial para exigi-la. Acresce que o texto proposto não difere do em vigor,
não havendo assim razão para acolhê-lo.
Por tudo isso, e com a devida vênia, sou pela constitucionalidade do :projeto,
por sua juridicidade, mas, no mérito, opino por sua rejeição.
Sala das Comissões, 12 de junho de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Nelson Carneiro, Relator - Wilson Gonçalves, vencido - José Sarney - José
Augusto- Carlos Lindenberg- Heitor Dias - Gustavo Capancma- Helvídio
Nunes - José Lindoso.
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Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 55, de 1974.
Relator: Sr. Benedito Ferreira
O presente projeto rev~gora dispositivos da Lei n.0 5.108, de 1966, Código
Nacional de Trânsito, revogados pelo Decreto-lei n. 0 584, de 1969.
2. Esses dispositivos são:
"Art. 82. Poderá ser concedida autorização pat:a dirigir veículo automotor, a título precário, na categoria de amador, ao menor com dezesseis
anos completos, desde que este, satisfazendo 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) apólice de seguro de responsabilidade civil, de valor estabelecido
pelo Conselho Nacional de Trânsito.
Parágrafo único. Ao completar o menor dezoito anos de 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 infraçõcs dos Grupos
1 e 2 e preencha todos os requisitos deste Código e de seu Re·gulamento .
• • • o ••••• o o • o • o • o •••• '
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Art, 70.
§ 1.0 Não se concederá inscrição a candidato que não souber ler e
escrever."
3. Na justificação do projeto, seu ilustre autor, Deputado Siqueira Campos,
salienta as vantagens de se conceder ao menor, com dezesseis anos, autorização
para dirigir veículo automotor:
"Com a revogação do prefalado dispositivo, determinada pelo Decreto-lei n.o 584, de 16 de maio de 1969, restaurou-se a situação anterior
à Lei n.0 5.108/66, em que, apenas aos maiores de 18 (dezoito) anos
era permitido obter Carteira de Motorista, mesmo na categoria de
amador.
Não obstante, o noticiário dos jornais continua registrando acidentes de
automóvel envolvendo menores não habilitados, quase sempre na faixa
de idade entre 17 (dezessete) e 18 <dezoito) anos.
A explicação desse tipo de ocorrência é simples. Considerando-se quase
adultos, os menores em causa, com ou sem licença paterna, colocam-se
ao volante dos carros - já agora sem qualquer verificação de capacidade, porquanto esta :foi abolida com a revogação do art. 82 do Código
Nacional de Trânsito - terminando por provocar acidentes que, obviamente, impõem aos pais ou responsáveis o ressarcimento dos prejuízos
causados.
A evolução da sociedade, ·grandemente favorecida pelo desenvolvimento
tecnológico, está a exigir a revisão dos conceitos de menoridade civil
e de responsabilidade criminal. A prova disto é que o ex-Ministro da
Justiça, Prof. Gama e Silva, ao submeter à sanção o projeto afinal
transformado no Decreto-lei n.0 1.004, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal), assim referiu ao problema da menoridade penal:
"A tendência geral da legislação é a de fixação da menoridade penal
nos dezasseis anos. o VI Congresso da Associação Internacional de
Direito Penal fixou em dezessete anos o limite para a aplicação de
pena (of. VI e Congres International. Compete Rendu des Discussions,
• • • • • • • • • • • • • • o o •• o •••• o ••• o • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • o ••• ' •• o ••
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quatorze anos como é o caso da lei alemã. Repetindo, de certa
forma, o que já se disse, em toda a procedência, parece certo que
a possível redução do limite da imputabilldade a dezesseis anos
aumenta a consciência da responsabilidade saciar dos jovens. (Suplemento do Diário Oficial de 21 de outubro de 1969, pág. 4).
Não vemos, assim, motivo para insistir no retrocesso causado pela
revogação do art. 82 e seu parágrafo único do Código N<aeional de
Trânsito. Conforme ficou · demonstrado, a citada revogação longe
de impedir o uso de carros por menores, deu margem à continuação da prática, agora desvincUladas. das exigências de exame
de habilitação, autorização paterna, etc., impostas pelo dispositivo
em questão.
O presente projeto visa, pois, a restabelecer a vigência do art. 82
e seu parágrafo único, do Código Nacional de Trânsito e, com ela,
a moralização do uso de carros por menores de 18. (dezoito) anos."
4. Do ponto de vista da politica nacional de trânsito, entendemos que o retorno
à permissão de o menor de dezoito anos poder dirigir ·não ofende aos limites
de segurança impostos ao se projetar uma via pública, sobretudo o relacionamento da velocidade com as distâncias mínimas de visibilidade. Em outras
palavras, a habilidade média ou os reflexos do menor .a'Cima aludido são suficientes para conduzir veículo de forma a evitar choque, consoante normas para
classificação ou construção de vias (Cap. m da Lei n.0 5.108, de 1966 e Portaria
n. 0 19 de 10-1-1949 do MVOP e suas alterações, em anexo).
5. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 14 de ·agosto de 1974. - Alexandre Costa, Vice~Presiden
te, no exercício da presidência - Benedito Ferreira, &elator - Lenoir Vargas Luís de Barros. ·
PARECER N.0 368, DE 1974
Da Comissão da Constituição e Justiça
Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 43, de 1974, que "altera. os art.~.
0
1. , 2.o e s.o da Lei n.0 1. 944, de 14 de agosto de 1953, que torna obrigatória. a iodetação do sal de cozinha destinado a consumo alimentar
nas regiões bocígena.s do País".
Relato r: Sr. Italívio Coelho
Ante o quadro da incidência do bócio endêmico no interior do País,· principalmente nos Estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, o nobre Senador
Fausto Castelo-Branco, examinando a aplicaÇão da Lei n.0 1. 944, de 14 de agosto
de 1953, chegou à conclusão de que não vem atendendo aos seus objetivos, no
sentido da erradicação da endemia, porque, além de insuficiente a quantidade
de iodeto misturada ao sal refinado ou moído, para consumo humano, o sal
grosso, de que se serve a população mais pobre, não é iodetado.
2. Diante disso, propõe o representante piauiense três alterações naquele
diploma legal:
a) a inclusão, no art. 1.0 , da expressão "grosso", a fim de que a mistura
não se faça apenas ao "sal refinado ou moído";
b) o aumento da quantidade de iodo, prevista no art. 2. 0 , de "dez miligramas por quilograma" para "níveis de 30 mg a 50 mg por quilograma de cloreto
de sódio";
c) a substituição do art. 8. 0 , que faz remissão ao al'b. 42 do Decreto-lei
0
n. 2.398, de 11 de julho de 1940, onde se prevê a multa de 10$000 (dez mil réis),
ou seja, um centavo, por tonelada de sal, pela seguinte redação:
"Art. 8." O Instituto Nacional do Sal procederá, semestralmente, à
fiscalização, nas fontes produtoras, dos níveis de iodetação estabelecidos

-8no art. 1. 0 desta lei, incorrendo na multa de 5 (cinco) vezes o maior
salário mínimo da região, que será cobrada em dobro, no caso de reincidência, os infratores daquela prescrição, independentemente das sanções penais cabíveis.
Parágrafo único. Desta penalidade, poderão recorrer os interessados,
dentro de 15 (quinze) dias, para o Instituto Nacional do Sal que, julgará o recurso, ficando, entretanto, o produto retido como garantia do
pagamento da multa."
3. Assim, ao objetivo do mais eficiente combate ao bócio endémico - ou
cretinismo mixedematoso que, segundo os higienistas, reduz a um terço a capacidade psicossomática do seu portador - é colimado por três providências: o
aumento da dosagem, considerada, pelos especialistas, insuficiente a mistura
de iodo att:•almente prevista em lei, para correção daquela carência tireóidea;
a iodetação do sal grosso, também consumido pelas populações mais pobl.'es e
não apenas empregado na alimentação do gado; finalmente, a atualização da
multa, a fim de obrigar a lodetação do sal nas fontes produtoras.
4. Sem pretender examinar a proposição no mérito - matéria d·e competência da Comissão de Saúde - cabe-nos apenas advertir que uma penalidade
pecuniária proposta há trinta e quatro anos tornou-se claramente irrealística
e, conseqüentemente, inócua. Ademais, forçoso reconhecer que a carência econõmica leva as populações interiormente mais pobl.'es a consumir o sal originariamente destinado à pecuária, refinando-o em casa e, assim, privando-se do
corretivo alimentar e químico decorrente da adição do iodo ao cloreto de sódio.
5. Um reparo cabe faz.er. O projeto, na parte em que se refere ao art. 8. 0 ,
e seu parágrafo único, da citada Lei n. 0 1.944. menciona o Instituto Nacional
do Sal, que transformado em Instituto Bras1leiro do Sal, foi extinto pelo art. 4.0
do Decreto-lei n.O 257, de 28 de fevereiro de 1967. Por esta razão urge que
o projeto para, no lugar do Instituto Nacional do Sal, invocar-se o órgão que
o sucedeu, ou seja, a Comissão Executiva do Sal, hoje, incumbido de formular,
orientar, coordenar e fiscalizar a política salineira do País (art. 5.0 do iOecretolei n.o 257a67) .
O projeto, por ser jurídico e constitucional, merece livre tramitação, com a
seguinte:
EMENDA N.o 1 - CCJ
Ao art. 1.0 No texto do art. 8. 0 , e de seu parágrafo único, da Lei n.0 1. 944,
de 14 de agosto de 1953, substitua-se a expressão:
"O Instituto Nacional do Sal"
pela
"A Comissão Executiva do Sal".
Sala das Comissões, 5 de junho de 1974. - Accioly Filho, Vice-Presidtmte,
no exercício da presidência - Italívio Coelho, Relator - Nelson Carneiro Carlos Lindenberg - Helvídio Nunes - Heitor Dias - José Lindoso - Mattos
Leão.
PARECER N.0 369, DE 1974
Da Comissão de Economia
Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 43, de 1974.
Relator: Sr. Renato Franco
·O projeto de lei em e:r.ame, de autoria do eminente Senador !Fausto CasteloBranco, altera os arts. 1.0 , 2. 0 e a. o da Lei n.o 1. 944, de 14 de a~sto de 1953, que
torna obrigatória a iodetação do sal de cozinha destinado a consumo alimentar
nas regiões bocigenas do Pais.
A proposição tem por base o f•ato d.e ainda se verlflcar, vinte e um anos após
a edição da Lei n.0 1.944, a ocorrência, nas áreas centrais do Pais, de pessoas
carentes de iodo, por força de alimentação mal balanceada. Por esse motivo,
ao estabelecer um nível mais elevado de iodo, no sal de cozinha, entre 30 e

-950 mg, em contraposição às 10 mg atualmente exigidas, o projeto procura suprir
uma deficiência alimentar. que, em conseqüência, aumenta a incidência do bócio
endêmico nas áreas rurais.
Atende a proposição a um objetivo sanitário da maior importância, revelando, também, a preocupação de uma politica de saúde planejada, como elemento inseparável do fator económico.
Doutra parte, invertendo a ordem da apreciação, cabe ver a questão segundo o interess·e do produtor. A medida de iodetação é estabelecida ao nível
de preparo do produto, quando este se destina a consumo nas áreas bocígenas.
É certo que a adição d·e iodo representa um custo, mas no que pese a elevação
desse custo, a teoria económica coloca o sal entre os produtos cujo consumo
é inelástico a um aumento de preço, t·endo em vista que tem seu consumo
obrigatório, que consta da dieta em proporções fixas, indispensáveis e cuja
demanda independe da estabilidade do seu valor no mercado. O acréscimo de
preço, t:ortanto. decorrente do maior nível de iodetação, não resultará em
prejuízo do produtor. pois o ónus à es.sa m2dida será transferido a·o consumidor
que, sem dúvida será o beneficiário final.
Cabe um reparo, porém, no que se refere à fiscalização, que o projeto de
lel em ·exame quer, semestralmente. Não resta dúvida que a fiscalização, no
caso, é necessária, e além disso pela própria característica da atividade, estabelecer prazo em que esta se dará, significa prevenir o infrator, pelo que nos
parece deva Rofrer alteração o artigo. retirando-se a exnressão semestralmente.
Além di:.so a multa estabelecida em cinco salári•os mínimos, se bem que
obj,etive uma atualização, não· obser.va .perfeitamente o espírito da !·egislação
que :busca alterar, pois, em termos históricos, não ·corres.ponde ao .valor atribuído
para: a mesma em 19'53. A Lei n.0 1. 944, de 14 d'e agosto doe 1S,53 ·estipulou a
multa com base na legd.slação de 1940, mais precisamente no Dec~eto-lei n.0 2.398,
de 11 de julho deste ano. A multa, então, ·era de dez mil réis por tonelada. Cabe
compará-la ao salário ·mínimo, a fim de que se te·niha uma a'J)roximação da
realidade, para, depois, projetá-la com vistas à situação que hoje se apresenta.
O maior salário mínimo do !Pais, naquela época, ·estava estabelecido em duzentos
e qua11enta mil réis. Send·o as.sim, a m1r"ta era de um vinte e quatro avos do
salário mínimo, proporção que se poderá proaJOr atualmente manticfa a relação
.por tonelada, pa:ra evitar-se exagero na fixação da penalidade.
!Diante do exposto, somos :pela apr-ovação do presente proj,e·to, c·om a Emenda n. 0 1-CCJ, bem assim, {:Om mais a seguinte
EMENDA N. 0 12-CE

Ao art. .1.0, na parte que se red'·ere ao art. s.o da Lei n.o 1. 944, de 14 de
agosto de 19,53, dê-se-lhe a seguinte redação:
"Art. 8. 0 A Comissão 'Executiva: d·o Sal procederá à fiscal!zaçõ.o nas
.fontes produt·oras, dos níveis de iodetação estabele·cidos· no ali. 1.0 d•esta
lei, incorrendo em multa equivalente a um vinte .e quatro a;ros do salário
mínimo da região, p·or tonelada de sal, multa que será cobrada em
dobro no caso de reincidência, os infra:tores da·quela prescrição independentemente das sanções penais cabíveis."
Sa'a das comissões, 26 de junho d•e 1974. - Magalhães Pinto, iPresid'ente Renato Franco, :Relator - Wilson Campo• -- Teotõn~o Vilela - Arnon de Mel1o
- •Paulo Guerra - Helvidio Nunes - José Augusto.
PARECER N. 0 370, DE 1974

Da Comissão de Saúde
Sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 43, de 1974.
Relator: •Sr. Cattete Pinheiro
Nas áreas bocigenas do País a vendo. do sal rflfinado, grosso ou moido, para
consumo alimentar, só será permitida quando devidamente iod.etado, excluído
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desta Comissão, dando nova redação aos arts. 1.0, 2. 0 e 18.0 da Lei n.0 1.944, de
14: de agosto de 1953 .
.1\ Proposição e~llca o que se deve ·entender por iodetação: a: adição de iodo
a níveã.s die 30 mg a 50 mg por qullograma de cloreto de sódio, mediante quantidades equivalentes e íntima mistura com um dos seus compootos: iodeto de
SÓ<!!O OU iOd•e.to de potássio.

O autor do projeto, o nobre senador Fausto Castelo-Bl1anc.o, afirma o
seguinte, na: Justifi-cativa:
"- Cer.ca de nove milhõ.es de brasileiros sofrem, atua!mente, de ·bócio
endémico, em decorrência da ·carência crônica de iodo em seu re.glme
alimentar.
O cretinismo endémico pro:v•ocado pela deficiência de iodo alastra-se
em extensas áreas do território naciona:l, chegando ·a atingir até 011%
d.e todas as crianças nas·cldas numa determinada localidade.
Os altos índices de bócio e de cretinismo endêmico se devem, sobretudo,
à quas·e inexistência de lodo no sal cas.eiro ·e ao consumo nas cidades
mais pobres do interior de sal grosso não rennado."
As observações expendida:s encontram apoio no trabalho do iDr. Geraldo
Antônio Medeiros Neto, intitulado "Bócio e Cretinismo Endémico - Estudo da
.Ação do TH - Substância Sintetizada no Cérebro e no Hipotálamo - Antes e
.Após Terapêutica com óleo J:odado". As pesquisas realizadas pelo Dr. Geraldo
Medeiros Neto chegaram à conclusão de •que há con<v'eniência "de se aumentar
a quantidade de iodo a: níveds que variam de trinta miligramas a .cinqüenta
m!Ugramas por quilo de .cloreto de sódio e que se torne obri.gatória, também, a
adil(ão do lodo no sal grosso".
IN'a verdade, a Lei n.o 1.'944, de 14 d'e agosto de 1953, já estabelece que (art.
4.0 ) "o despac-ho do sal relfinado ou moido, ;pa:ra consumo alimentar, destinado
às ál'eas bocígenas do Pais, somente s·erá !Permitido depois de submetido o [produto ao pro.cesso de iodetação e uma vez inscritas as palavras "sal iodado" nas
sacarias ou envólucros". A lei esta:belece estímulos para a venda de sal iodetado,
caben-do aos ó11gãos onciais ligados ao assunto a r·esponsaibilidade por ampla
prop~~<ganda dos benefícios do sal iodetado na profi!a:xia e combate ao bócio
endémico.
O JJecreto n.O 39.814, de 17 de a,gosto de 19·56, delimita as âreas bocLgenas
do Brasil e dispõe sobre o uso do sal iodeta;do (art. 1.0 ):
- Para os efeitos da Lei n.0 1.944, de 14 de agosto de 1953, os Es·tados
de Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa
Catarina, Para:ná, Espírito Santo, Rio Gra:nde do Sul e Bahia, bem como
o Distrito Federal e Território Federai do Guaporé são conside·rados
âreas bocígenas do Pais, na conformidade do disposto no art. 3.o da
citada Lei e segundo os dados levantados pela Divisão de Organização
Sanitária do Departamento Nacional de Saúde do Min~stério da Saúde.
E, no art. 2.0 , determina que o sal só poderá. ser entregue ao consumo,
quando refinado ou moído ,e devidamente iodado, na proporção de dez miligramas
de iodo metáilico :por quilograma de sal. Tal quantidade é a mesma esta;belecida
no art. 2. 0 da Lei n.o 1.944/53, e que o Proje.to· em exame - por considerar
pequena ou insufic~ente - aumenta para 30 mg ou 50 mg por quilograma.
Parece que a legislação vem sendo burlada e a fiscalizaçã-o é ineficiente.
O depoimento do sanitarista Geraldo Medeiros Ne·to, publi·cado na imprensa,
cQnforme aponta a Justificativa, é de que, dezesse!s a:nos depois da vigência da
Lei que dispõe sobre a iodetação do sal, em cidades do interior de São Paulo
e de Goiás, encontrou a,mostras de sal "ditas iodadas" que não continham
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insuficiente (em média quatro miligramas por quilo de sal)". E frisa o cientista:
- A conc1usão, então, é de que a •população das cidades sujeitas à
carência de iodo permanece com bócio por f!rlta desse elemento. Fundamentalmente lhes é •negada a vantagem que a Lei manda ou promove.
O ·bócio é a tumefação cervical com origem na .glândula tireóide, que não
tenha causa inflamatória (tireoidite) ou neoplásica (cancro). Sabe-se que a
secreção ti11eoxina diminUi e sua· síntese torna-se inadequada, quando a ingestão alimentar de iodo cai abaixo de 20 mg/dia. Do aumento da secreção
de TSH, resulta que a tireóide se hipertrofia e produz o bócio por deficiência
iódica. Este :podie !rlcançar grande volume.
Desde a antiguidade, o bócio atinge aos que têm insuficiência de iodo. Era
comum na Europa Central e nas regiões próximas dos Grandes Lagos, nos
Estados Unidos, que chegaram a ser identificadas como "cinturão bocígeno
central", cujo solo tinha o iodo carregado pelas águas pluviais.
O tratamento antitireoideano implica na utilização de drogas que inibem
a função tireoideana, interferindo no mecanismo de fixação do iodo ou bloqueando a união orgânica desse elemento. Em ambas as situações, a secreção
de TSH se vê estimulada pela queda de tireoxina circulante, provocando o
bócio.
As pesquisas conduziram à conclusão de que o iodo aplicado ao sal influi
no d·ecréscimo da incidência do bócio. Daí ter surgido legis~ação a respeito
que, além de exigir quantidade insuficiente, ainda é descumprida.
O Projeto em exame foi considerado constitucional e legal pela Comissão
de Constituição e Justiça. Mereceu aprovação da Comissão de Economia. Na
primeira, recebeu pequena cor11eção; na segunda sofreu Emenda, relativamente
ao texto sugerido para art. s.o da Lei n.o 1. 944/53.
Somos pela aprovação do Projeto e da Emenda da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala. das Comissões, em 15 de agosto de 1974. - Fernando Corrêa, Presidente - Cattete Pinheiro, Relator - Benjamim Farah - Luís de Barros Lourival Baptista- Fausto Castelo-Branco.
P.ABECER N.0 371, DE 1974

Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas
Sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 63, de 1973, que "altera o art. 14
da Lei n.0 5.108, de 21 de setembro de 1966- Código Nacional de Trânsito".

Relator: Sr. Lenoir Vargas
.&pós revisão da Câmara dos Deputados, onde foi aprovada emenda de
retorna· a esta Comissão o projeto, de autoria do Senador Benjamim
Farah, que altera o artigo 14 do Código Nacional de Trânsito (Lei n.O 5.108,
de 1966).
P~enário,

A emenda da Câmara dos Deputados não modifica a essência da proposição aprovada pelo Senado Federal, como se pode verificar pela leitura dos
dois textos (fls. 1 ,e 21). Ao contrário, procura estabelecer norma B'!lral, no
sentido de permitir a colocação de "quebra-molas" nas vias de trâ·nsito locai!,
ampliando, assim, o aprovado por esta Casa do Congresso, sobretudo porque
inclui expressão que obriga S·eJa ouvida a autoridade federal. Em O·utras palavras, a regulame·ntação da colocação de obstáculos, barreiras ou ondulações
transversais em vias públicas, com os quais torna passivei reduzir a velocidade
de trânsito, não mais obedecerá a regras de construção expedição pela autoridade
de trânsito local, porém anormas baixas pelo Conselho Nacional d·e Trânsito.
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nos termos da emenda proposta pela Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, em 14 de ago~>to de 1974. ·- Alexandre Costa, VicePre.sic:ente, r.o exercic:o da presidência. Lenoir Vargas, Rel:ttor - Benedito
l~erreira- Luís de Ba1·ros.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - O Expediente lido vai à publicação.
O tempo destinado aos oradores do Expediente da presente Sessão, nos
termos de de.Jiberagão ant.erior do Plenário, será d'adlcado a comemorar o 25.0
aniversário da lei que ins.tituiu no Brasil o Dia Nacional de Ação de Graças.
Concedo a palavra ao nobre Sr. S.znador Guida Mondin, que falará em
nome da Aliança Renovadora Nacional.
O SR. GUIDO !1WNDIN (Em nome da ARENA) - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, não me d·emorarei na tribuna, neste instante em que falo pela
Maioria, sem que Implique necessariamente em traduzir-lhe o pensamento, mas
o tema que abordo, embora superficialmente o fundamente, seria discurso para
muitas horas, transcende· dos debates do cotidiano para ferir assuntos da alma.
"·Eu quisera que toda a humanidade se unisse anualmente, no mesmo dia,
para um univ·ersal agradecime·nto a Deus". Es·ta exclam::;.ção é de Joaqui,;n
Nwbuco, quando nosso Embaixador em Washington. Ela partia de sua emoçao
ao testemunhar a prática de outro povo que, há trezentos anos, dl:mte da
apoteose das searas fartas nos seus campos, pela primeira vez em tal sentido,
se curvara ao Criador de todos os bens. para render-.Jhe graças.
Quarenta anos mais tarde, a:pós aquela mani~estação do nosso grande tribuno, por uma lei, o Brasil instituiria o Dia Nacional de Ação de Graças. Agora,
decorre um quart·o d·e século desse ato e o Senad·o da República, dedica estes
instant·es para, participando da intciativa O·ficial, também comemorar o •e·vento.
Agradecer é reconhecer. A fé disipensa provas, porque ela parte de recônditos
impulsos e das inescrutáveis intuiçõ·es do nosso ser. Mas, porque os incréus
ne.gam, argumentam os crentes e. pela metafísica ou pela teleologia, fornecem
demonstrações candentes às exigências racionalistas. Partindo do princípio de
que não há •efeito sem causa, alargam-se os argumentos e as demonstrações
cientWcas, mas Deus não pode ser provado pela mera racionalização. Que se
aprofunde o finito, ele jamais alcançará compreender o Infinito, senão tocar-lhe
a fímbria pela transubstanciação que •e·stá ao alcance da humildade e do amor.
Pref·erire! sempre as manifestações simples da proclamação de Deus, que
se perdem em milênios na inteligência humana, precedendo a Revelação.
Se estamos a comemorar o Jubileu de Prata da instituição em nosso País
do Dia Nacional da Ação de Graças, meditemos sobre aquele Instante em que,
há mais de três séculos, os fundador.es de uma nação renderam-se em agradecimento diante de um testemunho comovente e esmagado. Não é difícil recompor
a cena, simiples como todas aquelas em que Deus se rev·ela aos homens e que
ocorrem, dentro e fora de nós, todos os lnst::mtes. Entregaram-se os :pioneiros ao
amanho da terra e a terra l.'e·colheu a semente para retribuir em frutos. Os campos engalanaram-se de fartura ·e o homem foi regalar-se com o •espe.táculo da
multiplicação. Não fisionomias tens•as, ou .sorridentes, ou banhadas d.e lágrimas, resplandeciam as Interrogações do eSI)Jírito. Quem fizera aquilo? O homem?
A terra? A semente? O sol? A chuva. Quem? Não havia o que l'esponder. Os
foelhos dobraram-se na unanimidade dos sentimentos e Deus foi louvado. Os
olhos maravilharam-se d!ant·e do efeito cosmológico, mas as almas saudaram,
reverente, a Grande Causa.
Num dos mais belos testemunhos de crença, nascia também o Dia de Ação
de Graças.
Mas é do homem a predisposição ao orgulho, à dúvida, à cupidez, à descrença, ao egoismo, à vaidade, porque a presença desses imrpostos em nossa
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homem se distingue e se sublima segundo a força que imprime, pela inteligência,
pelo sentimento e pela fé, no fazer triunfar em si mesmo as virtudes que exaltam a alma e dignificam a existência.
Mas, ai dos homens! Que tem sido feito do homem? Descobrindo-se forças
!mensuráveis no pensamento e na ação, a cada manifestação de sua energia
criadora, acrescentaria novas convicções de sua autonomia em face do Eterno.
Divinizou-se. Porque dentro dele gravitava, inevitável, o mistério da origem,
buscou justificar-se :pela rej elção sumaria. Criou filosofias consubstanciadas
numa interpretação deturpada das finalidades do homem.
Conseqü·entemente, vitimado pela próp.ria dúvida, entrou a sofrer. Consciente ou não, sua decisão de libertar-s•e. de Deus - que 'ele sabia, por isso
mesmo, mais confi·rmá-lo - trazia o tri·buto da angústia amarrado ao orgulho
de sua tresloucada emancipação.
O existencialismo, filho dlleto do materialismo, traz, no campo do pensamento, a mais inquietante contribuição destrutiva a estes t·empos de idolatria
científica e de endeusamento da tecnologia, como se essas expressões maiores
do talento humano devessem neces.sariamente dssociar-se das conotações divinas. Por que p1·eocupa-r-s·e com o transcendente diante das maravilhas de um
computador? Por que entregar-se às pieguices da fratern1dade, dispondo regiões
para a vida, se o que Importa é reservar espaços para as explosões nuc1eares?
A verdade é que o distanciamento e a rejeição de Deus vieram preci·pitando
a anulacão dos valores morais, num impr.essionante d·esprezo à vida. Os homens
perderam - e como perà.eram! - o segredo de suas alegrias e em tudo há uma
fuga às realidades da existência.
o mais terrível paradoxo dos nossos dias é esta ezcravização às liberdades.
o que consiste em equilíbrio no convívio dos homens e das nações assumiu a
expl'essão de preconceitos caducos, contra os quais o homem se rebela, em
busea de afirmações sem grandeza, que penetram os domínios da demência,
numa trágica premonição escatológica.
Aceitamos inermes esta hedionda qualificação de sociedade d'e consumo,
que a tecnocracia axiomaticamente estabeleceu como fatal!dacl·e. Não nos preocupamos em sondar o d•egradant·e sentido dessa condição, mesmo sem ver que
nela somos o produto mais desvalorizado, porqu.e é in·espondível que a vida
n·unca foi mais execrada.
>Condicionados, massificados, esmagados, pl::utif!cadoo como essas revistas
de literatura obscena, que não se cl!feren.c!am d::ts far!saicas publicações permissíveis, - integramos, resignados, ·este ciclo de decadência.
Nesta hipe1·trof!a do antiespirito, as evidências traumatizam. Num cínico
realismo, as ruas, as filas, as platéias, substituíram os bordéis, na licenciosidade
dos eostumes. A um espetáculo de despudor generalizado querem emprestar
foros de uma filosofia tendente a construir uma sociedade sem preconceitos,
não importando que nela o homem configure um boneco de carne, respirando
apenas digestão e sexo.
Resulta que o homem está sofrendo de uma dolorosa ataxia do corpo e da
alma. Esta angústia que, em variados graus, infel!cita o mundo contemnorâneo,
traduzida em neuroses de mil faces, divide os homens entre os que a co-nfessam
e os que a ocultam em dissimulações dolorosas pela necessidade que ainda
sentem de tornar menos penoso o convívio humano.
Cumpre-nos ter a coragem de uma reação, se todos estamos fartos e cansados das conseqüências do nosso desprezo aos valores do espírito. Urge recompor
em nós os equilíbrios perenes que subsistem na obra divina, postos à disposição
dos nossos profundos entendimentos, para que neles reencontremos a perdida
paz, de que nosso coração está sedento.
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que condenou a virtude como anacrónica. Por isto mesmo, esta humanidade
automatizada, fugindo de si mesma, marcada por todos os medos, custa a compreender e aceitar a fórmula simples de um retomo a Deus. Sua deusa é a psicanálise, em que busca resposta às suas aflições e ansiedades.
O clima intelectual em que vivemos é uma torrente de contradições. A tecnologia cria o mais sofisticado conforto para o homem, mas ·a;grava cada vez
mais as perturbações do espírito. Quase todos, porém, eVitam falar da devastadora realidade dos nossos dias, como se essa atitude solucionasse o tormento
que domina as mentes. A inquietação lavra entre os homens, a insatisfação
generaliza-se. A satisfação de um anseio gera novas ansiedades, desintegrando-se a vontade num caos de angústias a custo reprimidas. Entediada e insegura, vive o cotidiano das desconfianças e dos temores, numa disponibllidade
amarga para a agressão, porque a decantada vida moderna vem-nos transformando em sombras desprovidas de amor. O homem massificado, o homem-número, o homem-estatística, Vive num clima de mentiras recíprocas, porque ninguém dispensa tempo para deter-se na verdade do homem e nas verdades da
vida.
Os problemas desta quadra. atormentada são universais, não discriminam
classes, nem grau de cultura., nem posições sociais. Nas relações internacionais,
os tratados prendem-se a questões pragmáticas, pretensamente buscando maior
relacionamento entre os povos. Inutilmente os homens reúnem-se para tratar
de paz, mas não ultrapassam do formalismo, porque a descrença. é a tônica. dos
negociadores. Malograrão os esforços, enquanto os estadistas não admitirem que
será construir sobre areia o que não buscar inspiração em Deus. Reúnem-se os
homens em sucessivas conferências para tratar de problemas, quando o primeiro
problema são os homens perturbados que se reúnem ao redor das mesas.
Mas, se nada se espera do comum dos homens, dos que vivem complacentemente, quando muito como espectadores dos acontecimentos sem se aperceberem
das suas projeções, sem se envolverem em nada, cabe aos de responsabilidade
não se deixarem levar como cortiça ao sa·bor da correnteza. Particularmente
no plano político, pela universalidade das questões que lhe são pl'opostas, urge
observar o que gravita. no fundo da crise moral avassalante, que nada mais é
senão o resultado do desafio dos homens às leis de Deus.
Num cenário internacional desconcertante, de violência, de rivalidades ferozes, de superpopulação, de fome, d·e crime, de racismos, de radicalismos, de
degradação dos costumes, o avanço científico não pode mais prosseguir marginalizado de Deus.
Os homens precisam reencontrar-se nos caminhos de Deus. l!: tempo de
voltar aos princípios morais e espirituais, porque é tempo de voltar a Deus e Deus é perdão, tolerância, paz nos corações, verdade, justiça, sossego da
alma, equilíbrio, cordialidade, alegria, fraternidade, felicidade, disposição e, acima de tudo, amor.
Já em 1909, Joaquim Nabuco assim compreendia quando desejava para a
humanidade que se unisse, pelo menos anualmente, para agradecer a Deus.
Não foi diferente o ·pensamento do Congresso Brasileiro ao decretar a lei, e
do !Presidente Eurico Gaspar Dutra ao sancioná-la, instituindo, em 17 de agosto
de 1949, o Dia Nacional de Ação de Graças.
Pois, hoj.e, ao comemorarmos aqui o Jubileu de Prata desse evento tão caro
à nossa compreensão e aos nossos sentimentos, saibamos retornar a Deus, se
outro não é o caminho para o reencontro da paz que ardentemente o nosso
coração almeja. Preenchamos a vacuidade que amarga nossa existência, com
o espirita de Deus. Nele tudo se restabelecerá.
Nosso agradecimento maior, pois, pode reduzir-se a estas palavras finais:
obrigado, Senhor, obrigado porque nos conservaste a consciência dos nossos erros

-15e nos preservaste a lucidez para superá-los, retornando sobre os nossos próprios
passos em busca de Tua luz. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Benjamim Farah, que falará em nome do Movimento Democrático
Brasileiro.
O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos aqui
reunidos para festejar o jubileu de prata da Lei n.O 781, que instituiu o "Dia
Nacional de Ação de Graças", e que trouxe a chancela do Presidente Eurico
Dutra, referendada. pelo seu digno Ministro da Justiça, Dr. Adroaldo Mesquita
da costa. A lei foi regulamentada pelo Decreto n,0 57 .298,, de 19 de novembro
de 1965, especificando atribuições e interessando a diversos Ministérios e órgãos
do Governo por O'Casião da sua comemoração, consignada na última quinta-feira
de novembro.
Estava eu na Câmara quando da elaboração desse diploma, em 1948. Pa,rticipei do debate da matéria. Naquela oportunidade, referindo-me à. passagem
do projeto pelo Senado, afirmara, que um dos mais ilustres membros daquela
Casa, agindo de maneira compatível com os sentimentos cristãos e com o desejo
de toda. a hi·erarqul!a eclesiástica, apresentara importante emenda. Refiro-me
ao Senador Fernandes Távora, que na sua brilhante exposição, logo de início,
profere éstas palavras, simples, mas expressivas e eloqüentes, que honram as
tradições do Congresso Nacional. "Sr. Presidente, raramente se terá, na História
do nosso Pais, oferecido à. consideração do Parlamento projeto de lei de tanta
simplicidade e, ao mesmo tempo, tanta magnitude, como este a respeito do qual
se vai hoje pronunciar o Senado Federal: a instituição do "Dia Nacional de
Ação de. Graças". E prossegue, em seu magnifico discurso, o então Senador pelo
Ceará: "A última quinta-f·e!ra de novembro era a data naturalmente indicada,
pois, coincidindo com o término do ano canónico, nenhum outro dia, como ele,
.se credencia na consciência dos católicos que desejam render Graças ao Criador
pelas mercês que lhes foram concedidas durante esse período".
Na Câmara houv·e ·emenda noutro sentido. Debates acalorados se travaram.
o Monsenhor Arruda Câmara, de saudosa memória, apresentou emenda diferente dessa, proposta pelo Senador Távora, a qual, mais tarde, viria retirar.
Tomei posição ao lado do Senador Távora; vale dizer, aceitando a emenda do
Senado, a qual prevaleceu.
As críticas surgiram em conseqüência dessa data, que coin'Cide com a mesma
consagrada pelos Estados Unidos. A decisão da Câmara foi taxada de recuo,
por uma pequena corrente.
Eu me permito repetir um trecho do meu pronunciamento de então: "Que
inconveniente advirá da .propugnação de uma idéia que evidencia o nosso propósito de harmonização, de amor, de compreensão, de união para com os nossos
irmãos da grande R~pública Norte-Americana?"
Recuo ou imitação? Que importa, se a meta é o bem, a gratidão, a misericórdia infinita, se o caminho é -Deus, e se prati'Cado por tantas almas, tal
como fez aquele brilhante Senador, o Prof. Aloysio de Carvalho, que assim se
pronunciou:
"Impressionou-me, além do mais, o avgumento de que não há de parte do
Brasil cópia servil da comemoração americana, escolhendo o mesmo dia; porquanto o projeto obedece à orientação do pensamento católico brasileiro no
seritido de que esse dia possa transformar-se numa razão a mais para a solidariedade americana - uma das linhas mestras de nossa política exterior através da ação benemérita e sempre recordada de Rio Branco e de Joaquim
Nabuco, e o nome deste, foi, com toda razão e justiça, rememorado no Instante
em que o Brasil realiza, no ano exatamente do seu centenário, uma. das suas
vivas aspirações de aproximação americana".
Com o apoio e com os aplausos de tantas personalidades do passado e do
presente, está mais do que provada a justiça em que se assenta a preferên'Cia
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tese ora retomada e defendida com invulgar combatividade, com desprendimento, com sacrifícios inauditos, mas, também, com admirável brilho, com inteligência, com sinceridade, amor cristão, nobreza, pelas dignas e honradas Noelistas brasileiras, tendo à frente essa figura de escol, que nós nos acostumamos
a admirar, tais os seus elevados propósitos: refiro-me à Ex.ma Sra. D. Alice
Isnard Távora."
Peço perdão à casa de fazer essa digressão. Desse modo, quis mostrar que
na primeira legislatura, como procede agora, o Congresso assumiu uma posição
em consonância com o nosso sentimento cristão.
E por uma coincidência histórica, quando o Brasil dilata as suas fronteiras
diplomáticas, até com povos de outras convicções religiosas, o Governo brasileiro
dá toda ênfase para os festejos comemorativos do 25.0 ano da lei que instituiu
o Dia Nacional de Ação de Graças. ·E com isto dá provas de que o sentimento
cristão do nosso povo abre sempre o coração para o entendimento, com uma
mensagem de fraternidade.
Sim, o brado de Joaquim Nabuco está vivo em nossa memória: "Eu quisera
que toda a humanidade se unisse anualmente no mesmo dta, para um universal
agradecimento a Deus." Dessa famosa cruzada mundial de 1909, quando aquele
nosso diplomata fazia a con'Clamação, até os· nossos dias, o mundo passou por
vários estágios, inclusive foi violentado por duas grandes guerras.
Outras poderão vir, quem sabe? Mas a nossa luta prossegue. Prossegue
contra o divórcio entre os homens e Deus. E todos os dias clamamos por justiça,
mas esquecemos, constantemente, a sua fonte principal. "Não há justiça, onde
não haja Deus", nos ensina Rui Barbosa.
E é Cristo quem no-lo diz: "Qual é entre vós o Pai que, se o filho lhe pede
pão, lhe dá uma pedra? ... Se, pois, vós, maus como sois, sabeis dar a vossos
filhos boas coisas, quanto mais vosso Pai celeste dará o Espírito Santo aos que
Lho pedirem."
Por isso, com Agostinho, o Santo que conquistou o céu com a inteligência,
eu gostaria de repetir: "Deus resiste aos soberbos e dá Sua graça aos humildes".
E com ele ainda "O que sei com certeza, Senhor, é que Te amo. Feriste meu
coração 'Com Tua palavra, ·e Te o.mei. ·Mas também o céu, a tena e tudo quanto
nela existe, de todas as partes me dizem que Te ame; nem deixam de dizê-lo
a todos os homens, a fim de que sejam inescusáveis".
Que Deus nos ajude para que possamos assimilar os conceitos do bispo de
Hipona; mas sabemos o quanto é fraca a criatura humana!
Sr. Presidente, hoje o Senado da República comemora o 25. 0 aniversário.
da Lei n.o 781, numa afirmação de fé cristã. E não está só. As mais altas autoridades do Executivo e do Judiciário se irmanam conosco nesse encontro de
almas e corações, mobilizados pela mesma crença.
E que bela perspectiva pa1·a nós, que integramos a vida política, pois sabemos
que o nosso poder vem da moral, e não da força física, e o nosso grande respaldo está na razão, com os alicerces mais profundos originários das verdades
espirituais, cuja fonte suprema é Deus.
Se Jesus disse: "Onde estão dois ou três congregados em Meu nome, aí estou
no meio deles".
Temos que acreditar nessa augusta presença. Cremos, por igual, na sua.
proteção ao Senado, ao Congresso, ao povo, ao Brasil e a toda a humanidade.
Antes de terminar, recordo aqui as palavras de D. .A:quino Corrêa., o saudoso
Arcebispo de Cuiabá, tribuno e po·eta, que falando no Dia de Ação de Graças,
afirmara: "Quem dera que daqui, destas assembléias interamericanas, saíssem
as nações unidas em Cristo, por Cristo e para Cristo".
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Por tudo Isso, esta Casa, onde ·estão as legítimas representações do povo,
hoje, mais do que nunca, se transforma num altar votlvo da Pátria, ao qual
também comparece o Movimento Democrático' Brasileiro, para que, irmanado
com toda a Nação, renda graças a Deus, rogando-Llhe que .infunda em todos
nós, sempre e sempre, a união, a justiça, a liberdade e a paz. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESWENTE (Adalberto Sena) - Em nome da .Mesa, esta Presidência
se associa à presente comemoração, pela qual o .Senado Federal,. mais . uma ,vez,
a. par de sua função legislativa, a de reverenciar, não só os que se tornaram
motivo do seu orgulho, como também os grandes e intangíveis valores humanos,
como este de cuja exaltação em termos de um culto anual, ela própria há.cerca
de vinte anos, fez questão de tomar a ·iniciativa. (Pausa.)
'Nos termos da alinea d do art. 186 do Regimento Interno, concedo.a palavra
ao nobre Senador Lourlval Baptista.
.O SR. LOURIVAL BAPTliSTA - Sr. Presidente, Srs. Deputados,· a imprensa
nos tem proporcionado ampla e excelente cobertura da visita que ora fazem
ao Brasil três importantes missões ·comerciais: da China, dos paises árabes ·e
da Alemanha Ocidental. Evidente a significação excepcional da visita que nos
fazem essas três missões. Não preciso a ela aludir e multo menos· procuraria
demonstrar, aqui, o óbvio. Mas entendo .do meu dever salientar .a demonstração
de puJança e capacidade, bem como de responsabllldade, que nos está sendo
dada pela imprensa brasileira, ao focalizar com amplidão e profundidade assunto
de tanto interesse para o País.
.Sr. Presidente, minha presença nesta Tribuna será rápida. Não é meu
intuito alongar-me em citações ou comentários em torno do vasto .noticiário
diariamente estampado em nossos jornais. Minha pretensão é bem.mais simples
e, nem por isso, menos importante.
o Governo Geisel - e isso foi firme e insofismavelmente afirmado por Sua
Excelência - constitui nova etapa da Revolução iniciada .no Brasil ·em 1964,
com o Governo castello Branco, sendo, assim, garantia de continuidade 'de
idéias e ideais nacionais, que transformarão este Pais cada vez mais velozmente.
Apesar da. limpidez de tudo isso, lastimavelmente alguns buscaram despertar
na opinião pública receios e temores, dúvidas e suspeitas quanto .ao acerto de
pontos essenciais da política e da administração adotadas em 64 .e até hoje
mantidos com Inabalável segurança, se bem que constantemente aperfeiçoados
e revistos segundo o Interesse nacional e, portanto, na fidelidade. à Revolução,
que nunca foi nem será estática. E um dos pontos mais visados por essa visão
derrotista está no que diz respeito à solidez do nosso processo de desenvolvimento,
acelerado ao máximo e objeto de tanta surpresa e admiração em todo o. mundo.
Fatores internos e externos, por demais conhecidos, propiciaram, até certo
ponto, palco f·avorável a esse trabalho, a essa tentativa de erosão da confiança
nacional, felizmente anulada pela firmeza e segurança com que o a.tual Governo
vem-se conduzindo em todos os setores.
Ora, Sr. Presidente, visitam o nosso Pais três missões de alto nível e da
maior importância: da China Continental, dos países árabes e da Alemanha
Ocidental. Banqueiros e· empresários árabes - povos a que .estamos tão estreitamente ligados - aqui estão estudando nosso mercado, no propósito de ·fazer
importantes investimentos .em nosso País. A missão alemã aqui está com· o
objetivo de expandir· nossas relações, sobretudo através da compra e venda de
material eletrônico. E, finalmente, uma mlssão de grande porte nos veio da
China Continental e visita divarsos pontos do Brasil, inteirando-se da realidade
braslleira e no preparo de relações comerciais de envergadura.
A presença dessas três missões é desmentido o mais categórico a todo
derrotismo. Exibe-nos, de forma estrondosa, o grau de importância alcançado
pelo Brasil no exterior. Comprova-nos a confiança depositada pelo mundo inteiro
em nosso Pais. Desvenda-nos possibilidades imensas de revigoramento do nosso

comércio e, assim, de nosso processo de desenvolvimento. Missões oriundas de
povos tão diversos, de regiões tão diversas e regimes tão diversos, mostram
como cresceu o interesse em torno do Brasil e confirmam s1er o nosso País por
todos visto como território para. grandes e seguros investimentos.
Alemanha Ocidental, China continental e a comunidade árabe, por feliz acaso,
aqui estão reunidas, no mais categórico desmentido a derrllltismos e intrigas.
Devo, ainda, notar que essa visita velo testar, de modo vigoroso, a. política
externa logo anunciada pelo eminente Presidente Ernesto Geisel. Na prática,
vemos todos, como vê o mundo inteiro, o quanto estamos amadurecidos para a
execução de uma politica externa adulta, sábia e segura, na conformidade com
os mais altos interesses nacionais, nossas tradições no setor de politica internacional e sem o mínimo prejuízo para a segurança do regime e muito menos
da nacional.
Sr. Presidente, as missões que ora nos visitam e das quais, não há dúvida,
redundarão grandes proveitos para nós e os países que l'Cpresentam, exibem
a todo o povo brasileiro e ao mundo inteiro a confiança que despertamos no
exterior; atestam a importância assumida pelo Brasil no mundo; realçam nossas
possibll!dades de comércio e de obter investimen·tos.
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a permite um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, eminente Senador José
Lindoso.
O Sr. José Lindoso - Considero importante o registro que V. Ex.a faz no
Senado da República sobre a visita das três missões comerciais e políticas: a dos
árabes, dos al~mães ocidentais e da China Popular, algumas com aspecto nitidamente comercial - como a árabe e a alemã - e outra com um acréscimo
para a nossa História política - a missão da República Popular da China.
Esta última missão representa um passo de grande significação na história
diplomática brasileira, porque, dos seus contatos múltiplos, resultou o restabeleclmanto das nossas relações ·diplomáticas com aquela nação asiática. Decerto,
no discurso que ora pronuncia, V. Ex.a exalta a confiança. que o Brasil tem em
sl mesmo na realização desses entendimentos. Assinalo aqui, no Senado, que
as relações que acabamos de restabelacer com a República Popular da China
representam um arto de confiança nos nossos dest!Ms, uma caminhada na
História. Superando problemas de ideologias, sem abdicar das nossas tradições
e dos valores fundamentais da nossa nacionalidade, o Brasil lava, perante todas
as nações, a sua mensagem de paz, a sua palavra de construção para. um mundo
melhor. Congratulando-nos com o Governo, associando-nos com o discurso de
V. Ex.a, dizemos ao povo que tudo isso representa um ato de confiança absoluta
nos destinos do Brasil. Trata-se - sem dúvida - da revisão histórica. profunda,
marcando uma nova posição, ditada pela superação de problemas internos e
pela dinâmica da Hist.ória - a caminhada para a realização firme e decisiva
de nossa participação nas decisões do mundo.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou multo grato a V. Ex.a, eminente Senador
José Lindoso, paio seu aparte.
Pretendia fazer este discurso ontem, razão pela qual nele não aludi ao
reatamento das relações Brasil-China Popular. Faz muito bem V. Ex.a em
destacar esta decisão, de indiscutível e imensa significação para o nosso País.
Estamos - sem dúvida - diante de uma decisão de tal porte que podemos
apontá-la como histórica. o aparte de V. Ex.a veio enriquecer sobremaneira
este pronunciamento que faço na tarde de hoje.
Sr. Presidente, finalmente o Governo Geisal demonstra à Nação que os
enunciados de sua politica externa não foram meras palavras e muito menos
simples promessas: por demais cedo fica revelada a objetivldade de nossa política
externa, da mesma forma que se exibe portentosamente a capacidade do Governo
em concretizar uma ação que a muitos parecia improvável e a outros impraticável! (Muito bem! Palmas.)
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Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVA!LCIA.NTE- Sr. Presidente, Srs. Senadores, data de poucos
dias o decreto que estende ao campo dos metais não-ferrosos a atuação do
Consalho Nacional da Indústria Siderúrgica - CONSIDER, que tem agora a
denominação de Conselho de Não-Ferrosos e Siderurgia.
Os não-ferrosos, como sabem V. Ex.as, vêm gravando crescentemente nossa
balança ~omerclal. Neste ano_ de 1974, está previsto .um dispêndio mínimo de
500 milhoes de dólares com nao-ferrosos em geral.
O Ministério da Indústria e Comércio elaborou um substancioso trabalho
sobre os não-ferrosos, intitulado "Indúst~~:la de Não-Ferrosos", cujos autores são os
engenheiros Juvenil Ti-búrcio Félix, Adelmo José Melgaço e Heinz Herbert Damm.
Nesse trabalho, são considerados não-ferrosos comuns: o aluminio, o chumbo
e o cobre. E dá ele a denominação de não-ferrosos especiais ao berilo, titânio,
magnésio, cromo e outros metais. Os autores considaram, ainda, metal-oportunidade: o aluminio. o estanho e o níquel. O alumínio, tendo em vista as possantes
jazidas que temos do metal, como também quanto ao níquel e ao estanho.
E conslderllim metal-problema: o cobre, o chumbo e o zinco.
Logo na introdução, lê-se:
"Há de se considerar que o maior problema da Indústria dos não-ferrosos é a urgência com que se deve desenvolver o setor."
Pode-se dizer que o estanho e o cobre estão em pólos opostos: o cobre é o
que mais divisas consome em nosso País, e o estanho é o único que nos dá.
divisas.
No ano passado, nosso dispêndio com o cobre fel de cerca de 200 milhões
de dólares.
Neste ano de 74, no primeiro semestre, já compramos 150 milhões de dólares
de cobre, valor das 65 m!l toneladas que importamos.
Quanto aos preços médios, no primeiro semestre de 73 situou-se em 1.290
dólares a tonelada, enquanto o preço médio de 1974, foi de 2. 335 dólares, quase
que o dobro do preço médio do primeiro semestre do ano passado.
De todos os metais, é o cobre o que vem apresentando maior oscilação de
preço este ano. De janeiro a julho houve uma variação de 1.019 dólares a tonelada, até 2.265 dólares, sendo que em abril se registrou o preço máximo: 3.160
dólares.
A evo!ução da importação do metal está assinalada no Anuário Mineral
Brasileiro de 1973. Focalizando apenas o período da Revolução, nele vemos que,
em 1974, importamos 21 milhões de dólares de cobre, correspondentes a 28 mil
toneladas. Dez anos depois, agora em 1974, a Importação passará de 300 milhões
de dólares. Isto porque, de todos os não-ferrosos, é o cobre aquele de emprego
mais diversificado. &ecorrendo, novamente, ao trabalho Indústria de Não-Ferrosos, vemos que, no Bl'a.s!l, 50% do consumo do cobre têm aplicação na indústria
de condutores e equipamentos elétricos; 13,8% na indústria mecânica; 8,1 o/o na
construção civil; a indústria automobllistica absorve 8,8%; a indústria de equipamentos para transportes rodoviários e marítimo consome 5%; a indústria de
artigos domésticos, 4,8%; e, em usos diversos, 1,5%. A demanda do cobre, entre
os anos de 1967 e 1973, cresceu a uma taxa média aproximada de 10%, precisamente 9,6%, segundo o Anuário. Enquanto Isso, a produção brasileira está
estagnada, desde alguns aiilOS, em cerca de cinco mil toneladas, proveniente das
minas de Camaquã, no Rio Grande do Sul,
O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Com muito prazer, meu eminente Colega,
O Sr. Virgílio Távora - O assunto percutido, sem sombra de dúvidas, é
daqueles de interesse maior ;para o desenvolvimento de nosso País. Gostaríamos,
apenas, de aduzir algumas achegas ao seu pronunciamento, nobre senador. A

-20primeira·· diz respeito à política pragmática adotada pelo Governo, que tem
como o exemplo mais frisante o tratamento que procura dar aos não-ferrosos,
no Brasil, e bas.eado, por coincidência, muito nos dados dos relatórios que V. Ex."
tão pertinentemente alude. Ao invés de, teimosamente, desejar procurar na autosuficiência: que, no momento, as reservas conhecidas tornar-se-iam impossíveis,
de uma classe tão · cal'\ente de não-ferrosos, como o cobre, procura o Governo,
numa política global, fazer com que o desenvolvimento de alguns dos nãoferrosos, ou mais precisamente como do alumínio e do estanho, dê para cobrir
t(ldo o c·onsumo interno e tenda, com os investimentos programados, a criar divisas
suficientes que nós permitam obstruir o que nós poderíamos chamar de um
equilíbrio parcial dentro da ba~ança comercial no conjunto considerado por
V. Ex·."' Eram essas as apreciações que gostaríamos de fazer, num l!lplauso que
damos a percução que V. Ex. 11 faz em um assunto que, realmente, é de magna
importância para essa arrancada de desenvolvimento, que hoje o Brasil faz.
O SR. LUIZ CAVALC'ANTE- Múito grato ao nobre Senador Virgílio Távora
pelo seu ilustrado aparte.
: · .Estava eu diz.endo que a produção atual do Brasil é de apenas 5 mil
toneladas de cobre. Pela reciclagem, isto e, pela recuperação secundária, temos
mais· 35 mil toneladas. Então, ao todo, são 40 mil toneladas. Mas acontece que
a demanda de 74 é estimada em 170 mil tone'adas. Haverá, portanto, um déficit
de 130 mil toneladas, que deve ser coberto pela importação .
. Já vimos que no primeiro semestre importamos 65 mil toneladas, precisamente a metade. Logo, no segundo semestre deveremos importar outras tantas.
O trabalho dos três engenheiros do Ministério da Indústria e Comércio
também dá a projeção da demanda para os próximos anos. Eles estabelecem
duas taxas: uma taxa de cr.escimento mais baixa, de 12%; outra mais elevada,
de 14%. A taxa de 12% é na hipótese de que outros metais, como o alumínio,
venham a substituir parcialmente o cobre. Pois bem, à taxa ·mais baixa, de
12%, estaremos, em 1980 - e dizemos 1980 porque qualquer projeto que se
tente executar a partir de agora, somente dará frutos dentro doS cinco a seis
anos - então em 1980 a demanda será de 298 mil toneladas. A taxa maior, de
14%, a demanda seria de 350 mil toneladas. Considerando que a r.ecuperação
secundária é aproximadamente de cerca de 24%, restará um líquido a importar,
em 1980, de 226 mil tone'adas. Na segunda llipótese, à taxa de 14%, ter·emos de
importar 265 mil toneladas.
Ora, Sr. Presidente, todos nos demos conta, como no caso do petróleo, de
que o cobre é também finito. Os futurólogos acham que dentro de 30 anos não
hav.erá mais cobre no seio da terra. Este é talvez o motivo principal pelo qual
o preço do metal vem num crescendo assustador.
Assim, as 226 mil toneladas que teremos de imp.artar em 1980, a três mil
dólares a tonelada - e isto é o mínimo que o cobre pode atingir, porque atualmente já está b.eirando os 2.500 dólares- nos custarão 688 milhões de dólares.
Mas, bem pode o cobre alcançar, em 1980, em vez de três, seis mil dó1ares a
tonelada. ·N.este caso, teremos um dispêndio de importação de um bilhão e
trez.entos milhões de toneladas. E se o preço disparar para lO mil dólares a
tonelada? Simplesmente iremos despender dois blll1ões e trezentos milhões de
dólares. E - numa hipótese que hoje pode ser pessimista, mas que dentro de
pouco tempo poderá não o ser - e se o cobre alcançar 20 mil dólares a tonelada,
em 1980? Aí o dispêndio irá quase a 5 bilhões de dólares, só com a aquisição de
cobre!
Seguramente foi esse quadro que ditou a inclusão dos não-ferrosos no campo
da atuação do CONSIDER, porque, até agora, não se havia tomado providência
mais concreta em relação aos não-ferrosos.
Qua1 é a solução? Não vou ter a pretensão de apontar a solução. Valho-me,
mais uma vez, dos técnicos do Ministério da Indústria e Comércio. Diz.em eles
no citado estudo:
Diante do deficit crescente de cobre, correspondente a cerca de 64%
das importações dos não-ferrosos comuns, é necessário que se tomem
m.edidas urgentes para atendimento da demanda.
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trabalhar com concentrado nacional e importado. O prazo necessário
para engenharia e implantação seria de 4 anos. Considerando-se mais
1 ano para composição da nova empresa, a usina poderia entrar em
operação no início de 1979. Em qualquer época após 1978, em que o
projet.o Caraíba (70.000 t/a) entrar em produção, a Instalação de um
smelter com capacidade de 100.000 t/a é viável.
Vemos, portanto, que os autores contam a importação de cobre, concentra~
do. De fato, temos conhecimento de que autoridades do Ministério da Indús-.
tria e do Comércio, em conjugação com o Ministério do Exterior, andaram
tentando junto ao Governo do Peru estabelecer uma binacional, para. trazer
para o Brasil o conc-entrado de cobre do Peru. Infellzmente, as negociações
ma~ograram. O Peru está disposto a nos fornecer cobre, mas por sua empresa
·
enunentemente nacional.
Agora os jornais anunciam idêa:ltlcas gestões junto ao Chile, para formação
também de uma binacional, a fim de que empresa chilena com larga experiência de mineração de cobre possa colaborar na exploração das jazidas cupriferas brasileiras.
Não acredito nessa solução. o cobre é a maior fonte de divisas do Chile.
Dar-lhe-á neste ano pelo menos 1,5 bilhão d-e dólares. Então não deve haver
multo interesse em que um bom comprador, como o Brasil, passe à condição
de produtor.
S!. Presidente, os autores do trabalho a que muitas vezes me referi fazem
mençao ao Projeto Caraíba. nome sobejamente por todos nós conhecido. Já
ouvimos muitas e multas vezes e.ssa palavra - Caraíba -, lugar onde se
localizam, na Bahla, as maiores jazidas de cobr·e do Brasil.
Em discurso de 13 de dezembro de 1973, o eminente Senador Ruy Santos
deu a conhecer a esta Casa que nas minas de Caraíba podem-se extrair 100.000
toneladas de cobre anualmente. Mas, como se sabe. desde há muitos anos,
Caraíba é uma interminável e fastidiosa nove'a mediocremente representada
pelo grupo que detém a posse das jazidas.
Em 1972, o então Mlnlstro Dias Leite tentou transferir para o Estado a
exploração das minas de Caraíba. Um acordo chegou mesmo a ser firmado
entre as duas partes: o concessionário e o Estado. Acordo que, infelizmente,
até hoje não foi concretizado.
Lamentando a delonga da solução, disse o Senador Ruy Santos no· seu
lembrado discurso de 13 de setembro do ano passado:
"É p<!na que já se tenha perdido tanto tempo!"
A 13 de setembro próximo, bem poderia o ex-Prefeito de Itapira fazer
novo discurso sobre o cobre e dizer então:
"É pena que já se tenha perdido tanto tempo e mais um ano!"
Tão dependente do cobre é a indústria nacional, que em O Globo, de 11 do
corrente, lúcido articulista observou:
"Se ocorresse alguma crise internacional neste momento, em relação
ao cobre, e fossem sustadas as importações, o Pais simplesmente pararia."
Assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o binómio Desenvolvimento e Segurança, lema do Governo Geis-el, que exige do CONSIDER, antes de mais nada,
o fim da novela de Caraíbas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem! Palmas.)
COMPAREOEM MAIS OS SRS. SENADORIES:
José Esteves - Paulo Guerra - Wilson Campos - Luiz Cavalcante - Amaral Peixoto - Accloly Filho.

-22O SR. PRIESIDENTE (Adalberto Sena) - O Sr. !.o-secretário procederá
à leitura de requerimento que se encontra sobre a mesa.
1!: lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Senhor Presidente:
Nos termos do art. 283 do Regimento Interno, requeremos a tramitação
conjunta dos Projetos de Lei do Senado n.0 43, de 1974, e da Câmara n.0 88,
de 1974, que td'atam de matéria idêntica..
Sala das Sessões, H! de agosto de 1974. - Wilson Gonçalves - Cattete Pinheiro- Waldemar Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - O requerimento lido será. publi·
cado e incluído em Ordem do Dia, nos termos do disposto no ,art. 280, item II,
letra c, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDEN'l1E (Adalberto Sena) - Está terminado o período destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 42 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela comissão
de Redação em seu !Parecer n.0 355, de 1974) do Projeto de Resolução
n.o 21, de 1974, que suspende a. execução de dispositivo legal que especifica.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Como nenhum dos Srs. Senadores quis manifestar-se, vou encerrar a discussão. <Pausa.)
Está encerrada.
A redação final é considerada definitivamente aprov,ada, nos termos do
art. 362 do Regimento Interno.
o projeto irá à promulgação.
ll: a seguinte a redação final aprovada:
Redaçã.o final do Projeto de Resolução n.0 21, de 1974.
Faço saber 1que o Senado Federal 'aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte

RESOLUÇAO

de 1974
Suspende, por inconstitucionalidade, a execução de dispositivo da
Constituição do Estado do Mato Grosso.
O Senado Federal resolve:
N.0

,

Art. 1.0 É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 1,5 de a;gosto de 1973, nos
autos da Representação n.0 888, do Estado do Mato Grosso, a execução do
inciso III do a.rt. 12'1 da Constituição daquele Estado, com a redação da Emenda
n.o 6, de 13 de abril de 1972.
Art. 2.0 !Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Discussão, em tumo único, do Parecer n.o 235, de 1974, da Comissão
do Distrito Federal, pelo arquivamento do Oficio n.0 S-16, de 1974, do
Governador do Distrito Federal, encaminhando ao Senado o Inventário
Patrimonial referente ao exercício de 1973, elaborado pela Coordenação
do Sistema de Administração Patrimonial, da Secretaria de Finanças.
Em discussão o parecer.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou enc'errar a discussão.
<Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado o pareocer; a matéria será arquivada.
É o seguinte o parecer aprovado:
PARECER
N.0 235, de 1974
Da Comissão do Distrito Federal, sobre o Oficio n.0 S-16, de 19'74
(n.o 653/'74-GAG, na origem), do Senhor Governador do Distrito Federal,
encaminhando ao Senado Federal o Inventário Patrimonial do Distrito
Federal referente ao exercício de 19'73, elaborado pela Coordenação do
Sistema de Administração Patrimonial, da Secretaria de Finanças.
Relator: Sr. 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 Inventário Patrimonial em apreço, referente ao exercício de 1973, foi preparado sob a responsabilidade do ·Coordenador do Sistema. de Administração
Patrimonial, no âmbito da Secretaria de Finanças do Governo da Capital da
República.
3. São 179 folhas bem impressas, através das quais os múltiplos quadros estão
reunidos sob os seguintes 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. Exprime, ocontudo, na minúcia de seus itens e na densidade de
seus números, 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 disposição dos interessados.
Sala das Comissões, em 5 de junho de 1974. - •Cattete Pinheiro, Presidente
- Heitor Dias, Relator - Otávio Cesário - Carlos Lindenberg - Fernando
Corrêa - Saldanha Derzi.
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Discussão, em turno único, do Parecer n.0 238, de 1974, da Comissão
do Distrito Federal, pelo sobrestamento do Ofício "S" n.o 1:9, de 1974,
do G<lvemador do Distrito Federal, encaminhando ao Senado o Balanço
correspondente ao exercício de 1973, elaborado pela Coordenação do
Sistema de Contabilidade, da Secretaria de Finanças.
Em dlseussão o parecer.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está.. aprovado.
Aprovado o parecer; a matéria .será. sobrestada.
:1!: o seguinte o parecer aprovado:
PADECER
N;o 238, de 1974
Da Comissão do Distrito Federal sobre o· Ofício "S" n.0 19, de 1974
(n.o 695174-GAG, de 21 de maio 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 Sistema de Contabilidade, da Secretaria de Finanças.
Relator: Sr. Saldanha Den:i
Com vistas ao disposto no § 1.o do art. 28 da Lei n.0 5.538, de 23 de noV'embro
de 1968, o Senhor Governador do Distrito· Federal remeteu, concomitantemente,
ao Senado e ao Tribunal de Contas o Balanço daquela Unidade Federativa correspondente ao exercício de 1973.
Determina, ainda, o § 3.o do mesmo art. 28, que a Egrégia Corte de Contas
deverá apresentar ao Senado parecer conclusivo sobre a matéria.
A Comissão, tendo em vista os dispositivos supramencionados, 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 Senado o
respectivo parecer do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Ante o exposto, manifestamo-nos no sentido de que seja sobrestado o exame
da matéria, até que o Senado receba o parecer do Tribunal de Contas do
Distrito Federal, relativo ao assunto objeto do processo sob exame.
Sala· das Comissões, 5 de junho de 1974. - Cattete Pinheiro, Presidente
- Saldanha Den:i, Relator - Fernando Corrêa - Otávio Cesário - Carlos
Lindenberg - Heitor Dias.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Esgotada a matéria constante
da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos para esta oportunidade.
Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores. O Movimento
·Democrático Brasileiro realizou, em São !Paulo, no dia 11 de agiQsto último sua
convenção regional para escolha d-os candidatos ao Senado, à C'âmara. f·ederal e
à Assembléia Legislativa.
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convenciona:Ls, constituiu uma demonstração de autêntica luta democrática.
Para candidatUTa ao Senado concorreram três aspirantes, todos militantes
!POlíticos que já partlclparii1!Il de eleições e exer.cem ou exerceram, com dignidade
e brilho, mandatos popu1ares.
A Convenção do MDB !o! uma lição de democracia e de civismo. Os três
c:mdi~atos trouxeram a contribuição do seu trabalho, do seu entusiasmo e das
suas idéias para o êxito da: Convenção.
A Convenção não homologou candidaturas; escolheu seus representantes.
O Deputado Freitas Nobre, pro!essor e jornalista; o vereador de Ribeirão
Preto, João Cunha, advogado cr!mlna:lista e professor; e o •ex-Prefeito de Campinas, orestes Quércia:, antigo Deputado estadual, advogado e líder municipalista
no Estado, concorreram ao posto.
Venceu a Convenção o jm1em Orestes Quércia. que recebeu imediatamente
o apoio unânime do Partido. E suas palavras, na Convenção, valem como uma
reB.Jflrmação ~a blt!ldelra de lutas d•o MiDB. Esta bandeira pode ser sintetizada
em dois pontos: !Primeiro, na denúncia ãos desvios mais ·graNes do chamado
"milagre .brasileiro"; segundo, na luata por um desenvolvimento com um minlmo
de democracia, de ind·ependência e de justiça social.
!Par111 que o discurso do jovem Uder e ex-<Pref·elto Orestes Quércia, candidato
do MiDB ao Senado, conste dos Anais do Senado Federal, passamos a ler o
seu texto, que é do se.gulnte teor:
"A MiiNHA G®N'I.1E iHOJiE AINDA FAILA:NIDO DE L'A[)O E OLHMIDO PRO
OHAO

"As palavrrus do poeta dão a idéia exata do momento em :que vivem•os.
Oomo candidato ao Senado, cumpl'e-me falar dos meus anseios e das
minhas aspirações. Como o poeta, sinto o lamento que atinge ·toda a
Nação. Não me assalta nenhuma onera de pessimismo mas devemos reconhecer estar ho1e a Pátria constituída por um povo triste e cabisbaixo. Triste po.r não pod•er re~vlndlcar direitos legítimos que lhe !POSSibilltem uma vida melhor, num Brasil livre e próspero. Cabisbaixo, por
não dispor de condições que lhe aJbram os caminhos do espírito e possa
ele lnte,grar-se no esp!rito da Na:ção.
Fiel ao Partido e a mim mesmo, !lJCredlto ser a luta pela restauração da
democracda a nossa b!lindeira maior. A bandeira: da !plenitude das garantias constitucionais para se assegurar a dignicfade da !P,essoa Humana:,
a bandeira do Est!lido doe Direito fundado em Constituição sem :A.tos
Institucionais.
A Nação tem a tra:umatizá-la uma Cart.a submetida ao arbítrio do AI-5,
que subordina ao !Executivo os Poderes Leg~lativo ·e Judiciário, subtraindo-lhes a 'Vital au,tonomla para o :funcionamento do regime democrático.
Para se manter o estado de exceção atual impedem a a:scensão ao poder
aos ,que de qualquer modo se opõem ao ~egime 'Vigente. Não permitem
ao .povo escolher os ·governantes e arrogam a si o direito a toda escolha.
No Brasil de hoj.e o Sistema escolhe o Presidente •e este os Governa:dores,
'qun.se sempre pesson.s ligadas pela amizade, sem se Indagar da capacidade ou mediocridade de cada.
E o povo?
A Nação entra na segunda década do silêncio. Aos que não aceitam a
submissão contrapôs-se legislação draconiana, que contraria os mais
elementares direitos da pessoa humana. Aos estudantes e professores
il!1llpõe-.se o D-ecreto-Lei n.0 477. Visando Impedir que os erros apareçam
desceu, como cortina: .espessa, .censura à imprensa, rádio, tele,vlsão, teatro
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permitindo às .vitimas o direito de Habeas Corpus. Prisões .sem mandato
judicial, cocrenações s·em defesa, invasões de domicíUos, .tornaram-se
rotina na: prática dos ól:'gãos de se•gurança.
Alegam que o povo não está preparado para a democra-cia, como se
para vivê-las se necessitasse de a',gum preparo. Dizem que p!lira se .alcançar um ritmo de desenvolvimento acelerado o poder de decisão não
deverá sair das mãos de alguns privilegiados. Tentam, com isto, justif1car o afastamento do povo da prática democrática. A nós nada justifica o esquecimento do povo para as gr~mde.s decisões. Convém lembrar que nos ;países que vêm mantendo, há longo tempo, aoolerado ritmo
de desenvolvimento, a participação popular é igualmente .e permanentemente garantida, c·omo fulcro e impulso constantes para as mais vitais
deliberações.
Se a situação política nacional apresenta um quadro sombrio, no campo
·económico a situação mostra-se não menos grave. A Nação ·viu-se entoi'IPecida: pelo '''milagre" de desenvo~vimento .económico. Uma intensa
ca,mpan~a pelo rádio, telervisão, jornais e 11evlstas, procurou inocular o
mito do desenvolvimento brasileiro. Um crescimento .econômico .baseado
em economia voltada particularmente para a exportação, pondo em risco
o abastecimento do nosso frágil mercado interno e deixando-nos à mercê das oscilações do mer.cado exterior.
A avalanche de capital estr~mgeiro debilitou a empl.'esa nacional, incapaz de •fazer f11ente às todo-poderosas multinacãonals. A escassez d.e matéria-prima. a fa.lta de capital de ·giro, dada:s as restrições do crédito
bancário, provocam um núm·ero .selll[lre mais ·crescente de fllilências e
concordatas d·e empresas nacionais, abrindo, conseqüentemente, caJI!iniho
oo fortalecimento ainda maior dos .trustes Internacionais.
Se o empresariado nacional so!re com o modelo do desenvolvimento
brasileiro, o maior ônus recai sob11e a classe trabalhadora. É típico do
modelo o permanente acúmulo de riqueza em mãos de uma minoria cada
vez ma:is reduzida. Os operárl•os vêem seus salártos definhados pelos
rea;juste·s Irrisórios que não acompanham o aumento do custo de vida.
Vlrvem eles a consta,nte tra.gédia da previdência s·oclal, sacrLflcrucfos ainda
mais pelos precários sel'liiços médicos e pelo pagamento injusto wos
aposentados e ;pensionistas.
A política agrícola, ao longo destes -dez anos deu sempre em descaminhos, cu:Jas co•nseqüências, já de si graves, tendem a piorar. A crise
permanente do abastecimento continuará sem so'ução enquanto não li'e
der ao campo a assistência que vive a ·esperar. Dentro· do Sistema em
que vivemos, não surg'ilrá perspectiva de dias melhores ou esperanças
de s•olução nem a longo prazo.
A data de 11 de agosto .comemora: a instituição d'os cursos juridicos no
Brasil. Importante que a Convenção do M!DB se realize nesta data tão
stgnifiocatlva, pois que, neste momento, a consciência juridica da Nação
vê-se aiflLgida ante a:s restrições às medidas juríd!lcas mais elementares
à liberdade e aos direi!AJs ihmnanos. !Nós, que lutamos pela ,re,stauração
das liberdades democratlcas, fazemos desta data o símlbOio das nossas
a•splra:ções.
Há •quatro anos o Sistema se comprometeu com o povo 1brasUelro. !Prometeu-lhe total abertura democrática. Nada disto ac•onteceu. Assistimos,
hoj-e, a ridicula campanha de u:>regação de um modelo político que poss·ibilite uma democ1.1a.cia: ,possíve~ para se manter o status quo. A Democracia não é criada em lrubora.tórlo, nem necessita de professores que a
ensinem, mas de polítlocos que a pratLquem. É o regime do diálogo e não
d'o monólogo, das eleições llvres e dlretas, ·e não· de homologações de
nomes previamente escolhidos, é o re,gime do respeito à pessoa humana:,
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ou Decreto n.O 477, é o r·egime da imprensa livre, onde nã,o. se precise
!paginar receitas de bolo ao lado de temas políticos, nem mostrar o
.grrun:de Oamões em tnecihos fragmentados em páJginas de jorna:is brasileiros ·de alcance· internacional.
O momento em que vivemos tpre·judica a todos. E não quero esquecer o
gravíssimo problema d'a exclusão dos jovens dlli Vilda po:ítica ·brasileira.
Tra:tados como marginais, imp.edidos de se reunirem, cerceados em sua
liberdade para opinar e lutar contra as incompreensões do regime.
O MJDB empunha mais uma rvez, aqui e agora, a •bandeira da iDemocracia
e convida os Jorvens igualmente, a desfra:ldá-la.
Apresentamos a nossa ca.mpaniha - a .eleição para o Sena:do - como
uma importante opção ao povo paulista.
O nosso lema é ·a 'Democracia:.
Ela renascerá, sem dúvida.
Foram estas as palwvras do jovem político .que o iMDB apresenta ao povo
de 'São Paulo, como seu .candidato pa:ra representar a juventude paulista no
Senado da República.
O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a. um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO- Ouço, com muito prazer, o aparte de V. Ex.a.
O Sr. José Lindoso - Ouvimos o discurso em que V. Ex.a. reproduz a oração
oficial, na Convenção de 11 de a.gosto do M!DB, em Soo Paulo, do nobre candidato munic~alista, Sr. Ol'estes Quércia. E, no tracejar do .qua;dro para campanha po~ítica, eJCplorando determ!n!lidOs 1emas, o candidato, que V. ·Ex.a aplaude,
cometeu algumas injustiças que S·Omos levados, por solidaried!lide singular e admiração especla:l ao talento de V. Ex.a., a repará-las. Primeiro, ele diz que ·estamos a ing11essar na segunda décad.a do silêncio. Constata-se - se não fossem
dadas •as tiradas retóricas em que as pesso.as, .por vezes, cometem, nos momentos
de euforia poJ.iti.ca:, isso sena -grave - aí, uma injustiça muito grande a V. Ex.a.
porque da Oposição V. Ex.6 é uma das mais constantes vozes na tribuna d'o Senado, ecoando por todo o território nacional, através da Voz do Brasil, que tanto
lhe agra:da. Acredito, assim, que o candidato incorreu não em mera descortesia,
mas, em evidente injustiça a V. E:x.a Não ihá uma década de silêncio, porque a
voz de V. EX.a está ecoando como a de tantos outros .elementos doa Oposição e da
Imprensa, em :todo o território brasileiro, criticando, contribuindo para a: melihoria e o desenvolvimento do projeto politico da Revolução. Não há, também,
o silêncio das urnas, o que importard:a, iPOr igual em clamorosa inverdade ou
num desconhecimento total da rea:lida:de politica de São Paulo. Saibe V. Ex.6
que depois da votação .espetacular d'o Senador Carv·aliho iPinto ihá cerca de oito
anos atrás - que, relativamente, considerando o Colégio E1eito11al até então·
existente, foi o grande campeão de votos n!l!quele grande Estado - é V. Ex.6 ,
hoje, portador dess.e título. V. !Ex.a, para usar uma expressão que sempre é
pronunciada, aqui, ·em tom de cariniho ·e, talvez de um pouco de iro~a ,e, qu-em
sabe, de inveja pe"o representante do pequeno e grande Estado do Espírito
Santo, o incUto Senador Eurico !Rezende·: V. Ex.a. é o !Panta-gruel dos -votos em
São Paulo. Assim, as urnas não S'ilenciaram. V. Ex." também ~ode verificar outra
flagrante e desconcertante inverdade do discurso dess·e candidato jovem e ardoroso, ainda com os horizontes limitados de um candidato ·que só conta com
ma·gra experiência municipalista, sem os vãos de uma vivência da grandeza
nacional, desguarnecido de uma visão dos problemas do mundo. V. Ex.a. poderia
dizer a:inda, que no Estado da Guanabara, o Mo:vimento Democrático Brasileiro
é o detento·r do Governo :pelo sistema do rvoto indire.to e que o voto 1ndil1eto é,
igualmente, d·e acordo com as lições de todos os cientistas, mesmo desses cientistas que recentemente se refestelaram no·s magníficos hotéis da Guanaibara
e mereceram, ontem, os ·elogios e o ·reconhecimento do nobre Senador José
Sarney, e também a nossa medita:ção e re1flexão pelas lições e análises que nos
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voto indireto. No mais, diria a v. Ex." que a: descrença do discurso desse candidato emedebista não che.ga, absolutamente, a nos le·var, como nos le'Va·, certamente a V. Ex.", à;quela situação descrita na belíssãma oração pelo ·erudito e
estimado Sena:do·r Guido Mklndin, quando exaltava a instituição do iDia d<e
Ação de Graças, àquela .trágica premonição escatológica, no plano politico, do
fim do MDB. Porque se, realmente, esse candidato, ao pensar que se transfi,gura no povo :e só vê o chão nós outr·os, nobre Senador, que também somos
resultantes da decisão do !POVO, vemos o Brasil ma:rchando rumo à História,
construindo o seu !futuro sem medir sa,crtfício.s, sacrifícios esses em muitas dimensões, mas que representam d.eterminação, firme, qual essa dJe que um povo
só se desenvolve e cresce com uma ·consciência decisiva de ingressar na H!stól11a,
para participa:r da História, dinamizando-a, valorizando-a com a sua mensagem, mensagem de paz, de justiça social, quando assim decide. É essa a decisão
do povo brasi'·e·iro, o que nos anima na presente conjuntura do mundo.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço as palavras de V. Ex.", que fez um
comentário ao discurso do ilustre ·e jovem candidato do MDB de São Paulo ao
Senado Federal. É natural que V. Ex." divirja, e é exatamente essa diversidade de
perspectiva que deve ser apresentada ao nosso povo. Diz V. Ex." que o povoo entra
na História, mas ele entra na História participando, agindo, votando, decidindo.
O povo deve entrar na História como agente e não como objeto. Na medida em
que concentramos os poderes, ·em que tiramos do povo - e, no caso concreto
tiramos do povo brasileiro - aqueles direitos que as demais democracias, as
demais nações cUltas e civilizadas dão ao seu povo, não estamos, evidentemente,
contribuindo para que o povo entre na História.
Disse V. Ex.a que há erro histórico na afirmação do candidato Orestes Quércia. ao ·falar na. década. do silêncio. É evidente que V. Ex." apontou aspectos
muito limitados, em que algumas vozes se podem fazer ouvir. !Poderíamos dizer:
é a voz daqueles que não têm voz, daqueles representantes que falam pelos que
não podem falar, mas v. Ex." não desconhece que a grande voz da opinião púbUca. é a. imprensa, o voto. Ora, a. imprensa está sob censura. Se V. Ex.a. se der
ao trabalho, ainda hoje, de ler o jornal o Estado de S. Paulo, encontrará alguns
versos de Camões.
O Sr. José Lindoso - Não é trabalho, é um prazer; estou na obrigação de
me informar.
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex." gosta de Camões e com isso tem prazer
em ler as poesias. Todos nós gostamos, mas ao lado das lições de Camões há
uma lição Implícita e fundamental naquela transcrição: aquilo significa "aqui
houve censura". 1!: o silêncio que foi imposto, uma. critica que não pôde ser feita,
uma. opinião que não pôde ser expendida .
Se isto é ou não silêncio, cabe ao povo responder, na campanha a ser feita.
A nós parece evidente que essas vozes estão sendo silenciadas e silenciadas com
a violação de dispositivos da. Constituição brasileira, que não permite a censura
prévia.
O Sr. José Lindoso - Permite V. IEx.a.?
O SR. FRANCO MONTORO - o povo fala. através do voto para eleger seu
Governo. A Constituição diz que os Governadores serão eleitos pelo povo, em
eleição direta, mas veio uma emenda, sem maior justificativa, achando que ainda
não era tempo. Não era tempo de quê? - De fazer o povo escolher o Governador,
para. que ele fosse escolhido como o foi, através da substituição da. eleição pelo
consensuG - consensus: ·figura jurídica e politica. nova que o Brasil oferece como
contribuição no desenvolvimento da ciência política mundial!
O Sr. José Lindoso- Permite v. Ex.a. um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer.
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e ao desgosto de V. ·Ex." pela escolha do Governador Chagas Freitas, do Estado
em que o MDB lidera.
O SR. FRANCO MONTORO - Tirou-se a possib111dade de a Guanabara, São
Paulo, Amazonas e Pará escolherem os seus Governadores, tirou-se de todo o
povo brasileiro o direito de falar pelo voto. O voto é a voz do povo e o povo foi
silenciado.
Diz V. Ex.", a eleição é indireta. Não é nem direta, nem indireta. Se fosse
uma eleição indireta, os candidatos seriam apresentados agora e o povo, pelos
Deputados à Assembléia a serem eleitos agora, elegeria os Governadores. Mas, o
que se fez foi um jogo com cartas marcadas.
Como V. Ex." falou em Guanabara, duas vezes, penso que V. Ex." está sendo
um pouco imprudente porque o cúmulo do abafamento da voz do povo chama-se
Guanabara. Lá, no único Estado em que a Oposição poderia eleger o seu Governador, o que aconteceu? O único Estado, dos vinte e dois, foi extinto. Qual é a
voz que se quer ouvir? No único Estado em que há uma nota dissonante da
harmonia de louvores ao Governo; naquele único Estado em que o MDB teria
possibilidade de eleger o Governador, o Estado é extinto, e rapidamente. Porq11C
se poderia decretar a fusão do Estado para vigorar - como é normal numa modificação politica, que constitui reivindicação há décadas - daí a um ano ou dois,
para que o próximo Governador fosse eleito, também, pelo povo. Mas não! Ali,
nem pela Assembléia! ll: o Presidente da República que vai escolher pessoa de
sua confiança! Tem toda a razão o jovem candidato do MDB de São Paulo, Orestes Quércia, a dizer que estamos realmente numa "dé-cada de silêncio". O povo
entende essa voz; o povo sabe que não pode falar.
Diz V. Ex." que não há Imposição de silêncio. Experimentemos falar através
dos grandes meios de comunicação, porque é claro que a conversa privada, uma
reunião reservada é ambiente onde se pode falar alguma coisa. Mas •quando
falamos em termos nacionais e na vida pública devemos ter presente os grandes
meios de comunicação. Quais são eles? ll: a televisão, é o rádio. Será que V. Ex."
contesta que o rádio e a televisão, que são grandes meios de comunicação, onde
a população brasileira pode tomar cantata com os problemas brasileiros, estão
fechados aos debates? Nos Estados Unidos há um programa chamado Equal Time,
tempo igual, quando o Governo usa os canais de televisão, principalmente quando
o faz em cadeia, para expor os seus .pontos de vista a Oposição tem direito a
tempo igual para: debater, para que a sua voz. a sua opinião, possa estar presente
perante a opinião pública. Acaso existe isso no Brasil?
O Sr. José Lindoso - V. Ex." me permite?
O SR. FRANCO MONTORO- Com prazer.
O Sr. José Lindoso - V. Ex." acabou de votar uma lei que dá exatamente a
igualdade de tempo e garante, numa repetição do que está no Códig>o Eleitoral,
durante a campanha eleitoral, nas televisões e rádios, aos dois partidos político,s,
ou aos partidos políticos re.gistrados, já que agora só temos dois hab1l!tados, dá,
gratuitamente, a possibll1dade de se comunicarem com o eleitorado. Acontece,
ainda, que essa lei que quer coibir o transporte, para evitar quaisquer fraudes,
ela procura tornar mais límpido o :processo eleitoral, superando, assim, o nivel
cultural e os vícios eleitorais do Brasil. Pois V. Ex." ignora totalmente o Código
e a lei que V. 1Ex." votou, e votou com a participação destacada do seu Partido.
E vem tecer 'Considerações na garupa do aparte que dei, e sabia que V. Ex." ia
fazê-lo render para deleite nosso, porque só faltou V. ·Ex." citar ai a Declaração
dos Direitos Fundamentais do Homem, para completar a fundamentação de sua
fala.
O SR. FRANCO MONTORO - Está implícito em tudo que eu digo.
O Sr. José Lindoso - Esse, aliás, é um dado que V. Ex." nunca esquece.
Pois bem, queria que V. Ex." não esquecesse pelo menos a legislação, lembrando
que V. Ex.n é professor de Direito.
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uma informação: essa lei decorreu de emenda apresentada por vários parlamentares e, entre outros, por fim, na Lei Orgânica dos Partidos.
O Sr. José Lindoso- Mas V. Ex." a desconhece.
O SR. FRANCO MONTORO- Não; V. Ex." não confunda gênero humano
com José Germano. São coisas diferentes. Esse programa de campanha eleitoral
durante 60 dias está na legislação desde a Lei Orgânica dos Partidos. Mas, V. Ex."
se contenta com isto? Nós temos esse direito de 4 em 4 anos. Surge um problema,
temos de esperar quatro anos para, durante aqueles 60 dias, debatê-lo no programa politico? - Aquele programa é destinado à campanha dos candidatos.
Não é a isto que me refiro. iNão queira V. Ex." tentar co,brir o sol com a peneira.
São coisas diferentes. Estou me referindo aos programas que o Governo ut!llza
durante todos os quatro anos ...
O Sr. José Lindoso - V. Ex.a me permite?
O SR. FRANCO MONTORO - ... os famosos programas impacto, com todas
as televisões e rádio, em que o Presidente diz que agora o trabalhador vai participar da vida da empresa, agora o trabalhador rural vai ter a sua situação resolvida, em que ele afirma que o Plano Nacional da Hbitação vai tratar da habitação popular e dar milhares de casas, e que o trabalhador está contente e não
deixa que ninguém conteste. É isso que estamos discutindo. No mais, estamos
de pleno acordo. Aquela lei foi de minha autoria, nobre Senador. Não posso
ignorar a existência desses 60 dias da campanha eleitoral, mas estou me referindo à lei norte-!mler!cana do "Equal Time". É em todos os tempos, é durante
a ll.dminlstração. o Governo deve dar satisfação ao povo durante todo o decorrer
da administração.
O Sr. José Lindoso - Permite V. rn:x.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Continuo, nobre Senador, lembrando a V. Ex.a
que, além dos Estados Unidos, na França existe também um programa da televisão, que é oficial, intitulado: '"Três Verdades". E todas as semanas, ou pelo
menos quinzenalmente, há um debate sobre problemas de interesse da população,
de interesse nacional.
É assim que o povo forma a sua consciência e entra na História.
O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO -Para esse debate é convidado um representante do Governo, um representante da Oposição e o speaker - tendo presentes
representantes da Imprensa e de professores, que são convidados para interrogar
e participar dos de,bates- ele anuncia: '·Este programa chama-se Três verdades,
está convidado fulano de tal, representante do Governo - é a verdade do Governo; fulano de tal que vai representar o pensamento da Qposição - é o pensamento da Oposição." E, depois, dirige-se à opinião públlca: Ca.berá ao povo,
à população, formar o seu juízo, a "terceira verdade".
Isto é liberdade de opinião, isto é liberdade de consciência. Fora daí, quando
temos apenas um falando e os outros todos ouvindo, temos um monólogo autoritário, que eu posso cl1amar domínio do slJêncio.
O Sr. José Lindoso - V. Ex." me permite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - C'om prazer.
O Sr. José Lindoso - Quero, exatamente, assinalar, com tranqüll!dade porque irritou muito a V. Ex." a colocação do problema que fizemos - falar com
paciência, sem nenhum tom de veemência, que tenho uma obrigação para com
V. Ex.", a obrigação de condecorá-lo por ter furado a sua imaginosa década do
sllêncio, apresentando essa emenda que permite publicidade sem nenhum ônus
para os partidos, numa condição sui generis que não há em outros países do
mundo. V. Ex." esqueceu que cada pais tem as suas leis próprias e deve dirigirse pelo princípio da autodeterminação.
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projeto; muito antes dessa famosa década, esse projeto foi apresentado, há muito mais tempo e foi inspirado em outros países. Não vá V. Ex." escorregar em
outros apartes.
O Sr. José Lindoso - V. Ex." já pegou os vezos do monólogo; concede o
aparte mas não deixa que se dê o aparte.
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex." está falando mais do que eu, estou
tentando manter o diálogo.
O Sr. José Lindoso - O problema nosso é o segUinte: é preciso V. Ex.a. verificar que o "germano" popular está prestando atenção nos contradições de
V. Ex." que diz que tudo é um silêncio absoluto. Ao mesmo tempo, V. !EX." fala
e todo dia o povo ouve V. Ex." pela Voz do Brasil.
O SR. FRANCO MONTORO - O absoluto é por conta de V. Ex." Falei em
silêncio político.
·
O Sr. José Lindoso - V. Ex." diz que apresentou uma emenda, reivindicando
para V. Ex." essa emenda que o Governo acolheu ...
O SR. FRANCO MONTORO - Não foi o Governo, foi a Câmara dos Deputados, porque naquele tempo eram os Deputados que votavam. ·
O Sr. José Lindoso - O Governo homologou. O Executivo participa do processo legislativo ...
O SR. FRANCO MONTORO - Não vetou.
O Sr. José Lindoso - O executivo participou do processo legislativo ...
O SR. FRANCO MONTORO - Participou passivamente. Não vetou. Não
vamos dar a: ele tantas glórias além d!lique1as que já tem recebido.
O Sr. José Lindoso - As glórias do Governo são as glórias do povo e da.
Nação, por causa das suas realizações e do seu trabalho. Então. V. Ex." arma
um raciocínio de incoerências: se há uma década da cortina de silêncio, V. Ex.a.
fala todos os dias; é ouvido pela Víoz do Brasil; é o Pantagruel dos v"Otos - e
as urnas falam, portanto - V. Ex." apresenta uma lei sui generis em todos os
países do mundo, em que coloca os partidos em igualdade de condições para fazerem as suas campanhas políticas, gratuitamente, pela televisão. Não sei onde
descobrir esta pesada, densa cortina de silêncio de que V. Ex." fala repetindo
o cantochão de seu candidato ao Senado.
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex." não vê porque não quer, e eu não
posso, não tenho meios de obrigar ninguém a ver. Eu apenas, aponto as realidades.
Há liberdade de imprensa? Não há. Há eleições, há voto livre para Governador? Não há. Há possibilidade de se ir à imprensa, ao rádio, debater problemas nacionais? Não há.
Se isto não é silêncio político ... É claro que, quando falo em silêncio político, não digo que os brasileiros ficaram todos emudecidos, ficaram mudos, não
podem falar. Poder torcer por futebol; podem fazer uma série de outras manifestações.
É evidente que V. Ex." não quer compreender que, quando falo em década
do silêncio, refiro-me ao silêncio político, à ausência do diálogo, à Impossibilidade
de manifestação da opinião público, através dos meios normais, que existem
nos países cultos e civilizados, e se recorre a expedientes, a possibilidades de
diálogo de outra ordem, a campanha eleitoral onde, durante 60 dias, de quatro
em quatro anos, os partidos pod·em Ir à televisão para fazer propaganda de
seus candidatos.
Sr. Presidente, o aparte do nobre Senador José Llndoso veio complementar
as considerações que queríamos fazer, porque revelam que existem, realmente,
dois pensamentos, que devem ficar .bem claros perante o povo ·brasileiro: este,
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nega as limitações e as restrições ai denunciadas. A eleição de 15 de novembro
há de propiciar ao povo brasileiro a oportunidade de manifestar, através de s·eu
voto, o seu pensamento sobre a matéria.
O MDB reafirma a sua disposição de não apenas apontar os aspectos negativos, do chamado milagre braslleiro, mas principalmente de apresentar as alternativas que devem ser introduzidas no processo de desenvolvimento brasileiro, para que ele se conduza com um mínimo doe democracia, de independência
e de justiça social.
Era o que tinha a dizer. (MUito bem!)
O SR. PR.ESID!ENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Dinarte Mariz. (Pausa).
S. Ex.a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Samey.
O SR. JOS~ SARNEY - Sr. Presidente, Srs. S-enadores, venho tratar, nesta
Casa, de um dos acontecimentos diplomáticos mais importantes desta década
para o Brasil, que <foi a assinatura, ontem, aqui em Brasi!ia, do estabelecimento
de relações diplomáticas entre a República Popular da China e o Brasil .
. Deste fato sem dúvida, não cabe somente um registro mas, sobretudo, uma
análise mais profunda do que ele significa, em termos do amadurecimento do
nosso País para o exercício de uma diplomacia que o Presidente Ernesto Geisel
tão bem batizou de ecumênica e responsáv·el.
Significa que o Brasil, assumindo o seu Iugar de potência emergente, assume, também, a responsab!lldade de uma política internacional pragmática, isto
e, baseada exclusivamente nos interesses do País e abandonando as políticas
internacionais que transformaram a ideologia em acão política, já hoje em
grande decadência no mundo contemporâneo.
•
Aos países pequenos, aos países sem responsabilidade mundial é possív·el
permitir-se uma situação de isolamento, uma visão displicente das relações
diplomáticas entre as diversas nações. Mas o Brasil, com sua extensão territorial, sua grande população, assume o dever de dividir com as nações mais
responsáveis do mundo a responsabilidade de ser uma das pilastras do asseguramento da paz mundial.
É um passo decisivo p·elo qual 800 milhões de habitantes, e 100 milhões de
habitantes de dois dos maiores países do mundo, respeitando as suas soberanias, as suas visões diferentes de como cada um deve conduzir o seu caminho, resolvem estabelecer, com respeito mútuo, relações normais, cad·a 'um;
perseguindo o desenvolvimento, cada um perseguindo os seus objetivos de colaborar para a melhoria de relações entre os povos.
A tentativa de distender as tensões mundiais é uma constantes na politica
atual. Sabemos todos nós que, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1946, se
estabeleceu a Doutrina Truman, pela qual o mundo estava condenado a uma
bipolari!Zação e foi o início da guerra fria. O mundo estava condenado a uma
divisão irreversível entre dois blocos monolíticas, rígidos, que deviam, um dia,
encontrar uma confrontação inevitável, confrontação que, sem dúvida, com o
a.vanço da tecnologia, seria uma confrontação nuclear, que colocaria em perigo
não somente a sorte das nações mas também a sorte do proprio planeta.
Hoje, viv·emos no mundo uma politica planetária, o mundo cada vez toma
consciência de que habitamos um lugar em que as riquezas são esgotáveis e que
o homem tem o -dever de preservâ-J.as, re·cusando a <forma egoística de viver
os seus dias sem pensar no futuro, não somente ecológico, mas também pen>ando no futuro da organização social da humanidade. E os problemas nar:ionais são problemas internaclona:!s.
Outro fenômeno que acarretou esta concepção de uma política planetária
foi a necessidade das Nações organizarem-se politicamente em termos prag-
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O Sr. José Lindoso - Permite V. Ex.a um aparte§
O SR. JOS!É SARNEY - Já darei o aparte a V. Ex."
Também com o fim das ideologias passou-se a verificar no mundo contemporâneo o fenômeno da convergência e da distensão.
Cada vez mais, os extremos dão sintomas de convergência; o mundo comunista lliburguesa-se e o mundo ocidental cada vez mais, adota fórmulas de
intervenção estatal, de restrições, de mobilidade no comando do Estado, a exemplo dos socialistas. E nada há mais terrível para uma -ideologia do que o fenômeno da convergência.
I
Houve uma ferida de morte na política da divisão mundial, em dois blocos
irreversíveis, da bipolarização, no cHa em que a China se recusou a a:derir de
olhos cegos ao mundo soviético. O Embaixador Araújo Castro' rep·etiu, nas Nações Unidas, a <frase do Mao Tsé Tung - o grande ideólogo da ·revoluçãJo marxista na Ohina - de que "a China era ma:!s importante do que qualquer doutrina, e que o marxismo era apenas a instrumento da revolução chinesa".
Era a afirmação do nacional!smo chinês, mais Importante do que as doutrinas passionais que comandavam a ação política no mundo comunista, procurando fazê-la satélite.
ouço, com prazer, o aparte de V. Ex.", nobre senador José Llndoso.
o Sr. José Lindoso - V. Ex.a altela hoje o debate no Senado da República,
fazendo a análise do fato verificado ontem, com o restabelecimento das nossas
relacões diplomáticas com a República Popular da China. Dois fatos Importantíssimos na história do mundo, com reflexos dlretos no Brasil, ocorreram
nos últimos meses: o primeiro. a descolonização de Portugal com a Independência dos povos africanos até então, sob domínio da bandeira portuguesa e,
agora, o fato de natureza diplomática e de grande repercussão histórica que V.
Ex.a. anal!sa. Quero congratular-me com V. Ex. a pelo discurso que pronuncia
e assinalar que, acompanhando como acompanho. com o mais vivo inter-esse, o
desenvolvimento das atividades do nosso Governo, considero o ecumenismo diplomático pregado pelo Presidente Geisel, forrado de princípios éticos. mais
largos ·e mais amplos do que aqueles que até então, comandavam os interesses
puramente estanques das Nações. É aí que V. Ex.a confere, no seu pronunciamento, uma grandeza singular. É que o mundo, como mundo, dividido entre
Nações, é pequeno. O mundo realmente tem que trabalhar na tessltura da história, numa concepção planetária. E o ecumenismo diplomático que o Presidente Gelsel pratica, nüo exclui, realmente, ·estes valores éticos configurados na
solidariedade das Nações em busca de uma sol!dariedade maior, que é para com
o destino do hom~m. para com o destino da humanidad·e. E no respeito profundo da soberania nacional de cada povo, na vivência integral do princípio
da autodeterminação, ·e por isso mesmo, cada povo a:sslm com essa larga visão,
caminhando para a história, ou dentro da história, vai servir à humanidade, e
vai ajudar a construir esse mundo novo. Congratulo-me com V. Ex.a pelo s·eu
discurso. É significativo pela colocação e é significativo pela oportunidade.
O SR. JOSÉ SARNEY- Mul1to obrigado a V. Ex.a, Senador José Llndoso, por
seu a.pacr:te qu.e dá bril:ho a estas pálidas .palavras que estou prof•erlndo neste fim
de tarde no n·osso Senado.
Mas, ·como ia dizendo, Sr. Preslld·ente, quando a Ohina rec.u~>ou-se c•egamente
a pacr:tlclalar do b:oco sovié1tico ;passou a s•er mais dif~cil a confrontação ln•evj.tá;v·el.
Cl()rrespondeu a .este ges.to dos chineses um ges•o de um h-omem extra•o·rdlnário do
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séc\No, uma das ma!or·es f!gur.as da human!dade, de m11Ltaa- e estadista, que
foi o Goen. De Gaulle quando, tMnbém, comandou a Eu~orpa Ocidental, !llflrmando
que as na.clona.llda:des errum muito mais importantes que uma a~ão poolltlca a serviço de qua1que.r ldeoJ.o,gia, As asplracões na.clionals pa&s.aram, então, a ser p,esadas,
medidas e conta.das ;para qua,1quer nwv!mentaçlilo na :Wea di[l.Jomá.tica, nUllll !lealismo cho,cante, além das .querelas ideológicas. É esse um :ponto :bá&co, hoje, da
história :pooli•lca doo mundo. A guerra do Vl·3tnam na.s,c·eu da :politica que achava
que o bru:anço das duas forças mundiais não podia s.er a.Jte.rado, ·e em quailiquer
lugar do· mundo oode exi.s.tlss•e uma movimentaçãio que a.1te;rasse a balança ela
<l.evia se.r de.tlda. EEsa vi.são fez com q.u(l a eo.réia foss•e dividida ao melo, a Alemanha dividl<l.a a,o mel•o e o Vl·etnam, também, dividido ao melo.
Mas, com o passar ·d,os anos, real-izou-se aqulJ.o que o histo.rla.dor Wl·ene·r diz
que "é uma hipótes·e contr!lll'!ada pelos f.aJtos",
O enga,jamento dos Estatlos Unidos na gue11ra do Vletnam. em peruca. basea-do
na política da c·O·nfrontação !nevitálvel. do equl1íbrlo de duas f,~·rça.s mu:1diais, a'·é
nos pântanos do Vietnam tornou-,s.e um ana,croni:;mo, pela fragmentaçoo do bloco
comurus.ta. com a se•ces.sfuo· da Oblna. Era uma poliitlca que não tlinha mais razão
de ser, porque era uma lfl!o.so~!'a qu·e fo.ra uma ação e era uma ação que não
corl'eSipo:ndia mais a uma fllo:S·ofia r.eal.
Dai a visão do,s estadistas americanos e, principalmente, de Henry Kissinger,
modmcaXJJdo o qua.dr·o quando eSJta.be•le·C•eu a rp•olitlca da pentarqruia, aumentando o
número daqueles qUie doe.viam ser responsá'V'eis p·ela. paz mund:.al. E, dentro d~ssa
visã.o· global de uma pol~·i,ca planetálria, não .se .podia de.s.conhe·c;er a ·existência de
uma naçã.o de 800.000. <JOO de haJbitan.t·es, soem ·COlOIC3Jr ·em pe.rigo a paz mundial.
E daí, estabeleceu ele, no siS<bema. da pentarqula, qu,e os allce.rces da políltllca
internacional do mundo contemporâneo deviam t·er como base algumas nações,
como os Esta.dos Unidos, a Rússia, o Japã.o, a China e a Elll'®·a Ocidental:.
O estaboelecimento· de re,laçôes di[l.1omáticas do:J B1·as1l, rep.l)esenta para o no·s.so
País, um dado histórico extremamente válido poa.ra. a Revolução b.ra.Silelra, porque
mos•.ra que, ao longo des.te•s 10 anos, foi pos.sivd d·e.stra,uma.tiza.r-se a ação dil)l·lomátlca brasileira de .tempestades ·emocionais, foi possírv·el implanta.r-se, já no· início
dest.e rempo, uma polítl!ca bas•eada no r·eallsmo dQ;. interesses nadona.!s, uma política basea-da não nos slogans dema.gó.gicos. nas incitações sem .~ astroea~nento obdetlvo e com finalidacl!es sulbjet!rvas, mas, rea~ment·e, uma pl)lítl•ca racional, que
noo só é uma contribuição e uma participação do Paí.s à .paz mundial - a sun
presença nas l."eSJPonsa:bllidades do mundo - como •ambém. uma necessidade Imperiosa dos lntere:sses internos do País, na eXI]J·ansão das suas garras come11c!ais,
estendidas pa,ra. o mund.o !nbeloro, no sentido de, cada vez mais, dar um sup·orte
maior à econ•omla bras!.1e!ra.
Em 1968, ti'V'e opor.tun!dacLe d·e vi.sltar o Ori·ente. Não cheg'u•ei a visl,tar o continente chinês, mas senti, ·qruase que fisicamente, à p.ropo·rção que nos a.proX:máva.mos do J.arpã:o, qlll:e ia a,um.entando a dl:mensãJo. da China: vasto Oon•!nente, uma
civilização exrtlraordiná:ria de mllha,res e milhar,es de a:nos, que ensinou ao no.sllo
mundo, desde a pólvora. at5 C3 rudi-mentos das pe•quenas ·Ciônc:as ·C8S·eiras, que
invadiram o Ocidoente, e que, c•o-m a nossa ima,gina.çã,o, se transfmmaram em
grande instrumento de bem-estar e melhoria de vida da humanidade. Um povo
que tinha uma tradição agrária das melhores: tradição a;gl"á.rla. igual somente à.s
dos romanos, harbitua;do•s a trabalhar a te.rra e melhorá..Ca ·e, como es•.es, CIO·nstru!r
estraJd.as, muralhas e entr·egar-s.e a av.enturas d·e con'q'ulsta que sã.o, a,té ho}e, extraol'd!ná.rlas. A China mode.rna, •tentando uma civll!zação ocidental, desde 1913
(f:oodação da República),
Em 1948, o S·eu progra,ma do grande salto. para a f~nte era uma tentativa de
uma revolução 1ndU.5'rlal, r.evolução· industrial que era importada toda ·ela da
Rússia, que, numa C•O•lon!zação te•cnológ:,ca, dera oitenta mil ;prutentes e créditos
em mfuqulnas, tent!lindo transformá-la num esc·ra,vo Industrial atra,v·és da co:olllzação das málqu!n.as numa !limplia.ção de suas f·ron.teloras. Esta.be!e,ceu-se, então,
dentoo daJquele País, O· que S·e charrnou de recusa, rp·ois é uma tradição grand·e do
!POVO chinês a rercusa a flo1o,soflas e a culturas imp.or'adas. E a !."evolução cultUJral
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Daí porque, ao ler hoje as notas que falam no estabelecimento de redações e
que elas esta.be:;edam qu.e havia Ldentidad·e ~ntre ;país.es, v·ertf!camos que tam:btám,
dentro do Brasil, nós, respeitando o destino de outro.s países e de o•utro·s povos,
temos ·procurado, estamos cada v.ez mais &entando •os pés para altce.rçar o nosso
própr.o destino C1cm a nessa p.réQJ.ria inteligência, com a nc.ssa préQJda .a.fil'Jnagão.
O Brasil .repr·e;s•enta ·pa.ra o Mundo Ocidental o mesmo peso que a China para
o Oriente. Somos a fonte do equilíbrio, pois no fim do século a metade da população da .Mnér1ca LaJt!na es·tá em nossas f,rmlteira:s e ser·e·mos como somos, hoje,
um baluarte da ci'VLlização cristã, das liberdades indiv:dua!S, da inlciativ.a privada.
Hoje, em que a poHtica mundial f·eLta •em bas·es pra.gmitLcas, O· ,gesto brasileiro
represe:n~a uma afirmação nadonal. Dev·emos ter dado aos cihl.nese.s que no.s visitaram a visão d~ um pO'VO cuja trrudição é muito mais rec·ente do que a tradição
chinesa, mas nem QJor esse fato d~ixamo.s de te.r a!Lc·erça.do um país cuja base é
a :iberoa!de, o reepei'to aos dir·eltc5 hum:mcs, uma soci~dade a;berta ca.paz de
cl'escer com um produto nadonal bruto ·a mais d~ dez por cento ,a.o ano·, com
milhões de jovens nas uniV'ersiC.ade·s, com um pa!'que :.nd.usttri:a[ de alto re~quinte
tecnrubgico, o mais mcdel'llo que s.e p·Od·e enc.ontrar no mundo, e uma vo,cação de
anrmação na história da humanidade. Se Q pcv·o chinê.s tem milêruos de civ!lização, cl:e cwtura, que rep.r•e.s•en.ta ·uma grande contribuição à histór!.a, também o
Brat::ll, acrJ•enas nos s.eru quinh,antos anos, já hoje il'•epresenta um pe.so especifico
no concerto das Naçé.as.
Assim, pudemo.s est[l]be>l·ec•e·r relações d!QJlomáticas e ·C·ome.rclals •com a China
!Po.pula;r, o que, sem dúvida, ,s.erão bmád:Lcas QJara os dois países. Fina1mtent.e. damos aplaus~s à ini•c:atiNa do Pr·esid·ente Gei.sel, .que não é .somente uma iniciativa
;pesso•al do seu GDverno. Era scma a fn.V'cr d:J. Revo1uçoo, po11<j:u.e só foi possível
graças à .p.o[Lt!ca implan'.a.da ness.e.s d·ez anos, estrubele{!er-se no Brasil um Pais
cujo Gotvemo· pode ·bas·ea.r a .s·ua açãJo diplomática numa ação .pragmáJtica, ecumêniea e re~nsáNel, como diz o Presidente, p·odendo a:gix, excllLSivamente, em
atenç.ão a:o.s !nte>l'esse.s do Brssil, e nã:o ·em atenção às emoções ou ao passiona;l!smo, .\:em base no lnteil'·e,ss•e do· Pais.
Muito obrigado, Sr. Pvesident.e. (1\'luiw bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Não há ma!s ora:do11es insc•ritos.
(Pausa.)

Nada mais havendo que trata:r, d·esLgno ~ara a próxima Sessão Ol1dinária, a
rea:llza;r-se s·e;g!\lnda-feira, dia 19, a seguinte

ORDEM DO DIA
v,otação, em prLmei•m 'turno (a;pil'edação pil'el!minar da constitucionalidade,
nos termos ·~G ;1.!~. 297 do Re,glmento In'erno), do Pro•j'e•to de ·Lei do .Senado· n.o 8,
de 1974, de aUJilo·ria do Sr. S·enador Nelson Carneiro, que altera a Legi.slaçã.o da
Brevidência Sccia'., e ·dá outra.s p:r.o;vidências, tendo
P.I\REOE~t'3, ~ob n.os 46 e 297, d~ 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, 1.0 pr.onunciamento: pe•la lnconstLtucionalldade;
2. 0 pronunciamento: no senttdo de que a emenda a:prese111tada nã,o sana
o v~c1o a11güido, c.om voto em .sepa;rado do Sr. S•enador Ne1son Carneiro.
Di.scus.são, em turno único, da r.edação final (O~·eredda p1ela Oomissão de
Retdação ·em seu ·Parecer n.o 357, de 1974) do .Pr.oj.e'o de Resolução n.o 22. de
1974. 1que suS~pende a alínea c do n.O 44 da Tabela A do a:rt. 37 da Lei n.o 4. 747,
do !Estado de Minas G.era!s, de 9 de maio de 19·68, de.clarada inc•on.st!tucional por
decisão do Supremo 'I1ribunal Federal de 11 d~ o.u.tubro de 1973.
E.:.tá enc•errad a a Sessoo.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 55 minutos.)

128.a Sessão da 4.a Sessão Leg"islatlva da 7.a Legislatura,
em 19 de agosto de 1974
PRESID:f!:NCIA DO SR. RUY SANTOS
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
José Lindoso - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato
Franco -Alexandre Costa - Clodomir Milet - Fausto Castelo-Branco
- Petrônio Por~ella - Helvidio Nunes - Virgil!o Távora - Waldemar
Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luis de Barros Paulo Guerra - Luiz Cavalcante - Lourival BaptiSta - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico
Rezende - Benjamim Farah - Danton Jobim - Gustavo Capanema Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Benedito Ferreira - Osires Teixeira - Fernando Corrêa -Saldanha Derzi - Daniel Krieger - Guida
Mondin - Tarso nutra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - A liSta de presença acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores. Hav.endo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
O Sr. 1. 0 -Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N.o 372, DE 1974
Da Comissão de Redação apresentando a redação final do Projeto
de Resolução n.0 23, de 1974.
Relator: Sr. José Lindoso.
A Comissão apresenta a redação final do Proj-eto de Resolução n.O 23, de
1974, que suspende a execução de dispositivo legal que especifica.
Sala das Comissões, em 19 de agosto de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - José Lindoso, Relator - Wilson Gonçalves - Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER N.o 372, DE 1974
Redação final do Projeto de Resolução n.o 23, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
, DE 1974
RESOLUÇÃO N.0
Suspende, por inconstitucionalidade, a execução de dispositivo legal
que menciona.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, proferida em 5 de setembro de 1973, nos
autos da Representação n. 0 887, do Estado do Mato Grosso, a execução da letra f
do art. 2.0 da Lei n.o 3 .146, de 17 de dezembro de 1971, com a redação dada pela
Lei n. 0 3 .194, de 22 de junho de 1972, daquele Estado.
Art. 2. 0 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
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Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n.0 12, de 1974 (n.0 150-B/74, na Câmara dos
Deputados).
Relator: Sr. Wilson Gonçalves.
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n.o 12, de 1974 (n.o 150-B/74, na Câmara do~ Deputados), que aprova o texto
do convênio sobre Transportes Marítimos, assinado entre o Brasil e o Chile, em
Brasília, a 25 de abril de 1974.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
- Wilson Gonçalves, Relator - José Lindoso - Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PAREOER N.O 373, DE 1974
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 12, de 1974
(n.o 150-B/74, na Câmara dos Deputados).
·
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 44, inciso I,
da Constituição, e eu, Presidente do Senado Federal, promUlgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N.0
, DE 1974
Aprova o texto do Convênio entre a República Federativa do Brasil
e a República do Chile sobre Transportes 1\larítimos, firmado em Brasília, a 25 de abril de 1974.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I.o - Jl: aprovado o texto do Convênio entre a República Federativa do
Brasil e a República do Chile sobre Transpor~es Marítimos, firmado em Brasilia,
a 25 de abril de 1974.
Art. 2.o - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publica~ão.
PARECER N.o 374, DE 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto
de Lei do Senado n.0 1, de 1974.
Relator: Sr. Wilson Gonçalves.
A comissão apresenta a redação final do Projeto de Lei do Senado n.0 1, de
1974, que altera o disposto no § 2.0 do art. 733 do Código do Processo Civil (Leis
n.os 5.869, de 11 de janeiro de 1973 e 5. 925, de 1.0 de outubro de 1973), e dá
outras providências.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
- Wilson Gonçalves, Relator - José Lindoso - Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PARECER N.0 374, DE 1974
Redação final do Projeto de Lei do Senado n.0 1, de 1974, que altera
o disposto no§ 2.0 do art. 733 do Código do Processo Civil (Leis n.0 s 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 e .5.925, de 1.0 de outubro de 1973), e ,dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - o § 2.0 do art. 733 do Código do Processo Civil (Leis n.0 • 5. 869,
de 11 de janeiro de 1973, e 5.925, de 1.0 d·e outubro de 1973), passa a vigorar com
a seguinte redação:
"§ 2.0 - o cumprimento da pena não exime o devedor do pagamento
das prestações vencidas ou vincendas."
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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O Expediente lido vai à publ!cação.

Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - sr. Presidenb, Srs. Senadores, foi, a 15 de
junho próximo passado, que suscitei, desta tribuna, o problema da concorrência,
muito desvantajosa para o setor privado, entre os papéis por este lançados no
mercado de capitais e os lançados pelo Governo. Assim é que, enquanto de um
lado o Conselho Monetário Nacional fixava inflexíveis taxas de r·endimento das
letras de câmbio e dos depósito.s a prazo fixo, por outro lado, as letras do Tesouro Nacional e, muito especialmente, as Obrigações Reajustáveis do Tesouro,
Nacional, constituíam atrativo insuperável, vez que possibilitavam muito maior
rendimento, constituído pela correção monetária além dos juros.
Para exemplificar, basta dizer que, nestes últimos meses, andou sempre acima de 4% o rendimento das Obrigações Reajustávzis do Te.souro Nacional enquanto o das letras de câmbio ia mal e mal a 2% ao mês.
Quando suscitei este problema, o eminente Senador Virgílio Távora, nosso
Líder, deu a sua palavra de que o probLema já estava nas cogitações do Governo,
e que dentro de pouco tempo haveria uma solução.
Ressentia-se, pois, o setor privado de meios para investimentos e financiamentos. O contrast·e aumentou ainda mais d-epois que o Governo ampliou o seu
poder de investimento pela centralização de recursos do PIS e do PASEP, no
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, para acionar três programas
recém-criados- o IBRASA, o EMBRAMEC e o FIBASE.
De um lado, fartura para os financiamentos do:! projetas gov.ernamentais;
do outro lado, uma grita generalizada pela carência de financiamentos, quer
para o comércio, quer para a indústria e, muito especialmente, para a agropecuária.
Já tive oportunidade de, nesta tribuna, focalizar a carência de financiamentos para o algodão, o arroz e a soja, o que estaria acarre:ando protestos
generalizados, principalmente no Sul do País.
Mas, felizmente, Sr. Presidente, cumpriram-se as medidas anunciadas pelo
Líder Virgílio Távora. O Governo, primeiramente, pelo Decreto-lei n.0 1.338,
concedeu estímulos para a compra de títulos privados doe renda prefixada, e
permitiu a elevação de suas taxas de rendimento, bem como a dos depósitos a
prazo fixo. Mais recentemente, a 14 de ag·osto, houv·e uma portaria do Sr. Ministro
da Fazenda suspendendo a venda das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, a fim de forçar a compra de títulos privados. A alocação destas Obrigações ficou restrita aos Bancos, como alternativa d·a de1)ósitos compulsórios. Quanto às letras do Tesouro Nacional continuam disponível.~ a todos, mas, na verdade,
não constituem atrativo excepcional, vez que se seu r-endimento é maiot do que
o das letras de câmbio, têm ·estas a vantagem de, em qualquer tempo, poderem
ser transformadas em dinheiro, nos momentos de apertura do investidor, como
acontece, vez por outra, com o orador que lhes fala. (Risos.)
O elenco de medidas tomadas pelo Governo vai acarretar maior afluxo da
JlOUpança interna })ara o setor privado e, portanto aliviar a pressão de crédito
sobre os Bancos oficiais. Vale dizer, vai concorrer para a contenção dos meios
de }lagamentos e, portanto, para amenizar o recrudescimento da inflação. Esse
recrudescimento não é causa, mas efeito, efeito da ascenção do deficit cte contacorrente. A propósito, l-embro a palavra autorizada do próprio Sr. Ministro da
Fazenda, que, no Senado, a 26 de junho, declarou:
"As medidas naturais de que um país dispõe para reduzir o seu deficit
em conta-corrente são três: primeira, a~ desvalorizações cambiais; segunda, o aumento do protecionismo; ·e terceira, a contenção da demanda
interna pela austeridade monetária e fiscal."
l1l justamente essa austeridade monetária que f.ez com que o Governo limitasse para este ano, em 35% a expansão dos meios de pagamento. Lembremo-nos
de que, no ano passado, os meios de pagamento tiveram um incremento de
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muito concorreu para o recrudescimento da inflação. Para exemplificar a benéfica influência da poupança interna na contenção dos meios de pagamento e,
portanto, na inflação, recorramos ao Boletim do Banco Central, de junho último.
O Boletim, na página 16, estamua quadro da evolução dos meios de pagamento
do ano de 1966 a 1973. Sabemos que os meios de pagamento têm duas componentes: o papel-moeda em poder do público e a moeda escritura!, sendo esta constituída pelos depósitos à vista, de pessoas físicas e jurídicas, inclusive de sociedades de economia miSta, de autarquias, de prefeituras municipais e governos
estaduais, em bancos oficiais e privados. Pois bem, em números redondos foi a
seguinte a evolução dos meios de pagamento: 9 bilhões em 66, 14 bilhões em 67,
20 bilhões em 68, 26 bilhões em 69, 33 bilhões em 70, 44 bilhões em 71, 61 bilhões
em 72 e 90 bilhões em 73. Tive o cuidado, Sr. Presidente, de .fazer um rápido
cálculo e ver o incremento de um ano para o outro. Então, percentualmente, os
incrementos foram estes: de 1966 para 1967, os meios de pagamento aumentaram
de 46%, tanto quanto no último ano de 1973; de 1967 para 1968- 39%; de 1968
para 1969 - 32%; de 1969 para 1970 - 25%; de 1970 para 1971 - 32%; de 1971
para 1972 - 38%; de 1972 para 1973 - 47%.
Ora, Sr. Presidente, vemos então que as evoluções menores forain justamE.'nte
as relativas aos anos: de 1968 para 1969 - 32%; de 1969 para 1970 - 25%; de
1970 para 1971 - 32%. Por que isto? Porque foi, justamente, durante estes 3 anos
que ocorreu o período áureo do mercado de capitais. Todo mundo queria investir
em fundos de investimen:o e comprar letras de câmbio. Até bens imóveis, transformados em dinheiro, iam para o mercado de capitais. Se houver, depois, a frustração dos investidores e cons.eqüente descrédito, no mercado de capitais, tal
não invalida a prova de que a poupança popular multo pode contribuir pararestringir a expansão dos melo.s de pagamento e, assim, da inflação. De 1969 para
1970, repito, os meios de pagamentos evoluíram apenas 25%, o indlce mais baixo,
talvez, destes últimos vinte anos. E tudo, naturalmente, sem medidas coercitivas.
Exemplo também muito eloqüente da influência da poupança interna na
economia de um país, dá-nos o Japão. Em 62 ou 63, quando fazia às vezes de
Governador lá das A.lagoas, fui a São Paulo e, na Federação das Indústrias,
travei conhecimento com um potlguar, o Sr. Humberto Dantas, que tinha feito
recente viagem ao Japão, e que traduzira suas impressões no pais do sol nascente, em livro de atraente l-eitura. Dizia Humberto Dantas que, visitando uma
pequena cidade do interior do Japão, cidade com cerca de 100.000 habitantes,
vira, à tarde, muitos grupos de pessoas nas praças, nas portas de cafés, em
calçadas, todos reunidos em t.orno de um rádio. Como bom brasileiro, pensou ele
que se tratasse de irradiação de futebol, à maneira do Brasil. Mas, perguntando
ao intérprete, ficou sal::endo que aqueles grupos simplesmente ouviam o pregão
da Bolsa de Valores, porque, no Japão, quem tem qualquer economia emprega-a
em títulos e ações. É por isso que aquela nação - que com todas as suas ilhas
cabe 23 vezes no mapa do Bra·n. uma nação de 110 milhões de habitantes, uma
nação que importa 98% do petróleo que consome, que importa 90% do minério
de ferro que funde, que importa 85% de carvão e 75% dos metais de que precisa - é, sem dúvida, por esse motivo que aquela pequena nação apresenta o
terceiro produto nacional bruto do mundo; é por isso que aquela pequena nação
exporta mais de 30 bilhões de dólares por ano; é por isso que aquela pequena
nação fabrica mais d-e 6,5 milhões de automóveis por ano; é por isso que aquela
pequena nação tem fôlego ainda para investir seu dinheiro em várias partes do
mundo, inclusive no nosso Brasil.
Para concluir, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pretendi mostrar, aliás muito
desnecessariamente, que a POUIPança interna é instrumento da maior eficácia,
e mesmo indispensável para a higidez das flnança.s nacionais, pelo que preservar
a confiança popular no mercado de capitais deve ser constante preocupação do
nosso Governo.
Assim, felizmente, o entenderam o Pr-esidente Gelsel e o Ministro Mário
Slmonsen. A eles, os meus desvallosos louvores. (Muito bem! Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDEN'J.'IE - Concedo a palavra ao nobre Senador Fausto CasteloBranco. (Pausa.)
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s. Ex.~ está ausente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, tanto os
Anais da Câmara dos Deputados como os desta CJ.Sa abrigam reiterados pronun~
ciamentos nos quais abordei problemas relacionados com Paulo Afonso e, sempre, focalizando a importância da Hidrelétrica a~i construída, e em contínua expansão, para todo o Nordeste. Consciente da imensa significação do empreendimento para a região nordestina e todo o Brasil, sempre acompanhei de perto o
surgimento e crescimento da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a cujas
administrações não tenho poupado elogios e exaltações, por merecê-los.

Mas, apesar de se ter tornado um grande pólo de desenvolvimento, Paulo
Afonso - cujo núcleo urbano, com mais de 70 mil habitantes, apresenta o mais
elevado índice de crescimento demográfico da região - não é, até hoje, ligada
por rodovia asfaltada a qualquer das capitais do Nordeste. Este é um dos assuntos por mim abordados desta tribuna, em discurso que proferi a 15 de maio de
1972, publicado no Diário do Congresso Nacional do dia seguinte. E, naquela
ocasião, reiterava ponto de vista por mim ·expresso a 11 de maio do ano anterior,
renovando apelos ao Mínistro dos Transportes e ao eminente Presidente Garrastazu Médici.
Quando no governo sergipano me empenhei ao máximo no sentido de ser
asfaltada a rodovia que ligaria Paulo Afonso a Aracaju, a capital mais próxima
daquele grande pólo de desenvolvimento da região nordestina. Não poupei esforços nesse sentido, mas, infelizmente, não foi possível ao Governo Federal
iniciar a obra que considerei prioritária, no meu gov<~rno.
Seja-me permitido lembrar mais algumas observações feitas por fim, reiteradamente, desta tribuna. A precária estrada que liga Paulo Afonso a Aracaju
tem um tráfego de mais de 800 veículos por dia, que transportam produtos agrícolas e hortigranjeiros da região, enfática demonstração das suas potencialidades. É também uma zona de pecuária. Fácil, agora, será compreender o regozijo com que me inteirei, no último dia 4, de noticias de que o II Plano Nacional
de Desenvolvimento, que brevemente estaremos examinando para posterior aprovação, incluiu, como obras prioritárias, a pavimentação da BR-235, que liga
Aracaju a Jeremoabo, de onde parte a BR-110, ligando aquela cidade baiana a
Paulo Afonso. São, ao todo, 250 quilómetros, dos quais ap.enas 116 quilômetros, em
terri:ório sergipano. O asfaltamento até a entrada do Município de Ribeirópolls,
em Sergipe, já está sendo realizado, pelo Departamento de Estradas de Rodagem
de Sergipe, por delegação do DNER, e daí até os limites com a Bahia estão sendo
feitas os estudos necessários para o prosseguimento das obras. A pavimentação
dessa rodovia, a segunda mais importante com que conta o Estado, depois da
BR-101, é de indiscutível alcance econômico, político e social para Sergipe e todo
o Nordeste. Daí o aplauso à feliz inclusão de sua pavimentação no II Plano Nacional de Desenvolvimento, com merecida prioridade. Esta uma notícia que me
trouxe enorme satisfação, mas que, é necessário salientar, vem corresponder a
velha reivindicação do meu E.stado e terá vasta repercussão para todo o Nordeste.
Mas, Sr. Presidente, minha satisfação não se limitou a essa auspiciosa notícia. Também foi incluída, como obra prioritária no II Plano Nacional de Desenvolvimento, o acesso, através da BR-235, ao Porto de Aracaju, uma das mais
antigas e justas reivindicações do povo sergipano. Pela execução dessa obra.
envidei esforços ·quando à frente do Governo sergipano, entregando memorial
nesse sentido ao .então Ministro Mário Andreazza.
Devo dizer, nesta O:Portunidade, que, em audiência que tlv·e com o eminente
Presidente Ernesto Gelsel, antes de sua eleição, no dia 17 de dezembro do ano
passado, considerei do meu à.ever apresentar a Sua Excelência documento em que
apontava o asfaltamento de Aracaju a Paulo Afomo como, a meu ver, uma das
obras de maior Importância para o meu Estado e o País. Não poderia, assim,
.~i!enclar minha satisfação ao v·er que, bre\·emente, se tornará realidade obra pela
qual vinha lutando há tantos anos: •a ligação de A:racaju a Paulo A:fonso, que a
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relevante, dando-lhe caráter de priorià.ade nacional, agora reconhecido no n
Plano de Desenvolvimen~o Nacional.
Sr. Presidente, aplaudindo essas duas decisões do atual Governo, felicito o
ilustre Ministro Dirceu Nogueira, bem como o D!retor do DNER, Coronel Stanley
Fortes Batista, pela acerto e descortino com que foram inclufdas essas duas
obras rodoviárias entre a;quelas que terão absoluta pr~o·ridade no atuaJ Governo.
E dou vasão ao contentamento pessoal, por ver aproximar-se o dia em ·que e~tarão
realizadas. duas o:Oras que s.empre c·onsiderei de pr·ofunãa significação para· o
Estado que represento nesta Casa.
Finalmente, Sr. Presidente, devo .salientar o empenho com que o Governador
Paulo Barreto de Menezes tem reivindicado a construção dessas rodovias, tendo
iniciado no seu governo uma delas, cujo asfaltamento, entre a BR-101 - !tabaiana - entroncamento de Ribeirópol!s, deverá ficar concluído até dezembro do
corrente ano. Como é necessário que enfatize, mais uma vez, o acerto com que
temos confiado nos g-overno•s da Revolução, os quais, paulatinamente, vão concretizando todas nossas aspiraçõ·es, todas no·ssas reivindicações, no seu permanente esforço de oolucionar, o mais depressa possível, os inúmeros problemas do
País. Verifica o povo S·ergipano que pode confiar plenamente no governo do
preclaro Presidente Ernesto Geisel, que prosseguirá e aperfeiçoará a obra de
seus antecessores, na manutenção da continuidade revolucionária que vai construindo o grande país com que sonharam noss·os antepassad.os. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre senador
Franco Montoro. (Pausa.)
S. Ex." não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Guido Mondin.
O SR. GUIDO MONDIN -Sr. Presidente, Srs. Senadores, por várias vezes
tenho comentado, desta tribuna, a evolução das comemorações que integram o
programa do Biênio da Colonização no Rio Grande do Sul, instituído pelo Governo do Estado. Hoje, quero trazer ao conhecimento da Casa uma notícia a
que empresto a mais alta importãncia. Ela se prende a um fato que para mim,
será a síntese do que se vem realizando, pelo ·que expressa em evocação, história,
cultura e espiritualidade.
O ano de 1974 assinala o Sesquicentenário da Colonização Alemã e, no ano
próximo, transcorrerá o Centenário da chegada dos primeiros colonos italianos
na terra gaúcha. A informação que trago é que a Comissão Executiva do Centenário da Colonização Italiana tev.e a feliz iniciativa à.e dirigir-se ao senhor
Núncio Apostólico, solicitando a doaçã.o de uma réplica da famosa obra escultól'ica de Miguel Angelo - a "Pietá" que se encont~a na Basílica de São Pedro,
para ser colocada na Ma·triz de São Pelegrino, em Caxias do Sul. A dádiva integrará as solenidades odo próximo ano.
A sugestão partiu do jornalista Osvaldo Goidanich e tem em outro jornalista, o Vereador Mário Gardel!n, um dos mais entusiastas propulsores da idéia,
que merece os mais calorosos aplausos. E~tcs aplausos se fazem maiores quando
r.abemos que a iniciati>"a encontrou de parte do Senhor Núncio Apostólico a mais
viva receptividade, tanto que logo encaminhou a solicl!lração às autoridades do
Vaticano.
Não temos a menor dúvida de que o anseio, em tão propícia hora surgido,
se concretizará, pois o Vaticano estará prestando a mais delicada homenagem
aos colonizadores peninsulares e, ademais, constituirá uma recordação permanente do Centenário e da sensibilidade generosa do Pontífice Paulo VI.
Mas quero acrescentar ligeiras considerações a propósito de tão auspicioso
acontecimento. Não farei história, mencionando apenas que o Rio Granà.e do
Sul, tendo embora uma formação caracterizadamente portuguesa, não poderia
jamais ser entendido sem as influências que recebeu de tan1las raças, com as
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mão e italiano, com apreciável contribuição francamente incol'porada à cultura
rio-grandense.
Atenho"me sr. Presidente oaos italianos. A doação da "Pietá" virá de Roma,
virá do Papa, e tudo emprest.a um sentido profundo ao fato que nos leva a
um récua de cem anos nos acontecimentos. É preciso lembrar o sentimento
religioso daquela gente que, através C:e vicissitudes sem conta, foi destinada às
serranias do nordeste gaucho peJ.o Goverr.o Provincial. Darl'egando nos seus
sumários p·ertences o peso amargo da uma nostalgia que ~e manifestara desde
os cargueiros ·que os trouxeram da velha Pátria., os imigrantes buscavam na.
fé o conforto espiritual que os ·encorajava a enfrent.ar aqueles primeiros tempos
de incógnitas, no mistério de um ambiente em tud.o terrivelmente estranho.
Na primeira clareir-a aberta em melo à mata espessa, pau-a-pique, cobertura
d-e sapé, uma capelinha rústica levantou-se. N•o silêncio esmagador das noites
longas da invernia, as ladainhas, le tanie como diziam os vênetos no seu dia.leto,
soavam como súplica. perdendo-se na solidão, mas subindo a Deu.s -porque eles
triunfaram. A religião era profundo alen!o <1os imigrantes e o s·acerdote é uma.
presença que, desd,e os primeiros momentos, se destaca e se sublima na história
da colonização !talima no Rio Grande do Sul, proporcionando ao historiador
inumeráYe!s episódios d·e int•ensa. emoção e elementos de opulento conteúdo
humano.
·
Cem anos passaram-se. A soma de sacrifícios, tenacidad.e fé e o amor que
emergia da terra nova como os própr!o3 frutos das primeiras semeaduras, resultou
no empolgante des•envolvimento d.os r.cssos dias naque}a região. E ess•es cem anos
t.ranscorridos não ·esmaeceram a força atávica que prossegue nas gerações de
hoje.
Voltemos, porém, à doação esperada. Os que 'tiveram a ventura de conhecer
de perto, no Vaticano, a maravilhosa obra de Miguel AngeJ.o, podem avaliar o que
::.ignifica possuinnos aqui uma reprodução direta desse conjunto .escultórico, que
a custo se admite ser de procedência humana, nas circunstâncias que envolvem
a oferenda.
Quando o Carc!.el francês Groslaye de São Dionísio encomendou ao genia.l
florentino uma escultura em mánnore, ·queria que fosse .a mais bela de Roma,
}Jara colocá-la na Capela dos Reis .da França, em São pedro. Foi Miguel Angelo
quem pensou no tem-a: Piedade. Já havia esculpido a Madona e o Menino e
::onhava há multo executar a Madona e o Filho morto, a mesma mãe e o mesmo
filho, o princípio e o fim, a complementação, portanto, em sintese, do drama
eterno.
Conhecer o desenrolar da execuçã·~ dessa obra, cuja matéria-prima oas jazidas
de carrara guarc!.avam em nobre bloco como ·que à espera da sublime transformação -, é participar de dois anos intensos .da vida de um dos maiores
gênios da arte universal e penetrar a alma dos ·que Deus dotou de centelha
crilliClora. Ele mal concluíra uma escultura pagã na figura de Baco e é maravilhoso pensar na. tran~ição a que e·e entregou pam a espiritualidade em que
precisava envolver-se, a fim de alcançar o máximo de perfeição num trabalho
pleno de sacralidade.
Pois é uma réplica desse monumento saído de um cinzel semidivino que virá
para a Pérola das Colónias. Figurará eJ.e numa Igreja cuja torre se alteia majestosa e quem sabe se ali outrora não existira uma das ca·pelinhas de sapé,
de onde as p:eces canl.antes encontravam eco no gemido noturno das aves.
pondo indagaçoes no bugre arredio?
Posso antever a que requintes entl'agar-se-ão os promotores das festividades
d.o Centenárl·o no ano próximo, posso prever cada ato, cada cerimônia, S·e conheço
a força imaginativa da gente daquela região, ma.s não sei o que poderá ultrapassar em sentido a. presença da "Plet;á", do grmde gênio italiano.
·
Evocarão, sei, os primeiros dias, os soluços sufocados, os sacrifícios enfrentados, a decisão de vencer, o milagre do trabalho na apoteóse das searas e no
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vencid.os, esta estará configurada na dádiva que vai chegar, porqu.e ela é arte,
é fé; isto é tudo para a sublimação de tudo. (Muito bem! Palmas,)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Benjamim Farah. (Pausa.)
S. Ex. a não está presente,
Concedo a palavra ao nobre Senador Renato Franco.
O SR. RENATO FRANCO- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a descentralização,
imperativo do desenvolviment·o, se fez presente com a deslocação de missões
específicas para o novo Ministério de Previdência e Assistência SOcial.
Outro Ministérios, em futuro não distante, por contingência do progresso,
se desdobrarão para melhor atendiment·~ de problemas atuantes da tecnológia
dominante.
·Getúlio Vargas, o criador das leis trabalhistas, em sua última vinda ao Supremo Poder da República, r·econhecia a imperiosa necessidade de reformulação
dessas leis, mas a sua inesperada e lamentada morte o impediu de realizar esse
seu mM!festado desejo.
Não avanço em discordar da junção de múltiplos e multiformes institutos,
entretanto, o nivelamento por baixo, com a ab:;orção do !nstituto dos Bancários,
senão modelar, mas bem satisfatório, gerou dess·erviço. O tempo, as conseqüências e as dil:iculd.ades crescentes darão a resposta devida, no momento
próprio.
A Revolução de 64 inovou costumes e os homens passaram a ser escolhidos
para os cargos e daí o Pr·esidente da República, General Ernesto Geisel, dentro
das diretrizes gerais, administrativ•as e políticas do seu governo, consagradas
·
nesta sua afirmativa:
"0 homem 'brasileiro,· sem distinção de classe, de raça ou de religião,
onde viva ou trabalhe, é o objeto supremo de todo o planejamento nacional."
Escolheu S. Ex.a para organizar, estruturar e ·executar ess·e novo Ministério
quem já se revelara excelente Ministro em governo revolucionário anterior, brasileiro de curriculum vitae positivo, afirmando que seu passado será sempre o
fiador de sua atuação no presente. E o Ministro Nascimento Silva, como exemplar pecuarist.a, tem conhecimento dos conflitos de sofrimentos reclamando
soluções imediatas, porque sem &entir as angústias e necessidades de s·eus semelhantes, sem participar das causas gerando descontentamentos, jamais pesquizará com acerto para decL~ões: humanas.
O amestrado Professor Nascimento Silva tem profunda visão da missão
árdua, poJ."ém patriótica que lhe confiaram, dentro do panorama de um País em
franca ascensão no &etor do respeito e da assistência. à pessoa humana e nessa
sua caminhada de simplificação de process•os, de extensão de benefícios, 'de
ampliação abrangend.o a maioria das classes sociais, .en-contJ."arâ um forte exemplo a orientá-lo: é o Serviço de Assistência e Seguro Social dos Economiários .
.ESSa instituição jamais pesou nos cofr·es públicos. O eminente homem público,
Dr. Helvécio Xavier Lopes, ex-presid·ente do IAP dos Empregados em Tr.ansportes
e Cargas, ex-diTetor do Fundo Monetário Internacional e Consultor Técnico
r.posent.acl.o da Caixa Econômica do Rio de Janeiro, definiu a ação do SASSE:
"Em poucos anos, o SASSE firmou-s·e com.·o paradigma, atendendo com
presteza os seus s·egurados, fornecendo-lhes e aos seus dependentes imediata e ampla •assistência médica e hospitalar, precisamente o calcanhar
de Aquiles de suas congêneres."
Esse S·erviço, idealizado e concretizado por Antônio Pompéia, então Consultor Jurídico da Caixa Econômlca de São Paulo, em cujo sangue há a vibração,
a pertinácia e a fé dos banà.elr•antes, eliminou o empregulsmo, por operar o
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limite de 1% de sua receita para desp.esas administrativas.
Pompéia cercou~se dos .diretores das CaiJCa.S Económicas, do emérito ju~
rlsconsulto Dr. Assis Ribeiro, exemplo .de dedicação, do desinteresse e de bri~
Jhante cultura a serviço d.a causa pública, dos renomados juristas Carlos Alberto
Dunshee de Abranches, Mário Ramos e do r·espeitável general João Simplício,
além doutros técnicos atuariaiS.
Ao insigne, então Deputtado, no presente o prestigioso líder gaúcho, senador
Tarso nutra, valoroso ex~Min!Stro da: Educação e Cultura, deve-se a apresentação
da Lei n.O 3.149, de 21-5-57, criando o SASSE, regulamentada pelo Decreto
n. 0 43.913, de 13 de junho do mesmo ano.
Há 17 anos, sem qualquer auxílio dos cofres da Nação, progride, moderniza,
atualizandoo seus benefícios e seus beneficiários perto de 50.000, e bendziem.
Unidos e satisfeitos vivem seus associados, recebendo, sem filas, sem mais
entraves buroc:ráticos, seus excelentes serviços, incomparável nos atendimentos
em seus ambulatórios, no.s consultórios de seus médicos, nos laboratórios de
análises, nos hospitais de livre escolha, notadamente no socorro médico urgente
de assistência domiciliar, além das aposentacl.O.rias, retribuindo aos que ajudaram
a elevar o Brasil.
Quando de sua incorporação ao MiniStério do Trabalho, ouviu~se a mani~
festação imparcial do ·então Mínistr·o do Trabalho, no presente o no.bre e
vibrante Senador Jarbas Passarinho, afirmando que o SASSE cumpria a contento
a sua finalidade, opondo-se a qualquer modificação na sua estrutura e no seu
funcionamento como órgão previdenciário e muito menos concordaria com sua
absorção por outro órgão previdenciário, por entend·er que nada autorizava ou
inspirava ao governo a proceder tal reformulação.
Logo a seguir, seu substituto na p.a;sta do Trabalho, o provecto mestre, o
honrado Ministro Júlio Barata ca.ndena essa junção:
"Não iria nivelar por baixo a Previdência Social, principalmente porque
o SASSE tinha resolvido uma das questões maiS .cruciais da seguridade
social, que é a Assistência Médica, classificando o SASSE uma instituição
paradigmal a p·reservar."
Mais que respeitável a opinião da. Ministro João Lyra Filho, ex-r·eitor da
Universidade da Guanabara, aposentado do Tribunal de Contas do Estado da
Guanabaroa, Professor de Ciência das Finanças, juriSta consagrado, autor de
inúmeras obras no campo da Economia, integrando este meu modesto pronunciamento, que, assim, conclui:
"Não creio, não posso crer em que nossos governantes, lúcidos e sensatos,
permitam que a paz dos eco:nomiários se conv:erta em exorciSmo."
O S•ASSE, repetimos, é o exemplar Serviço a iluminar a caminhada do
Ministro Professor Nascimento Silva, por irradiar o postulado indesmentível:
Previdência e seguro em tempo de amanhã, que inspirou a criação, organização e re·formulação de diversos Institutos de Previdência Social nos âmbitos
:tederal, estadual e municipal, como sejam o órgão Previdenciário dos Con~
gressistas, Instituto de Previdência de São Paulo - IPES (Estadual), Serviço
de Assistência e Soeguro Social de Empregados Municipais - SASSEM (Municipal), e outros, para não mais me alongar em citações. Estou certo, certissimo
mesmo, de que o SASSE encontrará no Ministro Nascimento Silva seu defensor
mã;ximo p!llra an~anças benfazlej:as em sua pro~ramação de expoerimentadlo
gestor, amparando as cla~ses sociais brasileiras e aparando a mudança ordenada da mentalidade imperante de que a Assistência Social é favor e não
direito assegurado aos seus contribuintes.
Convoco os criadores, organizadores e atuais dirigentes do SASSE, a manterem em seus corações a fé e a confiança nos brasileiros responsáveis pela
Revolução de 64 e qu.e, neste instante, respondem pelos destinos de nossa já
poderosa Pátria. (Muito bem! Palmas,)
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Não posso crer em que as autoridades gcvernamentals se disponham a sacrificar
a estrutura do SASSE e nivelá-lo ao padrão !nsatlsfatório da maioria dos demais
serviços · sociais de assistência e seguro mantidos em socorro dos trabalhadores; seria
um contra-senso. Creio, sim, em que as referidas autoridades tenham Interesse em
mantê-lo integra e crescentemente valorizado, Inclusive com um modelo meritório
para todos os demais organismos Integrantes da Previdência Social.
No curso dos últimos 17 anos, com ciência, consciência e paciência, o SASSE
tomou-se exemplo vivo da realidade prev!denclárla que deve prevalecer no Pais. Suas
at!vldades médicas e hospitalares estimulam a presença de um oásis benf:ucjo c esse
Oásis fecundo e próspero, deve ser multiplicado para envolver toda a rede assistencial
dt Pais. Ali, o empregu!smo nunca sentou praça, ali, v Poder Público semeia a
confiança .de uma laboriosa representação comunitária sem troco de ônus que atete
o erário. Creio na compreensão dos homens que dirigem nossos destinos.
A. classe dos economlários representa um exemplo vivificante no quadro das atlv!dades que desenvolvem as energias criadoras do Brasil; seus membros têm dado ao
trabalho ardente multo mais do que recebem. E Isto nã~ é de hoje. Pude sentir esta
verdade no tempo exaurido em que participe! da co!méla como funcionário, chefe de
serviço, assistente de Carteira, gerente-geral, consultor-técnico e d!retor. Então, certo
movimento insidioso de cima para baixo desejou acutilar o án!mo da classe com
uma tentativa parecida. Todos nós nos pu~.emos de pé para clamar, inclusive através
de um comunicado transcrito na Imprensa: "Deixem-nos em paz".

· O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Não há oradores inscritos.
Presentes na Casa, 27 Srs. Senadores.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

Item 1

Votação, primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Proj,eto de
Lei do senado n. 0 8, de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a Legislação da Previdência Social, e dá outras providências, tendo
PAREOER.ES, sob n.os 46 e 297, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, 1.0 pronunciamento: pela inconstitucionalidade; 2.0 pro·nunciamento: no sentido de que a emenda apresentada não sana o vício argüido, com voto em ~eparado do Sr. Senador
Nelson Carneiro.
A votação do presente projeto fica adiada, por falta de quorum regimental.
Item 2
Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n. 0 357, de 1974) do Projeto de Resolução n.0 22, de 1974, que suspende a alínea c do n. 0 44 da Tabela A do
art. 37 da Lei n. 0 4.747, do Estado de Minas Gerais, de 9 de maio de
196'8, ctec~arada inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal
de 11 de outubro de 1973.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la, vou encerrar a discussão.

(Pausa.)

Encerrada.
A redação final é considerada definitivamente aprovada, nos termos do art. 362
do Regimento Interno.
.
O projeto vai à promulgação.
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Redação final do Projeto de Resolução n.0 22, de 1974.
Faço saber que o senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso VII,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte ·
É

RESOLUÇÃO N.0 , DE 1974
Suspende, por inconstitucionalidade, a execução da alínea "ri' do
n,o 44 da Tabela A do art. 37 da Lei n." 4.747, do Estado de Minas
Gerais.
Artigo· único - É suspensa, por inconstitucionalidade, nos termos da decisão
definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 1·1 de outubro de 1973,
nos autos do Recurso Extraordinário n.0 75.619, do Estado de Minas Gerais, a
execução da alínea c do n. 0 44 da Tabela A do art. 37 da Lei n.0 4.747, de 9
de maio de 1968, daquele Estado.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) -Esgotada a matéria constante da Ordem
do Dia.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para
uma Sessão a realizar-se hoje, &egunda-feira, às 19 horas, no plenário da
Câmara dos Deputados, e destinada à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo n.O 41, de 1974-CN.
Nada mais havendo que tratar, designo para a Sessão ordinária de amanhã
a seguinte

ORDEM DO DIA .
1
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 164, de 1974, de autoria
do sr. Senador Wilson GOnçalves, solicitando que nos termos do art. 283 do
Regimento Interno, tenham tramitação conjunta o Projeto de Lei do Senado
n.o 43, de 1974, de autoria do Sr. Senador Fausto Oastelo-Branco, que altera os
arts. 1.0 , 2.0 e 8.0 da Lei n.0 1.944, de 14 d·e agosto de 1953, que torna obrigatória
à iodetação do sal de cozinha destinado ao consumo alimentar nas regiões
bocígenas do Pais, e o Projeto de Lei da Câmara n.0 88, de 1974, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da iodação do sal destinado ao consumo humano, seu
controle pelos órgãos sanitários, e dá outras providências.
2
Votação, primeiro turno (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos
teimos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei do Senado n. 0 8,
de 1974, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que altera a Legislação
da Previdência Social, e dá outras providências, tendo
PARECE'IR.ES, sob n. 0 s 46 e 297, de 1974, da comissão:
- de Constituição e Justiça, 1.0 pronunciamento: pela inconstitucionalidade:
2. 0 pronunciamento: no sentido de que a emenda apresentada não sana o
vício argüido, com voto em separado do Sr. Senador Nelson Carneiro.
3

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 35, de 1974,
de autoria do Sr. Senador Wilson Gonçalves, que dá nova redação ao art. 681,
da consolidação das Leis do Trabalho, tendo
PARECE!RiES, sob n.os 241 e 242, de 1974, das comissões:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalldade e juridicldade; e
- de Legislação Social, favorável.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra a Sessão às.15 horas e 20 minutos.)

129.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 20 de agosto de 1974
PRESID:tNCIA DOS SRS.: RUY SANTOS, LUíS DE BARROS
E ANTONIO FERNANDES

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
José Llndoso - Jo•sé Esteves - Ca:ttete Pinheiro - Jatbas !Passarinho - Renato Franco - Mexandre costa - Clodomir Milet Farusto Castelo-!Branco - Helvídlo Nunes ...:... VIrgílio Távora - Waldema.r Alcântara - Wilson Gonçalv·es - Luís de Barros - !Paulo Guerra
- Luiz Ca.va1cante - Louriva:I Baptista - Antônio Fernandes - Heitor
[)ias - iauy Santos - Carlos Lindenberg - Eur.!co Rezende - Benjamim iFarllih - Danton Joblm - Gustavo c.apanema - llVIagalhães
Pinto - Carvalho !Pinto - Leoni Mendo·nça - Fernando Corrêa: Otá"i1o Cesário - Danl·el Krle•ger - Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Ruy SantGs) - A lista de· presença .acusa o comparecimento de 31 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro a.ber.ta a
Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretárto vai procede·r à leitura do Expediente.
É lido o .seguinte

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N.0 375, DE 1974

Da Comissão de Redação, apresentando a redação d,o vencido, para
o segundo turno regimental, do Projeto de Lei do Senado n.0 '74, ·de 19'73.
Relator: Sr. Danton Jobim
A Oomlssão ~resenta a redação do vencido, .para o segundo turno r,e.gimental, do IProje.to de Lei do Senado n.0 74 de 1•973, que dispõe sobr·e a rea;bertura do prazo previsto no Decreto-Lei n. 0 1.128, de 13 de outubro de 1970, para
o parcelamento de débitos dec•orrentes dos la:nçamentos do Imposto Territorial
Rural e das contribuicões devidas a·o Instituto Nacional de Colonização e Reforma .Agrári•a <INCRA>.
Sala das Oomlssões, em 20 de agosto de Hl74. - Carlos Lindenberg, Presidente - Danton Jobim, Relator - José Lindoso - Wilson Gonçalves.
•>\NIElXO AJO ;pM!IEOElR N.0 375, :OE 1974

Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto
de Lei do !Senado n.0 74, de 1973, que 1dispÕe sobre a. reabertura do prazo
previsto no IJ)ecreto-·Lei n.0 ·1.128, de 13 de ~utubro de 1970, para o parcelamento 1de débitos !decorrentels dos lançamentos do Imposto Territorial
Rural c das contribuições devidas ao Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (!NORA).
O Con-gresso iN.aciona.l decreta.:
Art. 1.0 - É r·ea.berto o prazo a qu.e se ref,er,e o art. 2.0 do [)ecreto-iLei n.0
1.128, de 13 de outubro .de 1970, ,por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados
da vigência des,ta I.Jel.
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será acl'\escldo de multa, juros e correção monetária, ressalvado o direito do
contribuinte de utilizar a 1a.culdade prevista no art. 4.0 do !Decreto-iLel n.O 1.128,
eLe 13 de outubro de 1970.
Art. 2.0 - Esta Lei entra em vigor na da:ta de sua publ1cação.
Art. 3.0 - iRe·vogam-se as disposições em contrário.
O ·SR. PRESliDENTE (Ruy Santos) - O Exr>ecnente lido vai à publicação.
(Pausa.)

Sobre a mesa, proj'etos de lei que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Siecre·tário.
São lidos os seguintes:
PROJETO IDE LEI DO S·ENADO N. 0 82, DE 1974

Acreseenta parágrafos ao art. 530 da Consolidação das Leis do Trabalho.
o Congr.esso Naclona: .decDeta:
Art. 1.0 - !Mantida atual 11edação de seus "caput" .e iten.s, o artigo .S30 da
Consolidação d-as Leis do Traba;Jiho, a.prCliVada pelo Decreto-Lili n.0 5.4152, de 1.0
de ma:lo de 1943, passa a vigorar com os seguintes parágra;fos:
§ 1.0 - É v.edada a re·elelção, para o· período, de lf5 (um quinto) dos
membros da !Diretorla, do Coru;.elho Fiscal e do Conselho de laepresenta;ntes da entidade sindica:! de qualquer grau.
· § 2.o - A pro~bição "ontida M parágrafo anterior ·torna o candid-ato
inelegh~l em relação a qualquer dos órgãos nele mencionados e não
·apenas àquele onde ti<ver exercido mfl.ndato anterior.
§ 3.o - Só poderá concorrer à reeleição para: o cargo de !Presidente de
entidade sindical de •qualquer grau quem houver obtido, no processo de
esco'íha di11eta, maioria a,bsoluta de votos em relação ao total de eleitores.
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vLg.Jr na d-l·t.s. de sua publicação, 11evogadas
as disposições em contrlirio.
Justifi~ão

·Em sua forma primitiva, o art. 530 da CLT c.antaJVa com um parágra;fo
único, vedando a re·elelção, para: o período !mediato, de qualquer membro da
diretorla •e do conselho fiscal dos sindicatos de eliliJ)regados e de tra:balhadores
autónomos; e de l/3 dos ~ntegrantes desses órgãos, nos sindicatos de empregadores, agentes autónomos e pr~isslonais .liberais.
Com o advento do Decreto,Lei n.o 8.030, d·e 11 de outub1.1o de 19415, estwbeleceu-se a: equiparação das entidades, com re~erência à citada proibição passando .a ser veda:da, em todas elas, apens.s a rec•o.ndução de 1/3 dos mémbros
da diretorla e do conselho fiscal.
Em seguida, o De.creto-!Lel n.0 9. 615, de 29 de agosto de 1946, to·rnou mais
evidente a tendência de reno,vação das direções sindicais, permitindo somente
111 reeleição d•e l/3 dos seus lnte.grantes e pl'O!bindo exp11essamente uma segunda
reeleição.
Não obstante as cautelas aido-ta;das, a fa1ta de esclarecimentos acerca do
que a lei considerava "r·eele!ção", deu ma11gem a um sistema. die rodízio, atra:vés
do qual os membros da diret.oria passarvam para o conse:lho, ·fiscal ou para delegados - representantes e .vlc•e-v.ersa:. Atendia-se, desse modo, à letr.a da lei,
sem respeitar-lhe o sentido, que era sem sombra de dúvida., o de imnJor a renovação de nomes e não a simples ut!llzação do,s mesmos elementos em postos
did:,erentes.
Finalmente, a Lei n.o 2.693, de 23 de dezembro de 19'55, revogando o parágra;fo único do artigo ,530 da CLT, a:cabou de ·vez com a espera:nça da formação
de autênticas lid•eranças sindicais, mob!llza,ndo o processo reno·vador.
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d·e aperfelço•a.mento e moralização das atlvldades de slncllcatos, de federações e
confederações, dentre as quais merece especial destaque a que tornou obrigatório o voto nas eleições sindicais (art. 166, § 2.0 da constituição Federal).
Procurando dar sentido prático à determinação constitucional - até agora
lnapllcada, exatamente por falta de dlsclpUna adequada - já apresentamos
pro}eto de lel estabelecendo normas para a sua efetlvação.
A atual propos~tura complementa a providência em questão, criando condições para a formação de lideranças sindicais renovadas, através do acréscimo
de três parágrafos ao art. 530 da OLT. ·
·No § 1.0 , procuramos fazer retomar, de certa forma, as llmltações à reeleição de dirigentes sindicais, lnfel!:z;mente abolidos pela Lei n.0 2.693/55. · De
acordo com o novo dispositivo, um qulnto dos membros dos órgãos de direção,
fiscalização e representação sindicais, ficará Impedida de candidatar-se à. recondução para o período Imediato.
Tendo em vista as dúvidas surgidas no passado, com referência à. Interpretação do dispositivo que proiba a reeleição de parte dos dirigentes das entidades de classe, lamentavelmente resolvidas pela simples mudança de um para
outro órgão de dlreção, fiscalização ou representação, o § 2.0 , a ser acrescentado
ao art. 530 da CLT, deixa claro que a renovação do quinto terá de ser efetiva,
não se admitindo, como antigamente, a mera troca da dire.toria para o conselho
fiscal ou para o de representantes e vice-versa.
Ainda com vistas à formação de verdadeiras lideranças sindicais, prevê o
novo § 3.0 do art. 530 que, na hlpóte.se de candidatar-se à reeleição ao cargo
de Presidente de Sindicato, federação ou conf·ederação, deverá o Interessado
obter maciço apoio de seus pares à aludida pretensão, representado pela escolha de seu nome por maioria absoluta dos eleitores, quando da votação dlreta.
Esta última parte do dispositivo se faz necessária, em virtude de as eleições
sindicais obedecerem ao critério de chapas, as quais uma vez escolhidas, promoVle·m, através do vo.to de seus componentes, distribuição dos cargos na dlretoria.
As medidas propostas são renovadora·s, mas, se pautam em um sentido de
equilibrio, pois. há que se levar em conta possíveis dificuldades em certas áreas
de se conseguir novos elementos que desejem participar do movimento sindical. Dar-se-á renovação sem nenhuma dificuldade.
A med~da, 1JOrtanto, dará mais autenticidade e fortalecerá o sindicalismo
brasileiro.
Sala das Sessões, 20 de agosto de 1974. - José Lindoso.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N.0 5.~52, DE 1.0 DE MAIO DE 1943
(Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho)
•••• o ••••• o •••••••• o ••••• o •••••• o •••••• o •

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

Art. 530 - Não podem ser eleitos para cargos administrativos ou de representação econômica ou profissional:
a) os que professarem !d.eologias lncompa.tívels com as Instituições ou os
Interesses da Nação;
b) os que não tiverem aprovadas as suas contas de exercício em cargo de
administração;
c) os que houverem lesado o patrimônlo de qualquer entidade sindical;
d) os que, não estiverem, desde dois anos antes, pelo menos, no exercício
efetlvo da atividade ou da profissão d·entro da base territorial do sindicato, ou
no desempenho de re.presen,tação econômlca ou profissional;
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Parágrafo único - ll: vedada a reeleição, para o período !mediato de qualquer membro da d!retorla e do conselho fiscal dos sindicatos de empl'egados e
de trrubalhadores autónomos. Igual proibição se observará em :relaçã:> ao terço
. dos membros da diretoria e do conselho fiscal, nos sindicacos d•e empregadores,
. ae agentes autônomos e de profissio-nais liberais .
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(As Comissões de Constituição e Justiça e de J,egislaçáo Social.)

PROJETO nE LEI DO SENADO N.0 83, DE 1974
Revoga o parágrafo único do art. 4.0 do Código de Processo Civil.
O Congresso Nadonal decreta:
Art. 1.0 - É revogado o parágrafo único do art. 4. 0 do Código de Processo
Civil (Lei n. 0 5.869, de 11 de janeiro de 1973).
Art. "..0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pU'blicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Diz o art. 4. do Código de Processo Civil vigente:
''Art. 4.0 - O interesse do autor pode limitar-se a declarações
I - da existência ou da in·existêncla de relação jurídica;
II - da autenticidade ou falsidade de documento.
Parágrafo único - É admissível a ação declaratória, ainda que tenha
ocorrido a violação do direito.'·
A lei adj•etiva vigente repete em parte a recra do Código de 1939 (Decreto. Lei n.0 1.608, de 18-9-1939), que assim dispunha:
0

"Art. 2.0 - Para propor ou contestar ação é necessário legitimo interesse
. económico ou moral.
Parágrafo único - O int·eresse do autor poderá limitar-se à declaração
da •existência ou inexistência de relação jurídica ou à declaração da
autenticidade ou falsidade de documento;"
Portanto, o Código atual repete o antigo, acrescentando-lhe . o parágrafo
único, que se quer revogar. .
Na oportunidade da discussão do projeto, apresentei emenda supressiva,
que tomou o n. 0 4, baseando-me em sugestão formulada pela Faculdade de
Direito da Universidade Católica de Minas Gerais.
Naquela ocasião, assim justlf!ciuei a •emenda n. 0 4:
"A inovação é inteiramente inoperante. S,e passou a existir a violação
do direito, de nenhum inter.esse buscar-se apenas a declaração. Admitindo-se, mesmo havendo violação do direito, a ação para sentença
meramente declara.tória, ou teremos a Justiça como ó11gão para solução
acadêmica ou, então, duplicaremos o trabalho: a) ação meramente declaxatórla; b) ação, agora alicerçada na sentença de preceito. Se é
verdade que, - doutrinariamente - existe con:!1lito na tese, menos
verdade não &e·rá que, hoje, o pensamento, doutrinário e jurlsprudencial,
.é no sentido de só .se permitir ação meramente declaratór!a quando não
·
ocorreu ainda a violação do direito."
Assim, teremos duas ações, em vez de uma.
Por isso. a norma consagrada no parágrafo único do art. 4.0 atenta contra
dois dos princípios que informam o processo moderno: o da economia processual e o da brevidade processual.
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"337. ~pllcação do princLpio da economia processual.
R;ecomenda o princLpio que se obtenha o máximo resultado na atuação
da lei com o mínimo emprego possível de atividades processuais" (Direito Prooessual Civil", vol. 2 n.0 337) .
"226. Princípio da brevidade.
Conforme o princípio da br·evidade, o processo deve desenvolV'er-se e
•encerrar-se no menor prazo possível, sem prejuízo do princLpio da veracidade. O interesse público é o de que as demandas terminem o mais
ra;pidamente possível, mas que também sejam suficientemente instruidas
para que sejam d·ecididas com acerto" (Direito Processual Civll, vol.
1 n. 0 226).
Ora, que diz o parágrafo impugnado?
Precisamente que, mesmo na hipótese de ter ocorrido violação do direito, é
admissível a ação declaratória..
A disposição contida no parágrafo, data venia, foge ao próprio conceito de
ação declaratória, como ensina Torquato Castro:
"11. As ações declara.tórias têm uma função única, que é a de obtenção
da certeza juridica, derivada da coisa julgada, sobre a existência ou
não existência de uma relação jurídica concreta. Atingida essa certeza
jurídica, a ação esgota todo a seu escopo, satisfaz integralmente à sua
finalidade" (Ação Declaratória 2.a. ed., 1942) .
E, com apoio em CHIOVENDA, acrescenta:
"As condenatórias, porém, têm uma função dupla: criar a certeza jurídica e preparar a execução. A execução forçada emerge da semente
que já se encerra na sentença mesma: a condenação" (Op. cit., e loc.).
Portanto, permitir que mesmo nos casos em que já se tenha consumado a
violação do direito se admita ação meramente declaratória, é atentar contra os
dois principias citados que Informam o processo moderno: o da brevidade e o
da economia processual.
De tudo quanto foi dito resulta que o obj·atlvo fundamental do projeto é
harmonizar a lei adjet\va com os princípios teórieos que informam a moderna
processualística, tendo como alvo o até hoje inatingido ideal da justiça rápida
e barata.
Sala das Sessões, em 20 de agosto de 1974. - Nelson Carneiro.
(A Comissão de Constituição e Justiça.)

() SR. PRESID-ENTE (Ray Santos) - O.s projetas lidos serão PU·bllcados e,
a seguir, remetidos às comissões competentes. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. to-secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N.o 165, DE 1974

Exmo. Sr. Senador Presidente:
O Senador signatário requer, preenchidas as formalldades regimentais, a
transcrição, nos Anais da Casa, do discurso pronunciado pelo Dr. José Francisco
de Moura Cavalcanti, candidato da AR.EJ.~A ao Governo de Plernambuco, na
Convenção Partidária, realizada em Recife, no dia 11 do mês em curso.
Brasllia, 20 de agosto de 1974. - Eurico Rezende.
'

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

O SR. PRIEiSIDiENTE (Ruy Santos) - De acordo com o art. 234. § 1.0 , do
Regimento Interno, o Rlequer!mento será submetido ao exame da Comissão Dlretora. (Pausa.)
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É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 166, de 1974

Requer-emos' urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Projeto de Decreto Legislativo n.0 15, de 1974, que "aprov·a 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".
Sala das se~sões, em 20 de agosto de 1974. - Petrõnio Portena.
O SR. PRESID<ENTE <Ru:y Santos) -o Requerimento lido será votado após
a Ordem do Dia, na forma do art. 378, II, do Regimento Interno. (Pausa.) O
tempo destinado aos oradores do ~pediente da pr·esente Sessão, nos termos da
deliberação anterior do Plenário, será dedicado a reverenciar a memória do Ministro Adaucto Lúcio Cardoso, ex-Presidente da Câmara dos Deputados.
O Sr. Ruy Santos deixa a Presidência, assumindo-a o Sr. Luiz de
Barros.
O SR. PRES·IDENTE (Luiz de Barros) -Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Ruy Santos, que falará em nome da Aliança Renavadora Nacional.
O SR. RUY SANTOS - (Em nome da A:RIENAl - Sr. Presidente, Srs. Senadores, conheci Adaucto Lúcio Cardoso aí pelos idos de 46 ou 47. Numa das
Convenções da UDN, em que se discutiu o acerto, ou não. do entendimento do
Partido com o Governo do Presidente iDutra. Virgílio de M-elo Franco, Carlos
Lacerda:, Muniz de Aragão e A:daucto eram os inconformados com ·a orientação
adotada. e que foi acertada, patriótica. Positivou-se. E lá estavam presentes os
Ministros Raul Fernandes e Clemente Mariano, que integravam o Governo. Os
debates chegaram a ser ásperos, violentos e ao final a nota. a nota sábia do entendimento e da unidade. É como que ainda tenho à minha frente, naquela postura desafiadora que manteve até o fim da vida, Adaucto Lúcio Cardoso. .A, impressão que me ficou dele, pela vida afora, é a de um espadachim. Sem elmo
e sem couraça. O corpo exposto. Disse Barbosa Lima Sobrinho que havia nele,
até nos olhos e nos l!'estos, alguma coisa de desafio, quase de provocação. E
era isso mesmo. E cru2:ava os brac•:JS sobre o peito como à espera da primeira
arremetida. Uma espécie de guarda, de proteção. Ou como que apertando contra o tórax, contra o coração, para tornar inatingidos, os seus sonhos, e o &eu
Ideal.
A partir daquela Convenção, quase todas as quartas-feiras no.s encontrávamos nas reuniões do Diretório Nacional do Partido, onde Adaucto representava
a Seção da Guanabara. E não me lembro de &B.ssões de que o admirável batalhador não participasse vivamente. Magalhães Pinto. que foi um dos nossos
grandes P11esid·entes, atestará isso. E Adaucto não participava sorridente. Antes,
com um ar de revoltado, provocador. Agre~sivo. Contundente.
Amanhã, quando se quiser escrever a História !Política do Brasil, em quase
um quarto de século, há muito o que apurar nruquelas atas. E delas, Adaucto há
de se sobressa:ir como um •D'Artagnan vibrante. A:s discussões de tat modo, às
vezes, se azedavam que se tinha a impressão de que nelas naufragaria o Partido.
O Sr. Magalhães Pinto - V. Ex."" dá licença para um aparte?
O SR. RUY SANTOS- Pois não.
O Sr. Magalhães Pinto - Com a reiteração de minha homenagem e de meu
apreço a Adaucto, desejo dar o meu testemunl1o de que V. Ex."", realmente retrata o que havia nas reuniões dos representantes estaduais da UD·N. Todas
as quartas-feiras - e eu inaugurei o regime de portas abertas - ali se realiza.
varo nossas sessões, e Adaucto Lúcio Cardoso sempre comparecia representando
a Guanabara. Parecia, como V. Ex." disse, um revoltado que all estava pre-
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o revoltado, era o rebelde. O nosso Partido foi feito de rebeldes, era composto
de rebeldes. Eram naturais ali espíritos e atitudes como as de Adaucto Lúcio
Cardoso. Embora mineiro, não possuía o temperamento da gente de nosso Estado. Ali nunca deixou de traz~r a sua palavra vibrante, inclusive para causticar o Governo e, muitas veze.s, a atuação do próprio Partido. Muito obrigado
a V. Ex."'
O SR. RUY SANTOS - Agradeço o testemunho de V. Ex."'
Sr. Presid·ente, suspensa a Sessão, porém, Adaucto nem parecia o mesmo
sorridente e cordial. E a •fraternidade partidária continua-va sem arranhões.
Adaucto Lúcio Cardoso nasceu em Curvelo, Minas Gerais .. Não sei, porém,
de mineiro mais anti-mineiro. Escr·ev·eu Milton Campos que 'Minas nunca empunhou o facho das reações do poder, como nunca esteve na vanguarda das reivindicações sangrentas. Entre os surtos da dem'ogagia e as investidas do despotismo, guardou sempre uma linha, raramente alterada, de moderação e tolerância". E aí está o anti-m!neir!smo do Adaucto: jamais soube ser moderado
ou tolerante. Verdade que não o era pelo prazer de ser.
Homem de pensamento, d'e idéias, ou melhor dito, de ideal, tinha de tal
modo o seu pensamento e as suas idéias incorporadas à sua vida que tocar
neles era feri-lo. E o espadachim investia, furiosamente, quase que incontroladamente contra o agr·essor. A agressividade de não pensar com ele, donde a sua
i:l!tdleirância. Adaucto não compreendia a divergência na•quilo que reputava
sagrado. Sua idéia ou o seu ideal queria que fossem a idéia, ou o ideal, de todos.
l'inha como inimigos os adversários dos seus pontos de vista. Tornou-se, assim,
o intolerante, o contestador da índole mineira.
Justiça, porém, há de se fazer s·empre, e a faço agora à sua coerência. Em
instante algum mudou, até que a morte o retirou de nosso convívio. No seu
amor à liberdade, no seu culto ao direito. Investia contra os que abusavam daquela; tomava posição, na primeira hora, às agressões a este. Certo que, para
ele, o direito era uma casamata; nunca uma casa-grande, agasalhadora de
.tantos, o pa:trão e o feitor, a sinhá-moça e a mucama para tratamento, embora
desigual aos que são desiguais. O direito para ele não tinha nuances. nem admitia acomodação. O direito era o direito, uma rocha granítica que não permitia
erosões. Era um liberal autêntico. Isso, entretanto, não quer dizer que fosse
aspírito dado às liberalidades. Mais uma fidelidade aos velhos princípios da Revalução Francesa que acabaram por sossobrar. A liberdade para ele não permitia adjetivação. Liberdade total. sem restrições, mesmo as restrições de que
ninguém é livre para sacrificar os interesses da comunidade.
Adaucto, porém, apesar de coerente, foi, por vezes, contraditório. Coerente
no pensar, contraditório no agir. Homem de luta, af.eito à luta, amante da luta.
Afonso Arinos quando seu desaparecimento, o chamou de "leão solitário, o leão
jamais caça em companhia de outro leão. Era um passional, tinha inspiração
e se deixou levar pelo coração. Mesmo nos erros que cometeu, deu uma dimensão enorme à sua paixão". Para ele, todavia, os seus erros foram acertos, e
acertos incontestáv·eis. Sua condição de leão solitário, contudo, advinha de ser
um apaixonado pela sua idéia, o seu ideal. Daí a lutar só. Como que esse era o
clima da sua ação. Queria estar só na luta; porque a considerava a sua luta,
a luta, pelo seu ideal.
E, talvez por isso mesmo, por lutar só, pelo seu desejo, foi um contraditório.
Mais de uma vez, em plena refrega, deses!X!rado, partiu a sua espada. Foi assim ao renunciar o mandato de Vereador pelo antigo Distrito Federal; assim,
ao renunciar a Presidência da Câmara; assim, ao deixar sobre a sua cad·eira,
quixotescamente, a sua toga de magistrado. Ninguém entre nós renunciou tantas vez.es. Nunca, porém, à sua idéia ou ao seu ideal; antes ao instrumento de
sua ação para a vitória de sua idéia ou d·e seu ideal. E sempre inopinadamente.
Sem ouvir ninguém, a não ser a sua consciência. Pouco se lhe dava que, no seu
gesto, estLvesse ferindo a velhos companheiros. Para ele companhia vâlida
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que foi na maior parte de sua vida, como que só havia uma causa, a sua causa.
Melhor dito, a causa da sua idéia.
Não creio, por isso mesmo, que Adaucto se f·mtisse bem como magistrado.
A toga impõe uma serenidade que jamais revelou. O julgamento requer o sentir da maneira de ser da parte e não a sua maneira de ser. Cada um de nós
tem justificativa para o seu comportamento. P::.ra Adaucto, todavia, não existiam comportamento, mas um comportamento, o S!!U comportamento. E é erro
querer bitolar a maneira de agir dos demais pela nossa maneira.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex.a um aparte, nobre Senador Ruy
Santos?
O SR. RUY SANTOS - Pois não.
O Sr. Luiz Cavalcante - Quer-me parecer que a Adaucto Lúcio Cardoso
se ajusta como uma luva o provérbio popular italiano: "Os bravos e os bons
vinhos duram pouco". Este, o aparte que eu queria dar a V. Ex.a
O SR. RUY SANTOS - Muito obrigado a V. Ex.a
O Mlnistro Bilac Pinto, fazendo-lhe o elogio no Supremo Tribunal Federal,
disse que "trouxe ele (Adauctol para o exercício da função jurisdicional aquele
conjunto de idéias onde se ancoravam os irresistíveis impulsos de sua ação
como advogado e como político, quando se tratava de repelir a opressão à
liberdade ou de combater a corrupção administrativa". E tinha que trazer,
ou levar. ll: que o político, no bom sentido, não se apagaria por baixo da sua
toga. E principalmente a sua luta pela liberdade continuaria no Juiz.
A infância de Adaucto deve, possivelmente, ter contribuído para o homem
em que se tornou. As dificuldades da vida do pai. A doença que quase o mata,
com falta de médicos e de recursos para o tratamento. A infância, porém,
até certo ponto feliz, nesse incompreendido Interior Brasileiro, principalmente
no começo do século. A escola primária a cargo de velhos mestr.es, os brinquedos de sempre, o circo. Sua irmã, Maria He'ena Cardoso, no seu "Por Onde
Andou Meu Coração'?", evoca essa época.
"Já grandinhos, estávamos todos no perícdo de escola primária.
Fausto e Dauto saíam de manhã para a de Ricardlnho, voltando à
tarde. Antes de entrarem em casa, já se sabia que estavam de volta,
pois as pedras entravam primeiro do que eles que vinham numa carreira desabalada pelo beco de Sô Garrido, perseguidos pela molecada com
a qual brigavam, ao sair da aula. Diariamente, era a mesma coisa:
.saiam lavados, .penteados, limpos e voltava:m sujos, o rosto e às pernas
cobertos de terra e as roupas rasgadas. Por mais que mamãe aconselhasse e se zangasse, não adiantava: a cena era sempre a mesma."
Brigando sempre. O brigador Incorrigível.
E, depois de Curvelo, Belo Horizonte; depois o Rio de Janeiro, onde se bacharelaria. em Direito.
Brito Velho traçou-lhe o perfil:
"Quem conhecer a a'ma de Adaucto Cardoso, em sua mais íntima
Intimidade, sabe, e pode proclamar que aqui, como no mais. não buscou
ele a glória, o aplauso de seus pares otl a popularidade. Tudo fez em
obediência ao mandamento que determina o cumprimento, à risca, do
dever e a:lnda porque, seguindo a Pascal, mais do que a vitória, o traia
a luta em favor de uma idéia. Isso, não por ser partidário da ação
pela ação, de um irracional ativismo, mas por estar certo de que o
mérito, o valor moral do agir está no esforço feito, que depende de
nós, e não nos resultados, que podem depender dos outros e das circunstâncias."
O senado Federal relembra, hoje, a figura de um grande cidadão. Advogado, Parlamentar, Magistrado. E o meu ilustre Líder Petrônlo Portella determinou
que fosse eu o intérprete do pensamento da ARENA, de que foi um dos funda-
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que nos faz bem falar dos que foram grandes. Mesmo com os seus erros
e os seus defeitos que, neles, foram frutos de sua paixão pelo ldea!.

É

O Sr. Clodomir Milet - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. RUY SANTOS - com multo prazer.
. . O Sr. Clodomir Milet - v. Ex.a acaba de dizer que .está falando por delegação do Líder do noss·o Partido. Por conseguinte, V. Ex.a está falando por nós
todos da Aliança Renovadora Nacional. Mas eu queria deixar, nesta oportunidade, no discurso de V. Ex.a, uma palavra de homenag.em a Adaucto Lúcio
Cardoso que foi, na Câmara dos Deputados, meu companheiro durante todo o
tempo que lá· p.ermaneceu. Era um homem sério, correto e altamente competenta. Em todas as suas atividades sempre demonstrou aquelas qualidades de
cidadão prestimoso, combativo, atuante, e que sabia querer as coisas e fazê-las
como queria. Dou o meu testamunho, nesta oportunidade, quando V. Ex.a
traça magistralmenta o seu perfil e deixo no discurso de V. Ex.11 a minha
palavra de saudade e de homenagem a Adaucto Lúcio Cardoso, que foi um
grande companheiro nosso - repito - na Câmara dos Deputados.
O SR. RUY SANTOS - Muito obrigado a V. Ex.a, nobr·e Senador.
conheci-o, como V. Ex.a, e admirei-o. Estimei-o, ao meu jeito, do meu
canto. A História de um povo não se escreve com acomodações; antes com a
luta por uma idéia, nas bata'has pela dignididacLe da vida. E poucos lutaram
e batalharam como Adaucto Lúcio Cardoso.
Pela primeira vez falo no Senado, desta Tribuna, em homenagem, modesta
embora, que lhe quero prestar neste instante, usando a Tribuna Parlamentar
de que se serviu, corajosa e dignamente, na maior parte de sua vida pública,
a serviço da sua idéia, em defe.sa da liberdade de todos! (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESJDoENTE (Luís de Barros) - Concedo a palavra ao nobre
Sr. Senador Nelson Carneiro, que falará em nome do Movimento Democrático
Brasileiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (Em nome do MDB) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
"Menino, sal da frente desse lampião!"
A lei dormia na boca dos clavinotes. Joaquim Lúcio Cardoso. era. agrimensor
de profissão. Mas a paixão política o contaminara, a ele, homem sem medo,
ardoroso, visado. No negrume da noite, a luz servia de rumo a possíveis tocaieiros. Adaucto saiu de perto, e o tiro não veio. Não guardou, talvez por isso, a
lição de prudência. pela vida adiante. Nunca se escondeu. Ele estaria sempre
onde fosse possível alcançá-lo.
Aos dez anos, Adaucto transferia-se para Belo Horizonte, a fim de prosseguir os estudos, até o vestibular na Faculdade de Direito. O pai continuava
medindo terras, d·elimitando fazendas, contando alqueires e plantando divisas.
Mas ainda, provavelmente, o emaranhavam os liames partidários, que, por mais
que esmaeçam, jamais desaparecem de todo. Um dia, a família decidiu que
Adaucto, com as irmãs e Nonô, o sempre lembrado Lúcio Cardoso, iriam para o
Rio de Janeiro. Chegaram para uma casinha modesta, nos fundos da Fábrica
de Tecidos Corcovado, oitenta mil réis de aluguel por mês. Foi ali, na Aldeia
Campista, que o conheceu Adolfo Bloch, recém-chegado ao Brasil. Entendiamse em francês. E iam juntos às batalhas cl:::l confetes do -Boul·evard, 2'8 de setembro e da rua D. Zulmira, pontos altos do pré-carnaval carioca, naqueles tempos
distantes em que o reinado de Mamo era uma festa que o povo fazia, e não
uma festa para o povo e os turistas verem. Seu idealismo e seu amor à liberdade fazlam-no uma alma eslava, no julgamento do novo amigo. É passivei que,
já então, nele Barbosa Lima Sobrinho, se o encontrasse, pudesse ver, "até no
olhar e nos gestos, alguma coisa de desafio, quase de provocação". Devia ser
o mesmo Adaucto Lúcio Cardoso, surgido de um romance de capa e espada,
e que caminhava sem pressa o corredor do recinto da Câmara dos Deputados,
da última à primeira fila, a da banda de música da UDN, de que foi um dos
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sorrlso, as abas da gravata Ubertas, como asas de um pã.ssaro de pano, o
passo firme, o olhar alto, pronto para o debate, com "a agressividade, o deste:rnor, a audácia, a coragem, a implacal:lilidade e a integjl'idad:e'''', que, bem
disse Bi!ac Pinto, fizeram dele "uma personalidade inconfundível de homem
público".
Adaucto fora para o Rio de Janeiro cont:nuar os estudos e trabalhar.
Tocou-lhe ser de repórter o primeiro emprego. Certo dia, o diretor surpreendeu-o a colher informações pelo telefone. Desentenderam-se. E el-e deixou
o jornal. Foi a esse tempo que o jov.em mineiro procurou o Comandante
Cantuária Guimarães, levando-lhe a carta de apresentação que lhe entregara
Manoe! Vicente, amigo de seu pai e morador em Belo Horizonte. O Diretor
cio Lólde Brasllelro procurou ver até onde Iam os conhecimentos do candidato
e deu-lhe vinte e quatro horas a fim de preparar-se para a prova de seleção.
O postulante era fraco em matemática, e mais fraco ainda nos regulamentos
de carga e descarga, em conversão de moedas, nos caprichos do câmbio. O
tempo escasso corria parelhas com a indispensabilidade da colocação. Pesavalhe sobre os ombros quase toda a responsabilidade da parte da família que
com ele descera na antiga Capital da República. Atirou-se aos livros, o dia
e a noite inteiros. E assim Ingressou no quadro de conferentes de carga. O
trabalho colidia, multa vez, com o horário das aulas, na Faculdade de Direito
do Catete. Seu destino não estava no cais, ele o pressentia, mas no Pretória.
Seu sentimento de dever exigia, porém, que o serviço estivesse em ordem.
Voltava ao porto e a''i ficava até alta noite, para compensar as horas dedicadas à Academia. Uma feita, o dlretor encontrou-o varando a madrugada, a.
concluir tarefa interrompida. Dispensou-o da freqüêncla durante o período
das lições. Alçado ao Departamento Jurídico da empresa, quando diplomado,
Napoleão Alencastro Guimarães levou-o para a Consultaria do MiniStério da
Viação. de que era titular o General Mendonça L"\ma. A doce presença de
D. Helena era-lhe, já então, carinho, estímulo e compreensão.
Por esse tempo, Adaucto se lf,ez amigo de Antônio ~ana, Dario de Almeida:
Magalhães, Sobral Pinto, de tantos outros, a,migo.s constantes, de to·dos os dias.
Foi mais ou menos nessa época que ele se aproximou d-a lgr.eja, para dela: nunca
mais se afastar. Apercebeu-se então, de que não era crismado. Escolheu a
Sobral pm- paãrinlho. A elelcão tinha um significada, valia: como um compromisso. o a:filhado srub!a qÜe devia lutar p·or dias me'ihore.s, que não podia.
arriar }amais a bandeira da: lfé. Mesmo nos Instantes de dúvida ou nas tentações da lnc.er:teza. Le soldat qui ne se reconnait pas vaincu 11 toujours ra.ison,
na frase de Péguy. Não Iria. é certo. voltar ac.s tempos de .gina:.siano. quando
convidara a um 1ovem desa.f·eto, com quem d•e'Poi3 .~e l.'lec.onc!liou, a um duelo
de soprupos, até que os eonte·ndore.s caíram extenuados no !])al'que municipal. A
peleja travar-se-la: ne> jornal, ou c·om os moços grevistas ·da, UNE, ou na praça
;pública, no !Parlamento, nos tribunais. Principalmente nos tribunais. Eloe mesmo
o disse na Semana do Advogado, em 1972: "Fui IAdvo.ga.do 33• a.no.s da minha
existência. As Inelutáveis contingências da advocacia, da liberdade, me lançaram na politica. E as da politica me fizera.m ingressar na maglstr:atura". Ha.;ia
ao tempo, uma grita genera:llzada contra a atMd•adoe dos cassinos. Três mosque~
teiros apanharam a luva. ma.ncha.d'a de des~alques. ·de crimes, de dese51peros. Em
três pedidos reclamavam o f,echamento das casa:s d·e jo.~o. •brandindo os te~Kto.s
da Legislação P·enaJ. Firmavam-nos V~ana, [)ario e Adaucto. Os três Juízes de
Primeira Instância aco·~heram os pedidos. Um decretou peric!a: para constatar
os :fatos Incriminados. Outro determinou a rousca e aiPl'leensão de todo o material. Um ter.celro, Bar.andier, mandou que .se lnterditas~e o OOipacrubana. Houve
recurso, e tudo ficoo como àa:ntes, sob o manto protetor da censura. Adaucto
d~iludldo, renunciou à Consultaria Jurídica d·o Ministério e ·ele mesmo distri~
buiu nota à Imprens·a. !Data desse episódio sua dlrvergência com o poder de
então, e que o levaria, por diante, a pro,f.erlr co·ntundentes libelos, salgados daquele sarcasmo que só os V•erdadell'O·S oradores saibem usar, nas ocasiões oportunas e nos limites próprios.
Tinha ·razão Bernardo iBotein, Juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos
quando depunha que "de todos os julgamentos sem júri, os Juizes têm maiS
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do filho ou !filhos do casal em :ttígl.o. Em ,geral, um dos .cônjuges busca tirar do
outro a custódia, so.b a alegação de que aquele não é uma pessoa cElipa.z de
educa:r a criança". ·Nenhum processo einJpOLga mais as pa.rtes, ·e raramente os
Mvoga.áos, ·ainda os mais experimentados, conse,guem livrar-se das conseqüências dessa paixão. Foi numa disputa assim que nos conhecemos, patronos das
pa.rtes em confH.to·. E, assim nos conhecemos, assim nos .desentendemos duramente. Muito cedo, a: batalha pela redemocratização do \Pais, no Conselho Federal da Ordem dos A'Cl.vogado,s do Brasil, nos uniria, e ,então para sempre. Bem
que Eduardo Coutwe incluíra ·entre os mandamentos do Advogado o bOm conse~ho: "A advocacia é uma luta de paixões. ISe em cada: ·batalha fores carregando
tua alma ·de rancor, clb.ega.rá um dia .que· a vida será impossível pa.ra ti. ConC:uído o combate, olvida tão depress1l: tua ·vitória como tua 'derrota". iMas, inSta.nte houve em minha vida, que, ao revés daquela 'H>z que interrompeu a Genolino AmadoO à saida. da E~cola Ama.ro cavalcanti, pude sentir que ·Maucto
não era: "'um desses que são amigos de nossas desventuras". Ao contrário. Sa.bia
ser melhor amigo no momento. da maior d·e,sventura. Deus o guarde, •em Sua
infinita misericórdia.
Aquela primeira renúncia precipitou a carreira política de Adaucto, a.final
um meio de continuar a:dvogando, não mais .a causa de um, mas a de muitos.
Está na Imitação de Cristo: "INa l!ldve·rsict:ade melhor se marúlfesta a !Virtude de
cadoa um; a ocasião não lf.az o homem fraco 11e·vela-o tal qual é". Não basta:va
pensar, era preciso agir. "!Pensar é fá·cil, agir, difícil, - já dissera Goethe. .A.gl.r
de acordo com as próprias idéia:s, é o que há de mais difícil no mundo". Foi
isSo que A'Ciaucto realizou, ao fundar, ·em seu escritório, a: "!Resistência Democrática", juntamente com Ba.rr.eto Filho, Lu!z Camilo de Oliveira Pena, Dario, Gustavo Corção, Clementino Fraga Filho, Virgílio de Melo Franco, Eduardo Borgerth, SObr·al, 'Fernando Carneiro, Moniz de Ara.gão, Mário iPedrosa: e outros.
iDali sai uma das v·ersões (e foram ·várias) que Virgílio r·euniu e deu a forma
def~nitiva no Mani.Jf,esto dos IMineiros. Talvez a v·ersão mais veemente, que Dario
escreveu e Adaucto le!Vou e delfendeu em Belo Horizonte. G!'andes e ;generosos
tempos em que intelectuais, banqueiros, industriais, figura.s qualificadas de todos
os setores da atividllide, se uniam na reivindicação do estllido de direito! A
re•lliÇão valo.rizou a mensagem, maãs duradoura pol'que vazada em linguwgem
se·rena, mais forte, porque não era a voz de uÍ:n grupo, mas, àJqu·ela altura, o
clamor de uma bril•hante ,geração d·e homens públicos. IAdaucto correra todos
os riscos, o meno·r dos quais a demissão do Lloyld Brasileiro.
Mas .foi um discurso à Bandeir.a que le.vou à prisão Adaucto, Dario, Raflliel
Corrêa de Oliveira, Austregésilo de Athayde, Virgílio de Melo Franco, /1. Ordem
dos Ad'VOgados, presidida pela 1bravura sem es.trépitos de Pinto Lima, consenoose em sessão permanente, até que os detidos foram restituídos à liberdade.
O iPais voltara ernrfim à Ol'dem legal. Adaucto pleiteou e obteve seu primeiro
mandato popula.r, como V:ereador da UDN que Octávio Mangabe1ra presidia.
Coube ao Senado o exame dos vetos do Prelfeito do Distrito Federal. Valia, no
seu entender, ·como um d·e~restigio, uma ofensa à Càma·l'a, que integrava. Juntamente com Carlos Lacel'da, Adaucto renunciou à Vereança.
Sua carreira parlamentar foi contemporânea das nossas, e cada um de nós
pode, co·mo o fez Martins Rodrigues na Tribuna do Supremo Tribunal, "re1em'bra.r essa figul'a ·e~emplllir de cLda:dão ·e homem público e os lance:s dramáticos
de sua vida consagrada intensamente às causas da democracia e da liberd,ade,
de 1que foi, nos dife·rentes setores d·e ativ1dade a que s:e dedicou, o paladino ln•Cam.sá.vel e o combatente interessado, pugnaz e cora;joso". Os Amais contam a
história de sua a.tuação intrépida, re•querendo, protestando, encaminhando, discu,tindo, liderando, comíbatendo.
Carlos Lac•erda perdexa sua coluna .no Correio da Manhã. Uniram-se Adaucto,
Dario e Luiz Camilo de Oliveira Pena para transd:ormar uma seção ·em um
jomal. E venceram. Pouco importam as decepções acaso depois sofrid•as. O principal e·ra não ceder, era não dobrar.
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da Ube·rde;de", Adaucto insur.ge-se contr.a a poss1bl11dade de o Go·v·emador de
São Paulo pleitear uma cadeira de Senador pelo Rio clie Janeiro. A candidatura,
que aee1ta é apenas uma po~ição avançatla que conquista, para lutar por um
pr!ncí'PiO, pela de~esa do que conside·ra compatível com a ordem jurídica e
constitucional. Não se ·ele,ge, mas a t~·e triunfa. E o competidor impugn!lldo não
comparec·e ·às urnas. Era a vitória ·do que Carlos oastello Branc.o identWicou
como "o instinto moral".
As preter!çõe~ são o dia-a-·dia do·s que se aa:>egam a idéias, e não a Mme·ns.
Quando tudo incUcruva, mais tarde, que soara sua. vez de ·vir a esta c.a.sa, óbices
inespe·radoo antolharam-se em .s·eu caminho. Quando ·seu nome l'eunia o consenso dos compalllheiros e até o re,speito dos adv·ersár!oo, a oportunidade de
pleitear o Gov·erno da Guanahara fugiu-lhe sem motivo. A vitória, é certo, nã.o
premi-ou ac~ prefe•rido.s. E o espada,chim seguiu seu destino, caminha.ndo Lmpávl:do entr.e os (}estroços das bata·íhas que lhe não fora d·ad•l> comandar.

v:

Permitam-me
Ex.a.s, Srs . .Senadores, .que em nome do Mo·vimen.to Democrático B11asileiro ainda destaque, em via tão rica e agitada. dO·is instantes de
singular .grandeza. São atitudes de .que S·e pode divergir, mas com as quais 'Adaucto tran:S1)õe os umbrais da posteridada. São dois outros gestos de renúncia, em
que se despede do poder ,para s•er fiel a. .si mesmo, à.s c•onvicções que cultuava.
Não são fugas. São pro.tes.tos. A dignidade a-companha-o ao deixar o [P.alá;c!o do
Congresso, após a vigília em de•fesa d'os mandatos dos colegas ce;ssados. Na. hora
da humUhação supr.ema, ·ele foi a alt!o'v·ez que honrou o Parlamento, que não
deixou cair de joe·fuo1s a instituição. Repr.esentava o poclie·r civil, naquela. contingência amarga, e o engrandeceu com atitude sobranceira e superior. Na. mais
alta Corte, despiu a toga •em Pl·ena s·essã:o, mas teve· a. nobr.eza de ressal\'a.r .que,
assám rug!n·do, não que·ria melindrar aos que dele d1ve·l1giam. É ·que nalque'e instante para repetir s.inda a Bilac Pinto, s.eu Companheiro de Bancada ·e de
11elfregas políticas, "o contínuo e acumulado esforç.o de contenção aca.bara l:JQr
romper os diques da censura. que se !m;pusera para re·v.elar o homem auténti.co e
raro, com seu tempe·ramento c·ombatho, impuls1ana.do pela sua nobre paixão
pelo bem público".
.
.Sua derrad·eira presença no C·enário nacional havia de ser, como ,foi, advogado, a pleitear, e obter, mandado de s·egurança em favor da lLberdR!de de imprensa. Os cahelos brancos não escondiam o .garoto temerário d·e Curvel•o, que
desdenhava a cautela pa.tema:
- "Menino, sai da frente de lampião"
O Sr. Eurico Rezende -

Permite V. Ex.a um aiParte?

O SR. NIIDSON CAJRNEIRO - •Com muita. honra.
O Sr. Eurico Rezende- Uma das características fundamentais, perm!l;nentes,
da vida ·e do destino de Adaucto Lúcio ·Cardoso foi a sua combatividade política,
de envolta com a intransigência do liberal. Esta verdade ficou consagra,cta, e
provada no episódio mencionado po.r V, Ex.a em que a·bando·nou o Supremo
Tr!.bunal Federal. E tamani1a era a sua intransigência quanto à sua formação
politica e liberal, que ele pr·e~eriu discordar dos seus eminente~ .Pares a ceder
perante suas convicções.
O SR. NELSON OAR.N!EIR.O - A·inda nes.se pa.sso ele foi autêntico.
Ao recordar
acrescentava às
para que jamais
vantagem sobre

a vida de Disrael!, André Maurois diz que o estadista britânico
suas dúvidas a palavra do rei David: - "Iluminai meus olhos
eu adormeça na morte, a fim de que o inimigo não diga: -Levei
ele".

Descansa em paz, Adaucto Lúcio Cardoso. Enquanto se clamar pelo direito,
pela justiça, pela liberdade, ofensa não haverá sem revide maior. Nós não o
consentiremos, nem aqueles que, depois de nós, tiverem a missão de velar pela
sobrevivência desses ideais! (Muito bem! Palmas.)
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O Sr. Daniel Krieger - Sr. iPresidente e Srs. Senadores, há ocasiões em que
a palavra é indelegável. Não que o representante não tenha. todas as condições
de talento, de erudição e de conhecimento. Mas há um toque sentimental de
ordem pessoal, que só o homem pode dar.
São estas, Sr. Presidente e Srs. senadores, as razões que me fazem falar
nesta homenagem que o Senado Federal presta a Adau-cto Lúcio Cardoso.
A voz de Adaucto Lúcio Cardoso silenciou para sempre.
A morte tem o condão de destruir os valores materiais, mas, acima destes,
sobrevivem os valores espirituais. Adaucto Lúcio Cardoso nasceu na pobreza,
cresceu no tr111balho, afirmou-se na integridade e se glorificou na firmeza dos
princípios. Tenho dele a mais saudosa recordação porque com ele convivi nas
horas mais difíceis da vida da Nação. E sempre encontro, no seu exemplo, uma
demonstração de coragem, de abnegação, de desprendimento e de valor. Esses
valores, que ele o~tentou, devem ser eternos na glorificação dos homens.
Adaucto Lúdo Cardoso não foi, como muitos afirmam, um D'Artagnan: ele
foi, acima de tudo, um Bayard, Le chevalier sa.ns peur et sans reprocbe. Recordo-me, nesta hora de profunda evocação, do que a História me ensinou: vejo
encostado numa árvore, agonizante, o grande General da Franl,)a, quando o condestável de Bourbon chegou e lhe disse: "Pobre Bayard!"- "Pobre Bayard, não!
Pobre de ti que lutas contra a tua pátria; glorificado seja eu, que defendo o meu
Rei e minha !Pátria."
Adaucto Lúcio Cardoso poderia dizer na hora de ostracismo por que passou,
e por que passaram muitos brasileiros, àqueles que deploravam sua situação:
Eu sou um homem que tem a consciência do dever, e tem o sentido da .grandeza.
Pobres são aqueles que não lutam pela Democracia, pela Liberdade e pela Justiça.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - A Mesa do Senado Federal associa-se
às homenagens que a'Cabam de ser prestadas à .grande figura de advogado, de
político e de jurista que foi Adaucto Lúcio Cardoso.
Comparecem mais os Srs. Senadores:
Petrôn!o Portella - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - José Augusto - Franco Montoro - Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Está terminado o período destinado ao
Expediente.
Estão presentes na Casa 37 Srs. Senadores.
'Pa.ssa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 164, de 1974, de autoria do Sr. Senador Wilson Gonçalves, solicitando que, nos termos do art.
283 do Regimento Interno, tenham tramitação conjunta o Projeto de Lei
do Senado n.o 43, de 1974, de autoria do sr. senador Fausto CasteloBranco, que altera os arts. 1.0 , 2.o e 8.0 da Lei n.o 1.944, de 14 de agosto
de 1953, que torna obrigatória a ic:letação do sal de cozinha destinado
ao consumo aUmentar nas regiões· bocígenas do País, e o Projeto de Lei
da Gamara n.o 88, de 1974, que dispõe sobre a obrigatoriedade da iodetação do sal destinado ao consumo humano, seu controle pelos órgãos e
dá outras providências.
Em votação o Requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Está aprovado o Requerimento; será feita a anexação solicitada.
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Votação, primeiro turno, (apreciação preliminar da constitucionalidade, nos termos do art. 297 do Regimento Interno), do Projeto de Lei
do Senado n.o 8, de 1974, de autoria .do Sr. senador Nelson carneiro, qu~:
altera a Legislação da Previdênela Social e dá outras providências, tendo
PARECIEJRES, sob n.os 46 e 297, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, 1.0 pronunciamento: pela inconstitucionalidade; 2.0 pronunciamento: no sentido de que a emenda apresentada
não sana o vro!o ar.güido, com voto em separado do Senador Nelson
Carneiro.
A matéria constou da Ordem do Dia de 8 de maio do corrente ano, quando
teve sua discussão encerrada com a apresentação de Emenda em Plenário.
Nos termos do art. 300, do Regimento Interno, coloco em votação a emenda.
O Sr. Nelson Carneiro - Sr. p.residente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Tem a palavra o nobre Sr. Senador
Nelson Carneiro, para encaminhar a votação.
O •SR. NELSON CARNEIRO -

Sr. Presidente:

O Senado va: acompanhar o Parecer da c1o.uta Comissão de •Constituição e
Justiça. Mas, uma rpalavra de·ve .ser cl1ta em favor c1o mérito dessa IP!Orposi~.ão.
no instante em •que o sr. Ministro do~ Trwbalho convo·ca especialistas - embora
se il:u•ja esquecido ·eLe convidar, tamb§m, represen~antes dos empreg.aJCl.o.res e dos
empregados- para que revejam a Legislação do Trabalho e ofereçam uma nova
ConSOLidação ll!O •e:x:a,m,e d!G Oongres.so Na•cional. Faço votos para que essa idéia,
consUJbstanciada nes•t.e Proje.ro, •e ·q<ue não conse~u}u merecer a.co•lh~da na douta
Comissão de Con.:.tituição .e IJ•us.tiça, s•eja obje•to doe exame por parte do iMlnistérlo
do TrabaJh:o. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy s.antos) - Elm votação a Emenda.
Os Srs. SenadOre·s 'QU•e a aprova,m quei•ram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
É a seguinte a emenda vej.ei•ada.
EMENDA N.0 1
(de Plená.rio)

Ao Projeto de Lei do SenadO n.0 8, die :1974.

Dê-se ao art. 1.0 a seguinte •redação:
"Art. 1.0 - As eml).resas Q:Ue dislpus•e•rem de 20 ou ma!s emprega.dos se.rão
obrigadas. a reser.var dle 2% (dol:s ;por cento) a 5% (cinco por cento)
de seus ca.v~os, ipa.!a atender .aos casos de rea:bilitação ou reald!lQ)tação
profissionais, na fo.rma que o r·eJgulamento d·e~ta Lei es.tabelece•r.
§ 1.0 - O dlsp•osto no artigo a'Pllca-se ao ing.resso de empre,gadQS regidos
·pela Consolidação das Leis do Tra.balho na Adm!n!stração Fec1eraJ centralizada ou au•tárquka.
§ 2.0 - O Ins'~tuto Na:c!onal de P.revMência. Social e·mitirá •certifLcado
!ndlivldual defe•rindo as p·rof~s.sões qu·e poderã.o S·e•r exel'cidas pelo s•egura.do rea:bl:Utado ou ['e adaptado p·ro<fl:ssionat:mente".
O SR. PRESIDEN'J.IE (Ruy Santos) -Em votação o Projeto, após a rejeição
da Emen>da.
Os Srs. Senadores qllle o a:prorvam queiram permane•cer sentados. (Pausa.)
Re•jeitado.
A ma.té•rla va1 ao arquivo.

-
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o seguinte o PN·leto rejei,tado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.o 8, de 1974
Altera a Legislação da Previdência Social e dá outras providêneias.
o .congresso Nacíona.l decre~a:
Art. 1.0 - O ar.t. 55 da Lei n.O 3. 807, ele 26 de ag.osto· dJe 1950, cem. as alteit1ações m+roduztdas tpela Lei n.0 5' 890, d·e 8 de junho de 197-3, ·passa a vbgora.r com
a seguinlte J:edação:
"Art. 55 - As ellllpr·esas que dispuserem de 20 (vinte) ou mais e!IIIpr:egados serâlo obngad.as a r·e·serva•r de 2% (dois por cento) a 5% (cinco po•r
cenJto) de seus carg"os, para ruteoo~r aos ·cas.os d.e reaJbilitação ou readrup•tação rpr>o~iss!.onai.s, na forma que o regulamento desta Lei estaoolecer.
§ 1.0 - O disposto neste artigo aplica-se à Administração Pública Federal db~ta e lndir·eta que mantenha quadro de pessoal regido pela
Consolidaçoo das Leis do 'I'rruba1ho.
§ 2.0 - o Ins'ituw Nadonru: de .PrevLdência social emitirá •Certifiicado
individual delf•erindo .a.s. pr·ofissões •que !JOderão ser exercidas ~elo· se§Ur:ado ·Dea.bl!litllldo o.u readaiptrudo profissionalmente."
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as dlsposições em contl.'ário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos)- Item 3:
Discussão, em segundo. turno, do P.roj.eto de Lei do Se;nado n.0 35,
de 1974, d.e .auw•r!a do S.r. S•enador Wilson Gonçalves, qu.e da nOtva redação ao ai1t. 681, da Oonsolidação das Leis do TraJbalho, tendo
PA:RIECIEJRES, sob n,os 241 e 242, c·e 1974, da; Comi:ssões:
- de Constituição e Justiça., .p.ela cons'!tuclonalidade e jurl:dLcldrude; e
- de Legislação Social, fa•VO·rá.vel.
Em cllscuSISâlo o Projeto, ·em segundo turno.
Se ·nenhum das Sr.s. Senadores de sei ar di:scutl-lo, encar.rarei a discussão.
(Pausa.)
Está enc•errada.
Encerrada a discussão, o Projeto é dado como definitivamente aprovado, nos
termos do an. 316 do Riegimento Lntemo.
O Projeto irá à Comissão de Redação.
É

o

o seguinte o p·roj eto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 35, de 1974
Dá nova redação ao art. 681 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Cong~:esso Nruciona~: de·cre':a:

Art. 1.0 - iElUminado o seu ,pa11á.grafo ún~oo. o a11t. 681 da Consolidação das
Leis do '!1rrubalho, a.prov:ada •poe1o Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1.0 de ma.lo de 1943,
passa a vigonr com a segmtnte ,reda.ção:
"Art. 681 - O.s PresLd·entes ·e VIce-iPresidentes dos Tribunais Regionais
do TrabaLho tomarão posse perante os ·respectlv<Js Tribunais."
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pubUcaçã.o.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.

- 02O SR. PR.ESinENTE (Ruy Sanws) - Esgotada a ma~léria cons·tanrte da
Ordem do Dia, val-se passar à ::upl'ecia!}ão do &equerlmento n.o 166/74, lido no
ThGpedl.ente, de ul'lgênda .para o Projeto de Decreto Legislativo n.o 1•5, de 1974.
Em vota!}ão o Re•querimento de ~·l'lgêncla.
Os Brs. Senadores que o aprovam ·queira.m 1pe~manecer sentados. (Pa.usa.)
Alprovado o &equerlmen.to.
Passa-se à a,p.r.e•c:.ação da matéria:
Discussão em turno único do Projeto de Decreto Legislativo n.0 15 de
1974, d·a Câlma.ra dos Dep•utad·os, que a;pl'OIVa o ·t·exto do Aocol'ldo de Cooperação e C<~mpl.ementação I11dustr!al €ntre a !República 1!1edera•tiva do
Brasil e a República da Bc1.ívia, a,ssinatd<J .em Cochabamba, Bolivia, em
22 de maio de 19,74, •tendo ·Pa•Dec.eres f.av<Jrávels das Oll'missões de Relações Exteriores e de Minas e Energia.
O SR. PMlSIDEiNTE <Ruy Santos) - Em d!scussão o ·projeto.
Se nenh'lllln dos Srs. Senadores •CJ!uiser fazer uso da pa;J.avra, ·enoena.re! a
discu~são. (Pausa.)
Encerrada a discwsão.
Em votação.
Os Srs. Senadores ·qu·e <1 apt'O•Vam qu·eiram p·ermanecer .s.entad·os. <Pausa.)
AjprovacLo. O :proje•to irá à C<lmissão de Re-dação.
Sobre a mesa, a redaçã<J fi.nal •d·e .projeto em regi•me de •urgência e que seil'á
lida pelo Sr. 1.0 -S•e.creljjário.
É lida a se.guinte:
PARECER

N.O 376, de 1974
Da Comissão de Redaçã.o, apr~entand·~ a redação final do Projeto
de Detlreto Legislativo n.0 15 de 1S~4 (n.0 152-B/74, na Câmar.it dos
Deputados).
Relator: Sr. José Lindoso
A Comissão a.pres.mta a redaçã.o final 'Cio i?roj•eto de Decr.eto Leglslwti'Vo n.0
15, de 1974 (n.0 152-iB/74, na Gâmam dos Deputados), que BJProva o texto do
Aieord.o de Coop€ração e C.omplemenbçi1o Inc'Lustrial entre a Rerrl•ública Federativa do iBrasil e a <Re:púbi~!Jca da iBolivia, assinado em Cochrubamba, Bolírvia, a 22
de maio de 1974.
Sa.la das Comissões, 20 de agJs•to dJ 1974. - Carlos Lindenberg, ?Tesiclente
- José Lindenberg, Relawr - Wilson Gonçalves - Cattete Pinheiro.
ANEXO AO PAR.ECEFI.

N. 0 376, DE 1974
Redaçã.o final do Projeto de Decreto Legislativo n,0 15, de 1974
(n. 0 152-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, promulg<J o
seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N. 0 , DE 1974
Aprova o tex:to do Acordo de Cooperação e Complementação Industrial entre a República Federativa do Brasil e a República da Bolivia
finnado em Cochabamba, Bolívia, a 22 de maio de 1974.
'
O Congresso Nacional decreta:
Al.'t. 1.0

É aprovado o texto do Acordo de Cooperação e Complementação
Industrial entre a República Federativa do Brasil e a República da Bolivla
firmado em cochabamba, B<~lívla, a 22 de maio de 1974.
'
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Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE <Ruy Santos) - Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser fazer uso da palavra, vou encerrar
a discussão. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.

Os Srs. Senadoves que aprovam a r·edação final queiram permanE:cer sentados. (Pausa.)

-

Aprovada. O Projeto vai à promulgação.
E<ltá esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos para esta oportunidade.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Danton Jobim.
O SR. DANTON JOBIM - Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabamos de
prestar, nesta Casa, uma homenagem a eese grande paladino do liberalismo
e da democracia. que foi Adaucto Lúcio Cardoso. Aos magníficos discursos dos
dois oradores oficiais, da Bancada do MDB e da Bancada. da AR.EN:A, juntou-se
a nota. emotiva, altamente sensibilizadora, deste grande tribuno que é, sem
favor, o eminente representante do Rio Grande do Sul, Senador Daniel Krieger.
O Sr. Daniel Krieger - Agradeço as generosas expressões de V. Ex.a
o SR. DANTON JOBIM - Vimos, então, que nesta tarde, na Hora do
Expediente, dedicamos as nossas atenções àquele que encarnou com brilho excepcional o debate :parlamentar e pôs toda a sua paixão nas discussões das questões
políticas e outras de interesse público, valorizando ao máximo o Parlamento
brasileiro. Nesta hora, quero, pois, felicitar o MDB do Rio Grande do Sul e a
ARENA do mesmo Estado que acordaram num debate entre os seus candidatos
majoritários diante da televisão. Sem dúvida esta é a boa prática da democracia.. Se a televisão repres·enta um meio de comunicação da maior amplitude e de repercussão maior, não há por que ela não seja posta a serviço
do debate entre partido político. Cheguei mesmo a ver nisto, na tolerância,
ousaria dizer eu, com que os juízes de Porto Alegre viram essa. inovação, ao
interpretar a tão intrincada e rigorosa lei eLeitoral que nos rege, cheguei a
ver nisto um sinal de redemocratização. Os partidos políticos iam, agora,
perante o grande público, direi mesmo, perante as massas, defender as suas
teses, esclarecê-las, a fim de que elas pudessem votar con~clentemente, a fim
de que elas pud·essem fazer a grande opção nas urnas de 15 de novembro. Por
isso mesmo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, causou-me espécie uma nota do
jornal O Globo, do Rio de Janeiro, d·e hoje, na qual se afirmava que o candidato
da ARENA carioca ao Senado declarou, mais uma vez, que em nenhuma
hipótese comparecerá à TV para debater assuntos de natureza política com
o MDB. Estou lendo ·esta d·eclaração em O Globo de hoje e isto, sinceramente,
me consterna.
Não partiu do candidato do MDB - que ora vos fala - qualquer iniciativa
ou sugestão nesse sentido. A vista do encontro aprazado no Rio Grande do
Sul entre os Srs. Nestor Jost e Paulo Brossa.rd, perguntaram-me alguns repórteres, no Anexo do Senado, no Rio, por que não aceitara eu uma confrontação
em alto nível, perante o vídeo, com o meu ilustre contendor, já candidato escolhido pela ARlENA. Invocam eles o exemplo do que se ia fazer em Porto Alegre.
Respondi, singelamente, que de nenhum modo recusaria a proposta. Muito pelo
contrário, ansiava pelo debate, embora não lançasse ao meu contendor qualquer
desafio. ~ que não sou homem de bravatas e não desejava constrangê-lo.
Minhas condições seriam estas, entretanto:
1.0 - o debate haveria de ser livre, com o mínimo de personallsmo, mas
sem restrição aos temas a debater;
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-G42.0 - não compareceriam assessores, sendo permtidas tão-somente anotações, roteiros e recortes;
s.o - no cato de ser cobrado o tempo pela TV, aos partidos, o ônus
deveria caber ao meu i:lustre concorrente da ARENA, pois sou reconhecidamente um candidato de escassos recursos financeiros.
Si. Ex.a deve conhecer bem a minha situação, pois fui amigo e companheiro
de seu filho, o inesquecível Gonzaga da Gama Filho, um dos mais destemidos
Deputados do MDB, cuja bandeira defendeu, a meu lado, com o fulgor de sua
inteligência e o ardor de sua combatividade, arriscando, certa vez, até a sua.
cabeça.
Rlecusa-se o meu !lustre opositor a aceitar o debate sobre "assuntos de
natureza política", o que me estarrece. Entretanto, há muitos temas a ventllar
que não são estritamente políticos, na expressã·o vulgar da locução: na rubrica
educação, por exemplo, poderíamos abordar o tema da situação do magistério
em todos os graus e da Universidade brasileira em todos os seus aspectos; na.
da economia, as distorções da politica do desenvolvimento, com uma errônea
distribuição da renda, a agravar-se cada vez mais, e a injusta politica salarial
que impede a elevação do nível do bem-estar socla:1 e impossibilita a ampliação
do mercado interno num país em crescimento industrial, acelerado, como o
nosso. Haveria, ainda, a questão das multinacionais e a. desnacionall21ação.
progressiva da nossa indústria. :As razões da alta do custo de vida, da lnfl:ação,
seriam outros assuntos não especificamente políticos, Sr. Presidente. :A própria.
análise da nossa politica externa poderia entrar na pauta, sem excluir, naturalmente, os grandes temas que configuram o programa do nosso Partido, o
MDB, no terreno político.
Enfim, há muitos temas atualís~lmos que podem ser debatidos e o povo,
que vai votar, tem o direito de conhecer a exata posição, ante os mesmos,
de seus candidatos à eleição majoritária.
r.amento que não tenha sido ac.eito o debate, segundo informa hoje O Globo
em nota intitulada ·~Justiça E'eitoral não cria obstáculos aos debates na TV".
Com efeito, Sr. Presidente, aqui temos declarações de um dos mais ilustres
magistrados da Guanabara, o COrregedor Fonseca Passos, ness·e sentido. considera ele perfeitamente legal e válida essa prática do debate perante a televl.são.
De modo que tenho apenas a deplorar que nós ambos, o candidato da ARENA
e o candidato do MDB, tenhamos perdido essa o.portunidade.
Na realidade, o debate público é hoje uma prática comum em todas as
democracias do Mundo, inclusive o debate gerante a televisão. Porque, como
já disse, a televisão é o grande meio de comunicação da nossa época e não
seria possível admitir uma campanha política sem o livre acesso aos canais
de televisão e um debate livre, inteiramente livre, dos nossos candidatos,
diante dela.
·
Os comícios, como todos sabem, já perderam a razão de ser.
O Sr. José Lindoso - Permite-me V. Ex.a um aparte?
O SR. D·ANTON JOBIM - Com prazer, ouço o aparte do nobre Senador
José L!ndoso.
O Sr. José Lindoso - V. EX.a vai-me permitir uma observação em torno
das condições que está estipu:'ando para um possível debate com o contendor
de V. Ex.a na televisão.
O SR. DANTON JOBIM - São multo poucas.
O Sr. José Lindoso - Sem entrar em maiores apreciações, eu queria, como
espectador, assumindo, assim, a posição daquele que está observando as regras
do jogo, assinalar que V. Ex.a, estabelecendo condições ultraconservadoras para
esse debate, cria também, nessas condições, óbices para que ele se realize.
V. Ex. 11, do debate, quer o proveito; não deseja, absolutamente. nem partilhar
do ônus material possível.
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O Sr. José Lindoso - Desse modo, o que V. Ex.a estâ., realmente, a fazer
é negar-se ao debate.
O SR. DANTON JOBIM- Na realidade eu não me nego ao debate; apenas
desejo que ele se realize sem assessores, porque esses assessores iriam tomar o
nosso tempo, iriam, às vezes, mascarar as nossas insuficiências no conhecimento dos grandes problemas nacionais. Era preferível aparecêssemos um diante
do outro como realmente somos, para que o julgamento público pudesse ser
feito em torno de duas personalidades e suas idéias e não em torno de equipes
- a minha equipe contra a equipe do meu adversâ.rio.
Era a explicação que queria dar, Sr. Presidente, respondendo ao aparte
do nobre Senador pelo Amazonas. E deixo consignado .aqui que aceitarei de
bom grado, com grande satisfação, inclusive discutir as condições deste acordo
com S. Ex.a, se não aceitar as minhas, que parecem sensatas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Franco Montoro.
·
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo trazer
ao conhecimento da Oasa, pedindo~ a atenção da Comissão de Agricultura e dos
órgãos gov·ernamentais ligados à politica agrícola brasileira, a representação
feita pela Federação da Agricultura do Estado de São Paulo sobre os problemas
de nossa economia rural.
Trata-se d·e um estudo objeUvo, sérlo, fundamentado, que os agricultores
dil1gem ao Presidente da República e aos órgãos ·responsáveis pela íixação da
política agrícola brasileira.
Eu me permito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ler alguns trechos desse
documento, que honra a agricultura brasileira e que deve representar uma
advertência para aqueles que dirigem nossa politica nesse setor. Eis um trecho
do documento:
"Sente a agricultura um descompasso entre as medidas que o Governo
'toma para estimular o lavrador a ampli'll:r os seus programas de produção
e elevar o seu nível de produtividade e a falta d,e assistência - quando
não a verdadeira imposição de penas às empresas agrícolas - na época
em que elas vão comercializar o resultado de seu trabalho."
De fato, têm-se conclamaco as empresas ·rurais a entregarem aos mercados
quantidades sempre crescentes de seus produtos. Mas, quando a agricultura, diagnosticando perspectivas favoráveis para a produção de certas culturas ou criações, a elas se lança com determinação (para aproveitar, ·por exemplo, bons
preços internacionaiS), o que se verifica, infelizmente, da parte do Governo, é o
completo esquecimento daqueles eSitímulos iniciais, para impor ·restrições à
comercialização, que fazem cair os preços ao nível do produtor.
Os ·exemploos estão viv'OS nos dias de hoje: a cultura da soja, em face dos
elevados preços internacionais, se mostrava com perspectivas altamente favoráveiS. São Paulo, por exemplo, que em 1969 tinha uma produção dessa leguminosa
dentro dos modestos limites de 60 mil toneladas, lançou-se decididamente, ao
lado de outras Unidades Federativas <Rio Grande do Sul, Paraná e outros
Estados) !lio cultivo de extensas áreas e, em curto período, quase de uma hora
para outra, passou a produzir 330 mil toneladas (1972/1973), ou seja, 5,5 vezes
mais do que em 1969, havendo pr·evisão para um aumento de 45% nessa produção,
na presente safra de 1·973/1974.
Pois bem, quando a volumosa safra estava. sendo colhida, as autoridades
estabeleceram verdadeiro confisco sobre o produto, equiparando-o ao café, que
vem sofrendo as conseqüências dessa medida governamental. Essa atitude, conflitante com as providêncras de estimulo, acabam por desorientar o produtor,
que já não sabe com certeza a que ativid!!!de se dedicar.
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da carne, todos vítimas de medidas co.ercitivas no plano d1a exportação, com
r.eflexos altamente neg-ativos na renda financ·eira do produtor rural que, então,
passa a um estado de espírito exatameno[.e contrário ao que antes tev·e, ·Ou seja,
não mais se dispõe a dedicar-se àquelas lavouras ou explorações rurais,
Eis outro trecho dessa repr.esentação:
"A r·egra está sendo, infelizmente, a penalidade imposta a quem produzir.
Os cotonicultores, por exemp1o, estão decepcionad.os com a. atitude do
Governo, porque ·exatamente na ho·ra em que poderiam beneficiar-se
dos bons preços Internacionais, o mercado caiu, ·em virtude de medidas
restritivas à expo11:.ação e~tabeleci::!as pela CACEX, isto é, pelo Governo.
Essas distorções - dizem os agricultores - precis·am s.er corrig1das na
politica da Nação, a fim de que a agriculutra possa, utilizando o sinstrumentos que o Governo of·s:·ece, como o crédito, p·or exemplo, fazer os
esforços que todos dela esperam, para o ·ef·eito de aumentarmos a nossa
participação d.e forma permanente nos mercados internacionais.
A insegurança e a falta de continuidad·e nas medidas g>Overnamentais
a esse re.speito colocam a agricultura e o agricultor brasiJ.eiro numa
posição de desorientaçã.o, de dúvida, quebrando os estímulos daquilo que
deve ser a base da nossa economia, isto é, uma produção autenticamente
nacional."
Continuam, em outro trecho, os agricultores:
"A agricultura brasileira já demonstrou - e há estudos de economistas
o·ficiais que evidenciaram e provaram o f.enômeno - que ela responde,
e é capaz de responder com aumentos de produção, quando recebe estímulos, e o preço justo, satisfatório, é o melhor desses incentivos. Os
controles artificiais, quebras de continuid31de e principalmente a proibição da exportação, ou •O confisco de cambiais de ·exportação são
fatores ·altamente desestimulantes ·e, assim, resultam em diminuição
da produção rural e, conseqüentemente, em dificuldades para o abastecimento e a reduçi1o de divisas para a balança comercial. Essa po!í.Uca
até agora adotada - sob o fundamento· d·e combate à inflação e oo
aumento do custo de vida - é que precisa ser alterada em seus fun- damento.s, com a.doção de outra, mais poGitiva, cl.e continuidade de
aumento da pmdução com incentivos g.overnamentais ac·rescidos da
liberdade de comerci·alizução da pr·odução ruraL"
Este protesto, Sr. Presidente, Srs. S·enadores, da agricultura tem profundo
significado; não pode d1eixar indif.erente o Governo da República, a quem é
dirigida a representação, e os órgãos que no Parlamento, particularmente a Comissão de Agricultura, devem olhar para esse problema.
O Sr. Amaral Peixoto - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex."
O Sr. Amaral l'ei:,oto- Na semana passada, percorri mais de 1.600 km de
estradas fluminenses, Yisltando os Municípios do Norte d·o Estado, justamente
os mais pobres. Em todos eles, ouvi expressões do maior desânimo por parte
dos agricultores, Os pastos ainda estão cheios; a saf.ra de boi não saiu e, no
entanto, ·a matança foi suspensa; esse gado será, em grande parte, sacrificado
p·ela estiagem prolongada. Encontrei - parece Incrível - ainda em algumas
zonas do Estado, os pobres, pequenos fazendeiros apelando para a Divindade,
fazendo procissões para a chuva, P·O·rque este será o. único meio de salvar o rebanho que poderiam abater agora e o Governo faria, ent.ão, a estocag-em. Considero a medld·a do estabelecimento d.e um grande estoque de carne, para
enfrentar a entressafra, como muito procedente; uma medida sábia. Mas o
que estamos fazendo é a estocagem com carne Importada, estamos subsidiando
o produtor uruguaio, sobretudo, e um pouco o argentino, em detrimento do criador
nacional. E eles reclamam, ainda, com muita razão, elo acréscimo no preço dos
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dias - aguardo outros esclarecimentos que me prometeram mandar - uma
relação do acréscimo no preço ·àOs insumos. Há insumos que aumentaram de 200%
em um ano e o preço d•a carne está congelado. E, agora, suspendem por 15
dias a matança em todos os frigoríficos, em todos os abatedouros do Brasil. Este
apelo da Federação de São PauLo, organização modelar, que tem assessores
do mais alto valor e na stl'a dir•eção, conheç.o bem, homens com grande experiência da v1da do campo, representa o ans·eio· de todos os ruralistas do Brasil que
estão desamparad.{J.~. Devemos pensar que há fome n·o Munà,o inteiro, não só
no Brasil, e promover por todos os meios a fart.ura em nosso· P.aís, para que
os nos~·JS patrícios possam comer e possamos exportar, inclusive obtendo divisas
para contrabalança.r o aumento de pre:;o das importações. Muito obrigado a
V.Ex.a
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a magnífica contribuição que V. Ex.a
dá, com sua autoridade de agricultor, ex-Ministro nesse setor da Adm1nistração,
traz.endo o depoime·nto de outros Estados, para mostrar que o problema é
realmente nacional.
É preciso voltar os olhos parO: o interior do País, é preciso cogitar do amparo
e da: proteção ao homem que produz em nosso interior. A continuidade de
medidas é a grande r·eivindicação dos agricultores.
O Sr. Eurico Rezende - Permite V. Ex.a um aparte?
o SR. FRANCO MONTORO -Ouço, com praze•r, o aparte de V. Ex.11
O Sr. Eurico Rezende - Na realidade, o problema agríco'·a:, no Brasil, não
está resolvido e nem o será tão cedo. Pais de dimensões c·ontinentais, de relativa
capacidade orçamentária, a so·lução dessas carências e o atendimento de todas
a:s solicitações do mei-o rural não puderam ainda ser obs·ervadas plenamente.
Mas referir V. Ex.a. que o Governo• precisa voltar os olhos para o problema
agr~éola do Brasil quer dizer, numa 1nterp11etação enferma de V. Ex.a., que o
Governo nada tem feito, é ir muito longe, Não sou técnico no assunto, nem
V. Ex.a é, que a noss·a técnica é de cadeira de ma:glstérlo e bibUorteca- de adov'Ogado;
mas há uma verdade que V. Ex.a nem ninguém pode contestar: de 1967 para cá,
operou-se neste Pais a maior inj.eção creditícia que se d·eu à Agricultura em
todos os Países do Munilo. Isto foi reconhecido por um ór.gá>o lia ONU. Natura,lme·nte V. Ex.o. vaA-me permitir justificar - e não estou inva:dindo seara
alheia, porque noticiado .em lingua,gem bem vu'gar: a a.s:sistência à Indústria
é muLto mais fácil e muito mais rápida do que à Agricultura, porque a realidade
·brasileira está ·erigida, na: qua.se to.talida.de, no regime de pos~e. Os títulos de
pl'opriedade não cobriram todas as empr.esas agrico.Jas deste PaíS. Então, há
dificuldade de um cadastro, o que não ·existe na Indústria. Esta possui equipame·nto para cr:erecer. c•omo hipoteca: para a alienação, assim como o terreno;
há mais veloddade nas operações comerciais e nas industriais. De modo que
o Governo tem dado toda a assistência que tem podido dar. Ao contrário do
pa.ssad·~. ':Denho lido ec.onomistas que dizem que hoje o homem do campo· tem
medo de crédito. O Ban·co do Brasil está pra-ticamente pr.esente em todos os
municípios brasileiros quando não diretamente, atrav·és de convênios de interligação com estabeJ,eclmentos da rede pri•vada. O nobre Senador Amaral
P·eix!oto, na serenidade do s·eu aparte, mencionou o fa.to de, proibido o abate
no Brasil durante quinze dias, ·essa genera'id•ade de pro·lbição pode cl'iar c·ertos
embaraços .e indiscutíveis prejuízos. Se o ;pecuarista, no seto·r cita:do por S. Ex.o.,
não a.ba.te o gado, es.se gado vai morrer, d·evido à seca. Quer-me parecer que se
ess.e fato, essa peculiaridade for expo.sta a quem de direito, o Governo vai permi ti r o aba:te.
O SR. FRANCO MONTORO - Acredito.
O Sr. Eurico Rezendc - O •eminente Senado·r Franco Montoro não deve dizer
que o Go.verno pre·cisa oll1ar para o campo, como se não olhasse como se
houvess•e um espetáculo de costas volta,das, em termos o.f!ciais, para 'a lavoura.
iE é tanto mais improcedente, qua:nd•o se t·em em vista que o Sr. Senador Franco
Montoro todo dia a.parece aqui vistos-o e go·rdo. (Risos.)
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bem o Go·verno; pode fazeT grande cabedal de conhecimento, de espirito de
!mpro\'l.sação, de humorismo, mas o Governo fica Indefeso·. V. Ex.o. disse que o·
Governo tem dado crédito à Agricultura.
O Sr. Eurico Rezende - É demais ...
O S·R. FRANCO MONTORO - Reconheci-o ·eJQJres,samente· em minha exposição, e também os a:grlcultores reconhecem.
Mas o créd1to não é tudo. Há toda uma ~olítica .a.grícola.
O nobre Senador Amaral Peixoto mo·strou um ponto, concreto e atual, de
verdad·eiro estrllingulamento. Há outro3 pontos que .decorrem de uma posição
d·e concentração de poderes. O Govemo, do alto da sua sa•bedoria e on!po·tência,
toma medidas que contrariam a;qu!lo que foi prometido.
Fundllido no crédito que lhe é o·fere.cido. o a.grlcultor se dlspõ·e a. produzir a
soja. Na hora da exportação, me·didas restritivas ou, então. vetda:dekos confiscos
cambiais, como aque:es impo.stos ao café, à soja, e a uma série de outros .produtos.
Há um fato mais graNe, nobr.e Senador Eurico Rez,ende, se confrontarmos
es~e problema: com notícias public:vdas por órgãos da Imprensa.
Tenho em mãos três recortes de jomllils - O Estado ile S. Paulo, o Jornal
do Brasil e O Globo -, doest!licando uma circunstância, que menciono !Para
mostra.r a .gravidade do fato e p·edir atençã•o para o pro•blema no seu c<mjunto.
(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.)
Fala-s.e muito em "miJa,gr.e bra~Sile!ro". Entretanto, queremos mostrar que
esse "milagre" tem multo de art!flcal.
No plano agrícola, fundamental para nosso des.envolvimento. vemos que as
entidllides repres•entativas da: Agricultura lançam ·O brado de protesto, fundamentado e justo. Estes, os textos que dese·jo ler:
Jornal do Brasil, 4 de agQsto:
"Nos últimos meses, V·erilficaram-se algun.s conflitos entre os interesses
de agricultores brasileiros e a estratégia d·e comercialização de empresas
m ultinacionals."
E aocooscenta:
"O fortalecimento da COBEC, .que passaria a concorrer cem esses grupos,
pode ser uma das S•O·luções pa.ra o problema."
Noticia O Globo:
"As empresas multinacionais ainda são responsáveis pe1a maior parte
da: comercialização externa dos principais produtos agrícolas bTasllelros
sob11etudo o café, a soja, o algodão e a mamona, segundo dados dispo~
níveis. O açúcar, em princípi·o, é excluí-do, porque uma autarquia estatal
(o IAA) lnterfe·re em todos os negócios efetuados com o .exterlo·r mas
assim mesmo as transações finais são qua.se todas f·eitas pelos b;okers
(con,etores) lo.ndrinos.
Os técnicos governamentais não escondem sua preocupação c·om essa
situação."
E ainda, Sr. Presidente, a no.tíc!a do j-ornal O Estado de S. Paulo, da mesma
data:
"COOPERATIVAJS GAúOHAS NAO CONSEGUEM VEND®R PRODiUÇAO
Drn.ETAMENTE AO CONS:oMIDOR
Porto Ale-gre (Sucursal) - Tod'a: s•oja gaúcha eJqJortada é vendida a
uma dezena de empresas multinacionais, que detêm o controle do mercado e funcionam como lntermed!ár!as. Outros e:x:po.rtadores e cooperativas não tiveram chance de vender dlretamente às fábricas européias."
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estudo Qe uma Subcom1ssão aqui, no Senado.
Sr. PJ.1e·sidente, limito-me a apontar fatos que denotam males que deVPm
ser enfren tad'os e corrigidos.
O Sr. Alexandre Oosta -!Permite v. Ex." um a,parte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o a:Parte de V. Ex."
O Sr. Alexandre Costa - Nobre Senador Franco Montoro, V. Ex." ajuda o
Gove-rno quando traz, para a ':Dribuna do Senado, pro·blema de tamanha importância e d·e tão alta gra;vida:de.
O SR. FRANCO MONTORO- Agradeço a V. Ex. 11
O Sr. Alexandre Costa - Realmente, as linhas !1e crédito são muitas, como
acaba de dizer o nobre Senador Eurico Rez;ende. Ma.s a verdade é que o medo
do crédito, também aludido pe'o S•ena;dor Eurico Rezende, este existe mais do
que as próprias linhas de crédito - o mecbo Qe perd·er a;s suas prOpri·edades.
l!sto porque as leis - que são muitas - que o Governo tem enviado para cá,
para ajudar a Agricultura, não têm sido, absoluta:mente, concretizadas. V. Ex. 11
'tem um .exemplo cUsto no PRO'I1ERRA - retirado dos inc•entiws fiscais para
ajuda à produção. A concepção seria que o PROTERJRA teria sido criado para
coner o risco na a.pl!ca:ção e criação de novas eCionomias. Mas iSso não· eco·nteceu.
Os seus recursos foriilJm distribuídos aos agentes financeiros - Banco do Brasil,
Banco do No·rdest•e, Banco da Amazônia - e enquadrados naqu,eles limites e
na;quelas linhas ri!S'orosas exigida:s pelos regulamentos bancários. Isso importa
dizer que aquele que desejasse implantar no.va economia no seu Estado dev·eria,
sim, co·rrer o risco, o medo de te·r a sua terra pel'dida amanhã, por não ter
vingado a nova: economia que desejou implantar. Estou certo de que V. Ex.11,
defende·ndo, como sempre de<fende, com muito patriotismo, as causas na.cionads ...
O SR FRANCO MONTORO- Muito obrigado a V. Ex.11
O Sr. Alexandre Costa - . . . com esse documento da Federação de São
Paulo, está prestando grande serviço a:o Brasil e à Agricultura brasileira.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a magnifica contribuição d:e V. Ex.11
O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre Senador que seu tempo já se
esgo.tou de há muito.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, pediria permissão, apenas,
para ouvir o aparte que me havia sido solicitado pelo nobre Senador Amaral
Peixoto, e, em seguida, concluirei o meu discurso.
O Sr. Amaral ·Peixoto - Fui chamado ao d:ebate pelo nobre Senador Eurico
Rez•ende e queTo dar a S. Ex." uma demonstra:ção da minha serenidade. vou
conco~d'a.r com S. Ex." plenamente, quando fala que o Banco do Brasil deu uma
injeção de recursos muito gra!l.de, na pecuária, no mundo rural. Realmente, foi
notável, mas o que o lavrador de modo geral, recla:ma é uma orientação segura
para a política do Gov·e·rno. O Banco do Bra.sil financiou compras de gad'O a
cento e quarenta cruzeiros a arroba. O fazend·eiro, que compra:va nessa base,
tinha que contar vendê-lo mais caro, pelo menos a 140, ganhando no aumento
de peso. No momento, porém, em que ele acaba de faze·r os seus contratos,
IeviilJnt!t dinheiro no Banco, compra o seu plantel, baixam para cento e vinte e,
depois, para noventa cruzeira.s. Ele fica deso·rlentado, não sabe como vender,
nã:o tem possibilidades de· vender.
O Sr. Alexandre Costa- Ninguém sabe mais o que pl3Jntar, se soja, algodão
ou .crufé, por não hav.er garant!a:s ·e continuida!d•e, pelo menos na safra ...
O Sr. Amaral Peixoto - O mesmo na so·ja, no milho, no açúcar. É prec1so
hruver uma orientação mais segura. V. Ex." tem razã·o. Houve um grande aumento
de crédito, ma:s os recursos dados ao Min1stério da Agricultura - e outro dia,
quando se discutia o problema da Saúde Pública, citei 1sso, como Relator do
Orçamento do Ministério da Agricultura - são insuficientes. O Ministério da
Agricultura não dá assistência técnica ao lavrador, não o orienta ele fica desamparado e, sobretudo, confuso com as medidas tomadas pe:o Conselho Monetário
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Assim, o homem não sabe mais o que plantal'. Um deles já me disse: "Boi nao da
pal'a pagar juros". Eles têm medo de trabalhar na: b~e de financ!ame.nto; e_:nbo~a
os juros tenham stdo menoa:es, os recur~os que obtem c"m a P·e.cuar!a na.o sao
~uficientes. outro problema é a diversidade de orientação do Governo. É preciso
haver uma firme orientação do Gove•mo. Com isto, nã·o estamos criticando o
Governo mas, povque o Brasil precisa produzir, estamos pedindo ao Governo
que traée uma orientação segura, para dar tranqüilidade ao produtor. Multo
obrigado.
o SR. FRANCO MONTORO - Sr. PresLd,ente, os aparte.s vieram contribuir
para tornar claro um problema que existe.
Domo d~~e o no•bre ·senador Aie·Xa·ndl1e CGsta, com esta denúncia, com
estes fatos, estamos pl'estando .a;o Gov·emo uma colaboraçã,.o. efetiva1 apontan~o
ded:eitos :para que eles sejam corrigidos. Que este é o mal, que ·este e ll1Il desv1o,
que esta é uma falta dentro da atual politica de desenv•olvimento, paa:ece-me
um dllldo incontestável. Um dos mais brilhantes Ministms do último· Governo,
o d•a _1\.gricultul'Z, demitiu-se com uma caTta ,ct:e protesto, e:r.atamente :pe~o
a,ban-clono a que estava sendo re'.egada uma class·e que é fundamentai ao· nos.so
desenvolvimento. Não haverá desenvolvimento brasileiro autêntico .se nós não
formos à.s bas·es do Brasil. Ca-so contrário, teremos um gigante com pés de
barro. Poderá hruver uma gvandoe importância de exportações e importações,
grandes lucros das gran-des empresas que estão ocupando c3ida vez mais setores
básicos de nossa economia, mas o d'esenvolvimento bra:sileiro fica marcado por
um -desvio fundamental. O apelo -elos a.gricultol.'es da F.A:ESP nã·O é apenas o
apelo de uma classe. Ele.s falam .em nome do Brasil, em nome do futuro do
nosso de•senvolv!mento. É preci.s·o voltarmos os olhos para a:s baS•es de nossa
te11ra, para não termos esse espetáculo de um desenvow!mento extraordinariamente portentoso na sua aparência, mas com uma estrutura frágil, e esta é
representada fundamentalmente pela nossa Agricultura.
Temos a certeza de •que o Governo Federal e os órgãos do congre~.so Naclonai! ligados à matéria, hão de receber esta contribuiçã-o da Agricultura como
um apelo para me·}hores rumos para o desenvolvimento em benefício de to·d<a a
Família bras!leira.
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O Sr. Eurico Rezende - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O S·R. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Conc·edG ~' palavra ao nobre Sr. Senador Eurico Rezende, como Líder.
O SR. EURICO REZENDiE- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o dlscursG pronunciado pelo eminente Senador Franco Montoro baseou-se num documento
enviado ao Poder Executivo pela Federação da Agricultura do Estado de São
Paulo, entidade, sem dúvida alguma, do melhor conceito e cuja importância é
de indisfarçável repercussão, porque um órgão coJ.egiado estabelecido no Estado
economicamente mais forte deste País.
Quero dizer, !n!c!almente, que longe está o Governo de admitir que todos
os problemas da Agricultura estão resolvidos. A nossa geração ainda não alcançará a. plenitude das soluções inerentes à conjuntura rural brasileira.
Quero salientar que há um descompasso entre a Federação e a Confederação
Nacional da Agricultura. Não se trata, porém, de fazer uma opção entre o que
diz a Federação Paulista e a Confederação Nacional, que tem reconhecido, mais
do que o esforço, os resultados positivos que o Gov·erno Federal vem atingindo
no campo agropecuário.
País de dimensões continentais, o encaminhamento de providências e de
medidas sofre o retardamento e os embaraços naturais não só dessa dimensão,
como da escassez que multas vezes ocorre de recursos para atender à impressionante demanda de solic!taçõ·es do nosso homem do campo.
Quero dizer, Sr. Presidente, que a Lld·erança do Governo irá recolher dados,
subsídios :para responder às súplicas e às reivindicações da nobre Flederação
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pois S. Ex." se limitou a ler o texto daquele documento.
O Sr. Franco Montoro - E também fiz alguns comentários.
O SR. EURICO REZENDE - E não apontou soluções também ...
O Sr. Franco Montoro - Apontei, todos apontaram; uma solução é continuidade ...
O SR. EURICO RiEZENDE - Não, continuidade não, Excelência. Se V. Ex."
acha que está havendo confisco, a continuidade aí para S. Ex.a deve ser suicida.
O Sr. Franco Montoro ~ Não, não, o confisco não é apresentado como
medida favorável. Quando o Governo fala na defesa de determinado produto,
café, soja, algodão, é preciso, então, que estabeleça a política e a respeite até
o fim, c.:Jm continuidade. Porque na hora ·em que alguém plantou e ao colher
os resultados surgiu o confisco, essa quebra de continuidade é que é lamentada
por todos. E foi lamentada por um Ministro da Agricultura! ... V. Ex.a conhece
o documento do Ministro Cirne Lima, V. Ex.a não deve insistir em defender o
Governo neste ponto, porque ele reconhece, realmente, que houve falhas, e
está procurando corrigi-las. A melhor forma de obter a correção é reconhec·ermos, todos, como a:qui foi reconhecid·o. A não ser V. Ex.a que não divergiu. E
V. Ex.a apontou, realmente, um as:pecto positivo: o relativo ao crédito. O Governo tem, realmente, nesse particular, dado crédito e tem procurado atender.
Mas, acontece que há outras preocupações que têm desviado, talvez, o Governo,
dessa. linha. Daí. o benefício maior para o grandes; os pequenos ficam permanentemente prejudicados.
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, as estatísticas revelam que tem
havido produção e pr·odutividade nas atividades da Agricultura. Naturalmente
que não se atingiu - nem se atingirá tão cedo - um índic·e que satisfaça à.
justa impaciência de todos nós, da ARENA e do MDB.
Como eu disse, não sou especialista no assunto tanto quanto o Sr. senador
Franco Montara, embora eu leve uma ligeira vantagem sobre S. Ex.a, porque
possuo uma pequena propriedade agrícola aqui nas cerca:nias do Distrito Federal e sinto, ao final da semana, cheiro cfe boa e frescor de relva.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a leva todas as vantagens ...
O SR. EURICO REZ~ND-E- Mas, Sr. Presidente, ap•esar de não ter know-how,
não ser do meu ofício, acho uma reivindicação temerária exigir-se do Gov·arno
uma conduta continulsta e inflexível na sua política agrícola. A política tem
que ser, não oscilante, mas flexível, porque todos nós reconhecemos que a vida
·aconômica brasileira, em termos urbanos e rurais, possui flutuações. Não temos,
ainda, uma economia plenamente emancipada. Mas obterei subsidies e a Liderança irá responder, mais à. Federação de São Paulo do que ao Sr. Senador
Franco Montoro, que foi um mero leitor daquele documento, com a sua fascinante voz baritônica, que a todos nós encanta.
Sr. Presidente, um ponto desejo deixar claro: é aquela balela da demissão
do Sr. Ministro da Agricultura.
O Sr. Franco Montoro - Ele não foi demitido.
O SR. EURICO REZENDE - O ilustre Ministro Dr. Cirne Lima deixou o
Ministério por divergências com o ex-Ministro Delfim Netto, seu antigo colega.
S. Ex." reclamava do seu colega da Pasta da Faz-enda maior drenagem de
recursos financeiros, para que a Agricultura dispusesse de maiores recursos
técnicos. Infelizmente, o Sr. Ministro da Fazenda não pôde atendê-lo. O posto
de Ministro da Fazenda é, realment·e, de penitência, de sacrifícios, gerando
aborrecimentos dentro dos outros Ministérios, porque é S. Ex.a o responsável
por uma programação rigorosa, a fim de que se cumpra a planificação estabelecida pelos órgãos colegiados do Governo.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex." me permite um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Darei, em seguida, o aparte a V. Ex.a
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estava dasassistida. Naquele mesmo ano foi lida, no Congresso Nacional, a
Mensagem do Senhor Presidente da República e todos sabemos que essa Mensagem é integrada por tópicos elaborados por todos os Srs. Ministros - e no
tópico relativo ao Ministério da Agricultura, o Sr. Senador Franco Montoro
pode examinar, o Sr. Ministro Cima Lima aponta que o comportamento da
atividade agricola estava g-erando resultados satisfatórios, em obséquio da emancipação económica deste País, vale dizer, teceu elogios à conduta do Governo,
no que diz respeito aos inter.:!.sses da Agricultura e da Pecuária no País. Então,
Sr. Presidente, o fato de o Sr. Ministro Clrne Lima ter-se demitido do Ministério
da Agricultura não foi, absolutamente, um gesto de discordância para com a
orientação oficial, no que toca aos interesses da agricultura; foi tão-som·ente
uma divergência com o Sr. Ministro da Fazenda, vale dizer, ocorreu no reladonamento dos dois um lncldent·e de ordem, digamos assim, hepática.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a. me permite um aparte?
O SR. EURICO REZENDE - Ouço V. Ex.a. agora ·e peço desculpas por não
ter concedido o aparte há mais tempo.
O Sr. Franco Montoro- V. Ex.a. dá uma Interpretação que merece respeito;
mas, contra a interpretação de V. Ex.a., de que houve apenas um caso pessoal
entr·a os dois Ministros, temos a palavra do próprio ·Ministro. V. Ex.a. disse que
ele saiu por divergências de caráter pessoal. Ele disse o contrário; e o fez num
documento que o Brasil inteiro leu. Nesse documento, entre outras cois·as, el:e
diz o seguinte: "A atual política económica do Brasil está beneficiando as
grandes empresas estrangeiras, ·em prejuízo do produtor brasileiro." Esta foi a
razão fundamental que ele anunciou ao Brasil.
O SR. EURICO REZENDE - Então, vê V. Ex.a. que o Sr. Ministro ...
O Sr. Franco Montoro- V. Ex. a. fez do branco, preto e do quadrado, redondo;
diz "isso nã·o houve"; mas o fato é real! A crítica dos agricultores é no mesmo
sentido. Os apartes dados por todos os Senadores, da ARENA e do MDB, confirmam isso. V. Ex.a. nega a evidência e quer atribuir a um desentendimento
pessoal um fato que tem, na realidade, uma significação política séria! Quando
levantamos esse problema estamos raalmente contribuindo, colaborando para
que o Governo retifique os rumos do desenvolvimento brasileiro. Em lugar de
tecer lo·as ao "milagre brasileiro", à grandiosidade do nosso desenvolvimento,
vamos apontar os aspectos negativos para que eles sejam corrigidos. V. Ex.a.,
como Líder do Governo ...
O SR. EURJCO REZENDE - V. Ex.a me permite um aparte? (Risos.)
O Sr. Franco Montoro - . . . tem tanto interesse quanto nós nessa correção.
O SR. EURICO REZENDE - Vê V. Ex.a que chegamos a uma conclusão
ecumênica: V. Ex.a. tem razão e eu também tenho, graças ao ex-Ministro Cirne
Lima. S. Ex.a. teve um comportamento blpartidário: deu uma palavra à ABENA,
que consta da Mensagem do Senhor Presidente da Repúbl!ca, exaltando o comportamento oficial, no que diz respeito à Agricultura, e deu uma palavra ao
MDB, na carta que firmou quando deixou aquele cargo. De modo que são duas
palavras da mesma pessoa ...
O Sr. Franco Montoro - Não. v. Ex.a permite uma retificação? A Mensagem do Presidente da República é mensagem do Presidente ao Congresso ...
O SR. EURICO REZENDE - Excelência, mas quem compõe ...
O Sr. Franco Montoro - ... é a Chefia da Casa Civil. Então, a palavra do
Ministro Cirne Lima foi uma só .. .
O SR. EURICO REZENDE - ... em matéria presidencial. .. V. Ex. a. está
enganado ...
(Apartes simultâneos.)
O Sr. Fran.co Montoro - . . . na Mensagem Presidencial assinada pelo Presidente da República ...
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País sabe que a Mensagem do Senhor Presidente da República é integrada pelos
subsídios oferecidos por todos os seus Ministros ...
O Sr. Franco Montoro - Oferecida como subsídio ...
O SR. EURiiCO REZENDE - Fico satisf·aito com o aparte que vai dar o
eminente Senador Amaral Peixoto, porque em matéria de experiência presidencial S. Ex." deve ser ouvido ne.sta Casa ...
O Sr. Franco Montoro - E que vai salvar V. Ex."!
O SR. EURICO REZENDE - Pergunto ao Sr. Senador Amaral Peixoto: a
Mensagem Governamental, de caráter inaugural da Sessão Legislativa, é um
trabalho pessoal do Senhor Presidente da República ou um condomínio de
manifestações de todos os seus Ministros?
V. Ex.", Senador Amaral Peixoto, pela sua tradição, é a pessoa mais indicada para desidratar a sofreguidão do Sr. Senador Franco Montara. (Risos.)
O Sr. Amaral Peixoto - Sr. S·enador, é preciso verificar o problema das
datas. Quando o Ministro Cirne Lima deu as informações para a Mensagem
Presidencial e quando ele tomou atitude, afastando-se do Ministério. Isto vem
confirm~tr .aquilo que dizíamos: a falta de continuidade. O Gov·erno vinha seguindo uma orientação, com a qual concordava o ilustra Ministro Cirne Lima
e, de repente, modificou essa orientação. Daí resultou a demissão de S. Ex."
Portanto, não há contradição no fato de ele elogiar hoje e, amanhã, discordar
e pedir demissão. Precisamos v-ar a data em que ele elogiou e a data em que
foi levado a demitir-se.
O SR. EURICO REZE;NDE - Não houve a diferenca de uma safra agrícola
entre a manifestação da Mensagem e a carta.
·
O Sr. Amaral Peixoto - O que os agricultores desta País pedem é a continuidade de orientação.
O SR. EURICO REZENDE - Não decorreu uma safra entre uma data e a
outra. Não tinha nascido bezerro nenhum, ainda.
O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex." diz que a politica tem que ser flexível.
É claro, senão ela não poderá ajustar-se às contingências do mercado internacional.
O Sr. Franco Montoro - Mas não impede a continuidade.
O Sr. Amaral Peixoto - Mas não pode haver essa mudança rápida e brusca
que tem sido, mais de uma vez, tomada, como ·há pouco fOi cita:do o ca.so ccmcreto a V. Ex.", em que o Banco do Brasil, autorizado pelo Governo, fixou o
preço do gado num determinado valor e, logo em seguida, esse preço baixou
em mais de 20%. De modo que os homens que compraram naqu·ela base anterior
estavam, fatalmente, destinados a ter um grande prejuízo. Daí, o desânimo com
que eles enfrentam o problema.
O SR. EURICO REZEND·E- Sr. Presidant·e, verificamos, mais uma vez, como
se vezes anteriores não bastassem, que, em obséquio ao sentimento de companheirismo, o Sr. Senador Amaral Peixoto teve um nobre gesto de assistência
e de habilidade ...
O Sr. Amaral Peixoto -O Senador Franco Montara não precisa de assistência.
O SR. EURICO REZENDE - Mas precisou e multo, e vemos pelo brilho do
olhar do Senador Franco Montoro que S. Ex." é sinceramente grato pela intervenção de V. Ex.a
O Sr. Franco Montoro - Claro. A verdade sempre vence. V. Ex.11 permite
apenas uma observação? Eu acabo de ouvir uma frase que é definitiva. Quem
assina o documento é responsável; a Mensagem é assinada pelo Presidente da
República; é sua Excelência o responsável. A declaração do Ministro Clrne Lima
foi assinada por ele. O mais, é malabarismo para atribuir paternidade e procurar
encontrar contradições em quem não está em discussão no momento. Quem
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e a declaração do Ministro Cirnoe Lima foi do Ministro Cirne Lima.
O SR. EURICO REZEND·E - Bem, fique V. Ex." com a carta do Ministro
Clrne Lima, e eu fico com a Mensag.em Governamental.
Se V. Ex." quiser, façamos a opção através do sorteio. Aceito o risco.
O Sr. Franco Montoro - Mas aí não é sorteio, é llbardade. Todo mundo
concorda com o Ministro Cirne Lima.
O SR. EURICO REZENDE - Sr. President-e, a minha presença nesta Tribuna
é, justamente, para, considerando que eu não entendo do assunto, e o Sr. Senador Franco Montoro não entende, também ...
O Sr. Frnnco Montcro - Isso é o juízo de V. Ex.a Eu o respeito. Vamos ver
se a coisa é verdadeira, ou não. V. Ex.a ouviu os apartes de todos os outros
Senadores.
O SR. EURICO REZENDE - ... com todo respeito que me merece S_. Ex.a,
vamos obter subsídios oficiais para responder ao documento da conce1tuada
Federação da Agricultura do Estado de São Paulo.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Fernandes) - Ainda há orador.es inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Sr. Senador Clodomir Milet. (Pausa.)
S. Ex." não está presente.
Conc·edo a palavra ao nobre Sr. Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Senador·es, cumpro o
grato dever de registrar nos Anais desta Casa a realização, no Estado da Guanabara, nos dias 11 a 16 do corrente mês, da V Conferência Nacional dos
Advogados.
Foi, realmente, um encontro memoráv·el, em que foram debatidos os Direitos
da Pessoa Humana, cujas conclusões terei oportunidade de incorporar, brevemente, aos Anais desta casa.
Sr. Presidente, o clamor que ali se levantou contra as violações dos Direitos
da Pessoa Humana foi tanto que, certamente, sobre ele meditará o Senhor
Presidente da República, a fim de que não se reproduzam.
Quero referir aqui uma frase, acolhida entre palmas, do nobre Ministro
Seabra Fagundes: "Quem denigre o país no estrang·eiro não é quem denuncia
as violências, mas •quem as pratica."
Sr. Presidente, estou certo de que o Senhor Presidente da República, como
o Sr. Ministro da Justiça, ao tomar·em conhecimento das conclusões daquele
conclave, serão sensíveis às reivindicações da classe dos Advogados, em favor de
um melhor entrosamento entre autoridad·es e advogados, em def·3sa dos interesses
e dos direitos inalienáveis da pessoa humana.
Nesta oportunidade, quero fazer um a-pelo ao Sr. Ministro da Justiça, para
que se volte para a situação em que se encontram o Sr. João Basco Rolemberg
Cortes e sua mulher Ana Maria dos Santos, presos em Garanhuns, levados para
São Paulo e depois para Recife. O Sr. João Bo~co e a Sra. Ana Maria são casados
e ela está grávida de três meses.
É um apelo que me dirige a família dessa jovem, cujo estado de saúde
inspira cuidados.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. NELSON CARNEIRO - Com muito prazer.
O Sr. Eurico Rezende - Prometo a V. Ex.a, diante da gravidade da comunicação que lhe foi feita, levqr o assunto. se possível runda hoje, ao Sr. Ministro
da Justiça, porque todos nos estamos certos de que o Governo não permite a
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porque certos agentes da autoridade vivem em distonia com a legalidade, mas
a impunidade jamais se dará. Com este ligeiro a1parte, comprometo-me com
V. Ex.a. a conduzir este assunto à prelúclda e vigilante atenção do Sr. Ministro
Armando Falcão.
O SR. NELSON CARNEffiO - Exatamente por isso, Sr. Presidente, eu não
levrava um protesto, eu fazia um apelo, po11que estou certo 'Cle que o Governo
Federal Investigará a veracidade dos fatos que me foram trazidos e, se verdadeiros, tudo fará para que eles cessem, a fim de que, r.espondendo embora
pelas culpas que ,caso tenham, mereçam - João Bosco RoLemberg Cortes e
Ana Maria dos Santos- um tratamento humano. um tratamento que deve ser
dado a todos aqueles que ·estão entregues às autoridades públicas.
Era o qu:e eu tinha a dizer. <Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Fernandes) - Concedo a palavra ao nobre
Sr. Senador Lenoir Vargas.
O SR. LENOm VARGAS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o nosso relacionamento, as nossas ligações com o Continente Africano evidentemente que
datam da formação do próprio tipo racial brasileiro. Mas com o decorr.er dos
anos e, sobretudo, depois que a Africa explodiu na independência dos seus,
hoje, quase cinqüenta Países, o Brasil, através <te Governos suces.sivos, tem procurado orientar o seu relacionamento diplomático com ba:stante intensidade.
O Itamarati - agora dirigido pelo eminente Ministro Azeredo da Silveira,
ainda há pouco encaminhou ao Senhor Presidente da República e Sua Excelência, por decreto, criou as Embaixadas do Brasil na República d·e Serra Leoa,
em Maurício e na República Gabonesa. A primeira dessas missões diplomáticas
será cumulativa com a Embaixada do Brasil na Costa do Marfim; a segunda,
com a Embaixada do Quênia, qu:e é uma das mais antigas da Africa, e a
terceira, com a Embaixada na República do Zaire.
Para que se tenha uma idéia, Sr. Presidente, da intimidade do Brasil com
as Nações africanas, bastaria mencionar o número expressivo de Pais·es com que
mantemos lá relações diplomáticas.
Assim, o Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, República Arabe do Egito, Mauritânia, Mali, Sudão, Etiópia, Senegal, Guiné, agora Serra Leoa, Costa do Marfim,
Gana, Togo, Daomé, Nigéria, Gabão, Zaire, Uganda, Quênia, Tanzânia, Angola,
Zâmbia, Maláwi, Moçambique (em virtude das relações diplomáticas com Portugal), Africa do Sul, e por último, o pequeno Maurício.
Verifica-se, portanto, que as ligações afetivas ·tiveram continuidade, e as
diplomáticas vêm, cada vez mais se estreitando a ponto de s·er, talvez, o Brasil,
um dos Países da América Latina que maior número de representações mantém
no Continente Africano.
Há uma preocupação por parte dos homens d·e negócios do Brasil, daqueles
que desenvolvem a atividade econômica e financeira, no sentido de conquistar
ou de melhorar, o seu posicionamento com relação ao grand·e mercado africano.
Ainda há pouco, e creio que s·e encontra entre nós, chegou uma missão de um
dos Países africanos para estabelecer contatos de inieresses comerciais com os
produtores brasileiros. Também são permanentes as visitas de industriais brasHeiros às Nações africanas, para firmarem relações comerciais. Quando ali
estivemos, para alegria nossa, encontramos, na Africa, um número muito grande
de geladeiras a querose, fabricadas em J·oinville, no Estado de Santa Catarina.
A mesma coisa se dá, também, com as carrocerias de ônibus, que já estão
sendo exportadas para lá.
Mas, Sr. Presidente, a nossa palavra, ao mesmo tempo em que destaca a
ampliação, com um maior número de Países, das nossas relações diplomáticas,
·e a criação de mais três embaixadas em Re·públlcas amigas, tem uma finalidade
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Brasil com determinados Países da Africa, torna-se agora, mais do que nunca,
necessário e indispensável que as nossas agências financeiras da rede oficial no caso, seria o Banco do Brasil, - ou da rede privada, procurem se estabelecer
no Continente Africano.
O Banco do Brasil, ou qualquer dos grandes Bancos privados brasileiros,
haveria de prestar uma colaboração imensa, se abrisse uma Agência num dos
países africanos, pois há na:ções, como a Nigéria, que tanta afinidade tem com
o Brasil e cuja população é de mais de 70 milhões de habitantes. São mercados
enormes que não podem ficar desconhecidos para um país como o nosso, em
processo de desenvolvimento, que tanto se empenha em alargar as suas fronteiras económicas e estabelecer trocas com países amigos ·e próximos, como
são os da Africa.
Por esta razão, Sr. Presidente, desejava daqui formular um apelo às nossas
autoridades financeiras, àqueles que têm a responsabilidade do nosso comé.rcio
exterior, no sentido de que mand·em, e com urgência, fazer um levantamento
para ser instalado, o mais breve possív·el, um Banco brasileiro em terras africanas.
Era o que queria dizer, Sr. President.e. (Muito bem! Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Fernandes) - Concedo a palavra ao nobre
Sr. Senador José Lindoso.
O SR. JOSÉ LINDOSO (Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, no período entre 5 a 21 do corr·ente, o Senado participou do I
Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília.
A iniciativa consagradoramente vitoriosa do nobre Senador Cattete Pinheiro, Presidente da Comissão do Distrito F·ederal, deu a oportunidade para
que esta Casa do Congresso conferisse, assim, dimensão maior aos preceitos
expressos no § 1.0 d·:> art. 17 e ao item V do art. 42 da Constituiçãio, que lhe
atribuem comp·etência para discutir e votar proj etos de lei sobre matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração do Distrito
Federal, bem como legislar e exercer a fiscalização financeira e orçamentária,
com o auxílio do respectivo Tribunal d·e Contas.
No Seminário se fizeram ouvir vozes autorizadas, como a do Arquiteto Lúcio
Costa, autor do Plano Piloto de Brasília, do Engenheiro Henrique Brandão
Cavalcanti, Secretári·o-Geral do Ministério do Interior, que tratou de "0 Governo e a Comunidade", do Arquiteto Jaime Lerner, Prefeito de Curitiba, abordando "Humanização das Cidades", do Professor Miguel Alves Pereira, Presidente
do Instituto de Arquitetos do Brasil, do ex-Prefeito Plínio Cantanhede e de
outros elementos de destaque que se sucederam nas exposições significativamente categorizadas.
Proclamo, assim, ao iniciar este discurso, o êxito da iniciativa e congratulome com a Comissão do Distrito Federal, na pessoa de seu ilustre Presidente.
Os debates d·este I Seminário de Estudos dos !Problemas Urbanos de Brasília
despertaram e estão despertando notável interesse. O Governador Elmo Serejo
Farias terá, ai, extraordinário repositório de dados e sugestões para as suas
tarefas de Chefe do Executivo.
Também. no plano politic·:>, numa natural extrapolação dos objetivos demarcados pelos promotores do Encontro, há matéria valiosa para reflexão, suscitando sugestões, levantando temas, desafiando a nossa imaginação criativa.
E é justamente sobre aspectos políticos que desejamos tecer considerações, de
r·esponsab!lidade pessoal, com vistas ao futuro das nossas instituições, detendo-nos na questão da representação política do Distrito Federal e dos mecanismos de comunicação entre Governo e comunidade.
o Engenheiro Henrique Brandão Cavalcanti, na sua Confederação já
referida, declara que se pod·em registrar três etapas na evolução de Brasília:
1.a - de implantação e construção, até 1960;
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2. 11 - de organização - forte crescimento, transferência e migração,
a:té 1970.
"Estamos" - acl'escenta ele - "por assim dizer, iniciand'O um novo ·Ciclo
de criatividade em que premissas fundamentais são respeitadas, mas
que não temos rec2io de ignorar certos preconceitos e certas superstições em matéria de organização."
E mais adiante, o conferencista manif.esta a sua sensibilidade política:
"
Essa afirmativa, com a qual estou inteiramente de acordo, nos leva a algumas indagações sobre a representatividade do mecanismo d-ecisório e
sobre o relacionamento entre comunicação e comunidade.
Ao transferir o meu título de eleitor para Brasília há alguns anos, o fiz
consci·ente de que estava abrindo mão de um direito de cidadão, obedec-endo entretanto a um requisito da lei, mas, por outro lado, realizando
um ato que, para mim, estava essencialmente inerente ao processo d-e
consolidação de Brasília.
É evidente que há razões ponderáveis para que o exercício do voto seja
tratado diferentemente na Capital da União. Assim, também com a
devida vênia, não nos parece justo para com o Distrito Federal que os
aqui r-esidentes sejam considerados eleitores de outros Municípios.
Percebe-se, entretanto, que a continuidade da ação administrativa (mesmo no âmbito restrito dos interesses locais), a procedência das informações que se refletem em ações executivas, e a participação dos próprios
habitantes neste conjunto de Brasília, são fortemente afetados pela ausência de algum dispositivo de representação.
O vácuo que se cria é naturalmente preenchido por figuras reais ou
virtuais, nem sempre pertinentes, autênticas, ostensivas e, portanto, legítimas.
A comunicação entre administração e a coletividade não raro se ressente
de canais que às vezes distorcem, interpõem obstácu~os com prejuízo
para ambas as partes."
••
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E depois de tais ponderações, de vivo interesse para o objetivo deste discurso, apresentou o conferencista:
"O que proponho, modestamsnte, ao C•oncluir, é que a consolidação dessas
idéias e ações, nesta terceira fase da vida de Brasília, possa efetivar-se
por intermédio de duas providências principais:
1.11 - a montagem de uma estrutura decisória que p-ermita maior contribuição da co!etividade, no planejamento e na administração - e
também do Governo do Distrito Federal, no contexto regional a que
pertenc·e, podendo-se tomar como exemplo o que ocorre nos Territórios
Federais;
2.11 - uma decisão de convocar, mobilizar a comunidade para o processo
de integração social, utilizando os meios apropriados e, também, o potencial de boa vontade, principalmente da juventude."
A.tualmente, a população urbana do D1strito Federal está estimada em
750.000 habitantes. Os estudiosos preocupam-se, portanto, com os processos de
integração social ·e, conseqüentemente, a política dessa população.
É que todos têm consciência, de modo nítido ou não, mas todos sentem
que, estabelecendo-se para o País o regime representativo e ensinando-se que
o poder emana do povo - embora a singularidade do Distrito Federal, como
Capital da União - essa parcela significativa do povo, não é objeto e nem
agente desse mecanismo e, desse modo, condenada ·está a uma abstenção cívica,
compuLsória e incómoda.
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iniciativas como a do Deputado Ald.o Fagund·es, do MDB, que ofereceu ao
exame da Câmara dos Deputados Projeto de Lei instituindo uma entidade
oára-administrativa que denominou de "Conselho Comunitário de Brasília".
Procurando agasalhá-lo na área da Constituição, para não ferir as atribuições
do Senado, justifica:
"Detendo-se, entretanto, no exame da matéria, verifica-se que a instituição do Conselho Comunitário, nos moldes como imaginamos, refoge
de qualqu€r tentativa para enquadrá-lo na estrutura administrativa do
Distrito Federal. Seria o Conselho uma entidade próxima à administração, voltado para ela, embora não integrante de sua estrutura."
Não pretendemos Sr. Presidente e Srs. Senadores, apr·eciar o Projeto sob o
ponto de vista de constitucionalidade. Ele é válido, não politicamente, porque
é, sem dúvida, inócuo, mas sociologicamente, como ·expressão de uma preocupação generalizada de se conferir mecanismo de representatividade ao povo
do Distrito Federal ·e mesmo como simples grupo de pressão social, na falta
de instrumento de maior eficácia jurídico-politica.
No Senado, contamos com a sensibilidade política do eminente Senador
Clodomir Milet, que procura abrir caminho no sentido d·a que cidadãos aqui
residentes tenham possibilidade de votar, nas eleições para o Senado Federal e
Câmara dos Deputados, nos candidatos de seus Estados, ·elaborando, nesse sentido, uma minuta de projeto.
A preocupação do estudioso e arguto Senador pelo Maranhão concretizouse através de vários dispositivos da rec·ente Lei n. 0 6.091, de 15 de agosto doe
1974.

Sente-se que a solução legislada é precária e transitórita. Desponta, no
entanto, como válvula para amortecer probJ.ema politicamente incómodo e é
1mportante como processo criativo que se desencadeia nesse campo e o único,
talvez, constitucionalmente viável, embora não corresponda à tese que propomos levantar.
Atento à dinâmica da História e à necessidade de se darem soluções inst!t.nc!onais, partindo de nossa realida:de geopolítica, penso que é imperativo
continuar-se o debate, o estudo, a r·eflexão sobre a participação da população
do Distrito Federal na vida política brasileira e a conseqüente comunicação
recíproca comunidade-Gov·erno, essencial, sob o ângulo democrático.
A União é que propicia recursos à Administração do Distrito F·ederal e, segundo o já mencionado conferencista Henrique Brandão Cavalcanti, 71,3% da
sua receita são transferências da UnEío, inclusive o ICM do trigo; da parcela
remanescente de 28,7%, 15% provêm do !CM local e apenas 2% do Imposto
Predial e Territorial Urbano.
Penso que essse quadro tributári.o nos ajuda a propor solução política que
estaria na mesma linha de pensamento da Constituição vigente, Importando,
no entanto, em substancial complementação. A Carta Magna considera o Senado como o órgão Legislativo do Distrito Federal e, para melhor desempenho
de tal função, o Regimento criou a Comissão própria.
Portanto, no futuro, quando se enfrentar a reforma da Constituição - o
que é in·evitável pela sua natureza regulamentar, que a torna alvo das pressões da evolução do Projeto Político da Revolução de Março - dever-se-la estabelecer que o Distrlt·o Federal elegeria, também, três S.enadores. Com isso o
Senado ganharia em autenticidade para melhor cuidar dos problemas legislativos específicos da União, no território ond·e está sediada a sua Capital.
E os órgãos Intermediários?
A experiência do antigo Distrito Federal com a Câmara dos Vereadores,
Ironizada pela opinião pública carioca, não é animadora. Porém, Impõe-se um
mecanismo efetlvo e eficaz para a comunicação entre comunidade e Governo
como unanimemente - políticos e técnicos - assim reclamamos. Tal órgão,
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Penso que, no escopo de atender àquele imperativo, poder-se-la prever, na
Lei Orgânica do Distrito Federal, a crhção dos Conselhos Administrativos com
7 a 9 membros, número a ser fixado, levando-se em conta a população para
cada Região Administrativa.
A filosofia inspiradora dessa estrutura político-administrativa seria marcada por um princípio unitário: dois membros dos Conselhos seriam nomeados
pelo Governador. Os outros - a maioria -, eleitos pela ·comunidade regional.
A Presidência caberia ao A:dministrador local. Os Senador.es eleitos representariam não um Estado, como classicamente se concebi:' na teoria, mas o povo
e a Unidade Administrativa, que é o Distrito Federal.
'Der-se-ia, desse modo, na singularidade do Distrito F·ederal, os mecanismos
de expressão política e de comunicação entre Governo e comunida,de. o que não
é possível é o vácuo entre o povo e o Governo.
É preciso imaginar !))recessos de parUctpação consentâneas com a realidade
juridico-administrativa do Distrito Federal, dentro da evolução e da consolidação de Brasília. E a sugestão colocada em debat,e, com vistas ao futuro, está
animada de tal propósito.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antônio Fernandes) - Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar. vou declarar encerrada a presente Sessão,
designando, para a próxima, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 80, de 1974
(n. 2. 010-B/74, na Casa de origem), de i11iciativa do Sr. Presidente da República, que reajusta o valor da pensão especial assegurada às viúvas de exPresidentas da República e dá outras providências, tendo
PARECER FAVORAVEL, s·ob n. 0 349, de 1974, da Comissão:
- de Finanças.
0

2

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n.0 31, de 1974 (apresentado pela Comissão de Finanças, como conclusão de seu Parecer n.o 358,
de 1974), que autoriza o Governo de Santa Catarina a raalizar operação de
crédito externo, no valor de DM 14.000.000,00 (quatorze milhões de marcos
alemães), destinados à execução do Programa de Desenvolvimento Integrado
do Setor d·a Saúde, tendo
PARECER, sob n.O 359, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade ·e juridicidade.
3

Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 57, de 1972,
de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, que fixa em seis horas o paríodo
d·e trabalho diário dos operadores em ·eletrlcidade e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n.o• 132 e 133, de 1974, das Comissões:
- de Constituição c Justiça, pela constitucionalidade a juridicidade; e
- ele Legislação Social, favorável.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 50 minutos.)

130.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
e~ 21 de agosto de 1974
PRESID:l!:NCIA DO SR. RUY SANTOS E MILTON CABRAL

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomlr Milet - Fausto
Castelo-Branco- Petrônio Portella- Helvidlo Nunes- Virgílio Tâvora
- Waldemar Alcântara -Wilson Gonçalves -Luis de Barros- Jessé
Freire - Milton Cabral - Paulo Guerra - Wilson Campos - Arnon
de Mallo - Luiz Cavalcante - Lourival Baptista - Antônio Fernandes
- Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg- Eurico Rezende Amaral Peixoto - Benjamim Farah - Danton Joblm - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto Carvalho Pinto - Franco Montara - Benedito F1erreira - Leoni Mendonça- Fernando Corrêa- Otâvio Cesârio- Lenoir Vargas- Daniel
Krieger - Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 42 Srs. Senadores. Havendo número r-egimental, declaro aberta a
Sessão.

o

Sr. 1.0 -Secretârio procederâ à leitura do Expediente.
É

lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA iRJEP'úBLICA
De agradecimento de comunicação referente à escolha de nome indicado para
cargo cujo provimento depende de prévia autorização do Senado Federal:
- N.0 25lg74 (n. 0 385/74, na origem>, de 20 do corrente, refel.'ente à escolha do
Senhor Arnaldo Vasconc·ellos, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de
Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto às Comunidades Européias.
De agradecimento de remessa de autógrafo de decreto legislativo:
- N.0 252174 (n. 0 386174, na origem), de 20 do corrente, referente ao Decreto
Legislativo n. 0 53, de 1974, que aprova o texto da Declaração Brasileira-Uruguaia sobre Limite d·e Jurisdições Marítimas, firmado em Montevidéu, por
troca de notas de 21 de julho de 1972.
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DO SR.. 1.0 -SECRET.ARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à. revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJE~O

nE LEI DA CAMARA N.0 91, DE 1974
(N.0 1.960-B/74, na Casa de origem)

(DE INICIATIVA DO SENHOR PJUilSmENTE DA REP'ÓIILICA)

Estende a jurisdição da Junta de Conciliação e Julgamento de São
Gonçalo, EStado do Rio de Janeiro, ao Município de Rio Bonito.

o

Congresso Na.cional decreta:

Art. 1.0 - A jurisdição da Jmta de Conciliação e Julgamento de São Gongalo, Estado do Rio de Janeiro, fica estendida ao Município de Rio Bonito, da
mesma Unidade Flederativa.
Art. 2.o -Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

MENSAGEM N.0 239, 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~sas Excelências, acompanhado de exposição de motivos do
Senhor Ministro de Estado da Justiça, o anexo projeto de lei que "estende a
jurisdição da Junta de Conc!l!ação e Julgamento de São Gonçalo, Estado do
Rio de Janeiro, ao Município de Rio Bonito".
Brasilia, em 15 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
~OSIÇAO

DE MOTIVOS GM/0214-B, DE 9 DE MAIO DE 1974, DO MINIS-

TlllRIO DA JUSTIÇA

Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Velo a este Gabinete, para ser encaminhada à elevada apreciação de Vossa
Excelência, o anexo proj-eto de lei que objetlva a extensão, ao Munlcipio de
Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, da jurisdição da Junta de Conciliação e
Julgamento de São Gonçalo, no mesmo Estado.
2. Submetido o assunto ao Tribunal Superior do Trabalho, conforme preceitua
o art. 2.o da Lei n.0 5.630, de 2 de dezembro de 1970, manifestou-se aquele órgão
favorável à pretensão, medida que encontra apoio no art. 1.0 , § 2.0 , do dispositivo
legal clta.do, in verbis:
"A jurisdição das Juntas só poderá ser estendida aos municipios ou distritos situados num raio máximo de sessenta quilómetros, desde que os
meios de condução .para a respectiva sede sejam diários e regulares."
3. O Município de Rio Bonito preenche os requisitos exigidos por lei, pois fica
aquém de sessenta qu!lômetros de São Gonçalo e dispõe de meios regulares de
transporte, além do aumento, cada vez maior, do seu mercado de trabalho, que
diz, por si só, da conveniência da medida sugerida.
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proje.o de lei encaminhado à apreciação do Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de
profundo respeito. - Armando Falcão, Ministro da Justiça.
(A Comissão de Legislação Social.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 92, de 1974
(N.• 2. 003-C/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'ÚDLICA)

Altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da s.a Região e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5.11 Região fica, provisoriamente, alterado de acordo com os Anexos
A e B desta Lei.
Parágrafo único - Os vencimentos dos cargos constantes do Anexo B a que
se refere este artigo, até que seja implantada a sistemática prevista na Lei
n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, terão os seguintes valor.es mensais:
a) Técnico de Serviços Judiciários
Classe B - Cr$ 2.383,00
Classe A - Cr$ 1.987,00
b) Auxiliar de Serviços Judiciários
Classe B - Cr$ 990,00
Classe A - Cr$ 839,00
Art. 2.0 - O provimento dos cargos da classe inicial de Técnico de Serviços
Judiciários e Auxiliar de Serviços Judiciários do Quadro de Pessoal da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 5.11 Região será feito mediante concurso
público d·e provas ou de provas e títulos, exigindo-se dos candidatos à primeira a
apresentação de diploma de conclusão de um dos cursos superiores de: Direito,
Economia, Contabilidade ou Administração, ou prova de seu provisionamento em
nivel superior, e, dos candidatos à segunda, a de c·ertificado de conhecimentos
equivalentes à conclusão do ensino do 2.0 grau.
Art. 3.0 - É permitido o acesso à clasl:e inicial da série de classes de Técnico
de Serviços Judiciários aos ocupantes da classe final de Auxiliar de Serviços
Judiciários, na forma da regulamentação que vier a ser aprovada pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 5." Região, observadas as exigências legais.
Art. 4.0 - Os vencimentos dos cargos em comissão do Quadro de Pessoal da
Se·cretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5." 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.o do art. 1,0 da Lei n.o 4.345,
de 26 de junho de 1964.

Art. 5. 0 - Observada a legislação aplicável à espécie, as gratificações para
retribuir o regime de tempo integral e dedicação exclusiva e o serviço extraordinário a ele vinculado, a que se submeterem os ocupantes dos cargos de que
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trata esta Lei, serão calculadas sobre os valores dos vencimentos básicos fixados
pelo Decreto-Lei n. 0 1.150, de 3 de fevereiro de 1971, tomado por base, com
referência à classe B de Técnico de Serviços 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 Judiciário~. o vaLor do nível 18; e para a classe A
de Auxiliar d·e Serviços Judiciários, o valor do nivel 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 1.1M, de 3 de fevrereiro de 1971, os ocupantes
dos cargos não incluídos nos Anexos A e B desta Lei; observada a correspondência entre símbolos e níveis prevista na Lei n.o 5.685, de 23 de julho de 1971.
Art. 6.0 - Os cargos de provimento em comissão relacionados no Anexo A
serão automaticamente incluídos no regime de tempo integral re dedicação exclusiva, ressalvado o direito de opção do res.pectivo ocupante pela jornada normal
de trabalho.
Art. 7.0 - No prazo de noventa dias, conta:dos da vigência desta Lei, os atuais
o·cupantes dos cargos efetivos de Conta:dor PJ-3, Arquivista PJ-5, Almoxarife PJ-5,
Oficial Judiciário PJ-3, PJ-4 e PJ-r5, poderão ser aproveitados em cargos da
classe B, e os ocupantes fetivos dos cargos de Depositário PJ-6, Auxiliar Judiciário PJ-6 e PJ-7, em catgos da classe A da Série de Classes de Técnico de
Serviços Judiciários; os ocupantes efetivos dos cargos de Oficial de Administração 16-C, 14-B e 12-A poderão ser aproveitados em cargos da classe B da
Série de Classes de Auxiliar de Serviços Judiciários, e os ocupantes efetivos dos
cargos de Auxiliar de Administração 10-B e 8-A poderão ser aproveitados em
cargos da Série de Classes de Auxiliar de Serviços Judiciários, ficando, no entanto, assegurada a situação pessoal dos ocupantes de cargos isolllidos de provimento efetivo que foram considerados d·e chefia por lei, resolução judiciária ou
administrativa, até a vacãncia desses cargos.
Parágrafo único - O aproveitamento de que trata este artigo obedecerá a
critérios seletivos, inclusive por meio de treinamento intensivo e obrigatório,
qu:e serão estabelecidos para os cargos de cada série de 'classes.
Art. 8.0 - A gratificação adicional por tempo d·e serviço dos funcionários
Sibrangidos por esta Lei será concedida na base de 5% (-cinco por cento) por
qü!nqüênio de efetivo exercício até sete qüinqüênios calculada sobre o respec·tivo vencimento-base do cargo efetivo.
Art. 9. 0 - A diferença, porv·entura verificada em cada caso, entre a importância que o servidor venha percebendo, a titulo de vencimento e gratificação
adicional por tempo de serviço, ·e os novos valores a que fará jus em deco.rrência
do dispositivo d•esta lei, constituirá vantagem pessoal, nominalmente identificável, insusceptível de quaisquer reajustes supervenientes e, em virtude dela,
não se estabelecerá nenhuma discriminação nessas concessões.
Art. 10 - O provimento dos cargos efetivos criados por esta Lei, processarse-á mediante concurso público, ficando condicionada à existência de recursos
orçamentários suficientes ·e adequados.
Art. 11 - O Tribunal Regional do Trabalho da 5." Região, observados os
limites das dotações orçamentárias, esta:l>elecerá 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.
Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, r.evoga:das
as disposições em contrário.

ANEXO

"B"

SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5.a REGIAO
CARGOS DE PROVIMENTO El''EriVO

SITUAÇAO ANTERIOR

Cargo
ou
Função

Denominação

SITUAÇAO NOVA

Símbolo

Cargo
ou
Função

48

Técnico de Serviços Judiclãrio.s

B

82

Técnico de Serviços Judiciários

A

32

Auxiliar de Serviços Judlelários

B

45

Auxiliar de Serviços Judiciários

A

1
1
1
5
7
23
38

contador
Arquivista
Almoxarife
Oficial Judiciário
Oficial Judiciário
Oficial Judiciário

PJ-3
PJ-5
PJ-5
PJ-3
PJ-4
PJ-5

19
47

Auxiliar Judiciário
Auxiliar Judiciário
Depositário

PJ-6
PJ-7
PJ-6

Oficial de Administração
Oficial de Administração
Oficial de Administração

16-C
14-B
12-A

Auxiliar de Administração
Auxiliar de Administração

10-B
8-A

1

Denominação

Símbolo

67
2
4
6

12
10
10
20

ANEXO "A"
SEOREI'ARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5.a REGIAO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COM!SSAO

SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇÃO NOVA
Cargo

Cargo

ou

Denominação

Sím.bolo

OD

Denominação

Função

Função

I

Símbolo

1

Diretor-Geral

PJ-O

1

Diretor-Geral

1-0

1

Secretário do Tribunal

PJ-1

1

Secretário do Tribunal
Pleno

1-0

1

Secretário da Presidência

PJ-4
Secretário da Presldêncla

2-0

Assessor

2-0

Diretor da Secretaria Judiciária

2-0

Dlretor da secretaria Admlnistrativa ·

2-C

1
10

1
1
Diretor de serviço

2
-

-

-

PJ-2

9

Dlretor de serviço

·---

'.

I
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-86MENSAGEM N.0 262, DE 1974
Excelentlssimos 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 Justiça, o anexo projeto de lei que "altera o
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5.a Região, e dá outras providências".
.
Brasília, 29 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N.o 0238-B, DE 24 DE MAIO DE 1974, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA.
Excelentissimo Senhor Presidente da República
O Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho encaminhou a este
Ministério anteprojeto de lei que; provisoriamente e até ser implantado o Plano
de Classificação de Cargos conforme a sistemática da Lei n.o 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, dispõe sobre alteração do Quadro de Pessoal da Secretaria
<lo Tribunal Regional do Trabalho da 5." Região.
2. Justificando a proposta, o Presidente da Corte Regional alega contar atualmente com vinte e cinco unidades na sua área de jurisdição, nos Estados da
Bahia e de Sergipe, além dos diversos Departamentos da Secretaria, cujo funcionamento é indispensável aos mencionados órgãos judicantes e serviços auxiliares.
3. A ampliação das atribuições em face da reforma decorrente do Decreto-lei
n.0 200/67 e o cre·scente aumento dos litígios trabalhist:u> nos últimos anos motivaram a expansão jurisdicional e exigiram a criação de Juntas de Conciliação
e Julgamento.
4. O número de servidores do Quadro de Pessoal desde 1962, entretanto, não sofreu qualquer acréscimo, embora a Lei n.o 5.442, de 24 de maio de 1968, apro·
vasse nova composição para o Plenário do Tribunal.
5. São pleiteados também novos níveis de vencimentos para o pessoal em exercício e cargos em comissão equivalentes aos do Poder Executivo, pretendido
ainda o regime de tempo ln tegral e de serviço extraordinário da legislação específica.
6. Ao ser encaminhado a este Ministério o primeiro anteprojeto de lei sobre
caso idêntico, isto é, o do Tribunal Regional do Trabalho da 1.R Região, tivemos
a preocupação de encaminhá~lo ao Departamento Administrativo do Pessoal
Civll <DASP), que em parecer constante do Processo n. 0 MJ-52.357/74, traçou
as diretrizes a serem seguidas por esta Secretaria de Estado, em casos análogos,
tomando por paradigma a Lei n.o 6.013, de 27 de dezembro de 1973, referente à
2.a Região e que foi elaborada por aquele órgão. Assim, o projeto de J.ei que ora
encaminhamos à consideração de Vossa Excelência mantém a indispensável
equivalência de denominações, atribuições e símbolos recomendados no expediente em referência.
7. A consagrada competência do Executivo para o encaminhamento dos projetes de lei que impliquem em aumento de de~pesa exigiu a tramitação do processo por esta Pasta, responsável pelo interrelacionamento com os demais Poderes.
8. Nestas condições, tenho a honra de submeter o assunto à elevada consideração de Vossa Excelência para que, caso mereça aprovação, seja o anexo projeto de lei encaminhado à apreciação do Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a vossa Excelência protestos do
mais profundo respeito. - Armando Falcão, Ministro da Justiça.
(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)

...

~
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(N.0 2.122-B/74, na Casa de origem)
<DE INICIATIVA DO SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA)
Altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da Terceira Região, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
O Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho <ia Terc·eira Região, fica, provisoriamente, alterado de acordo com os
Anexos A e B desta lei.

Art. 1.0

Parágrafo único - Os vencimentos dos cargos constantes do Anexo B a
que se refere este artigo, até que seja implantada a sistemática prevista na Lei
n.0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, já computado o aumento previsto no Decreto-lei n.o 1. 313, de 28 de fevereiro de 1974, terão os seguintes valores mensais:
a) Técnico de Serviços Judiciários
Classe B - Cr$ 2. 859,00
Classe A - •Cr$ 2. 384,00
b) Auxiliar de Serviços Judiciários
Classe B - Cr$ 1.188,00
Classe A - Cr$ 1.006,00
Art. 2.0 - O provimento dos cargos da classe inicial de Técnico de Serviços
Judiciários e a de Auxiliar de Serviços Judiciários do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região será feito mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se, dos candidatos à primeira, apresentação de diploma de conclusão de um dos cursos
Superiores de Direito, Economia, Contabilidade ou AdminiStração ou prova de
seu provisionarnento em nível superior e, dos candidatos à segunda, a de certificado de conhecimentos equivalentes à conclusão do ensino de 2.0 grau.
Art. 3.0 - É permitido o acesso à classe inicial da série de classes de Técn1co
de Serviços Judiciários aos ocupantes da Classe final de Auxiliar de Serviços
Judiciários, na forma da regulamentação que vier a ser aprovada pelo Tribunal
Regional do Trabalho da Terceira 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 Terceira 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 art. 1.0 da Lei
n.o 4.345, de 26 de junho de 1964.
· Art. s.o - Observada a legislação aplicável à espécie, as gratificações para
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, tornado 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 Auxlliar 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
bá:sicos fixados pelo Decreto-Lei n. 0 1.150, de 3 de fevereiro de 1971, os ocupantes dos cargos não incluídos nos Anexos A e B desta lei, observada a correspondência entre símbolos e níveis prevista na Lei n. 0 5. 685, de 23 <:le julho de 1971.
Art. 6. 0 - Os cargos de provimento em comissão reladonados no Anexo A
serão automaticamente incluídos no regime de tempo integral e dedicação ex-

-88clusiva, ressalvado o direito de opção do respectivo ocupante pela jornada m>rmal de trabalho.
Art 7,o- No prazo de noventa dias contados da vigência desta lei, os atuais
ocupantes efetivos dos cargos de Oficial Judiciário PJ-3, PJ-4 e PJ-5, Contador
PJ-1 Contador-Auxiliar PJ-2 e Depositário JCJ da Capital PJ-6 poderão ser
aproveitados em cargos da classe B da Carreira de Técnico de Serviços Judiciários e na classe A os ocupantes efetivos dos cargos de Auxiliar Judiciário PJ -6
e PJ-7 e Oficial de Administração 16-C; e poderão ser aproveitados em cargos
da Classe B da carreira de Auxiliar de Serviços Judiciários os ocupantes efetlvos
dos cargos de Almoxarife PJ-3, Arquivista PJ-1, Oficial de Administração 14-B
e 12-A, ·e em cargos da classe A os ocupantes efetivos dos cargos de Zelador
PJ-6, Chefe de Portaria PJ-4, Port.siro de Auditório PJ-4, Escriturário 10-B e
Auxiliar de Administração 10-B e 8-A, observada a respectiva classificação.
Parágrafo único - O aproveitamento de que trata este artigo obedecerá a
critérios seletivos, inclusive por meio 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 efetlvos de Secretário da Pr·esidência do TRT, Chefe da Seção do Pessoal,
Distribuidor das Juntas de Conclllação e Julgamento da Capital e Distribuidor
Interior, 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 vinte por cento calculada ~obre o valor do símbolo do cargo em comissão
correspondente, na forma do disposto no § 2.0 do art. 1.0 da Lei n.o 4.345, de 26
de junho de 1954.
Art. 9.o - A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários
abrangidos por es·ta lei será concedida na base de cinco por cento por qülnqüênio de efetivo exercício até sete qüinqüênios, calculada sobre o respectivo vencimento-base do cargo efetivo.
Art. 10 - A diferença, porventura verificada em cada caso, entre a importância que o servidor venha percebendo, a titulo 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
estabelecrá nenhuma discriminação nessas concessões.
Art. 11 - São transformados os cargos isolados de provimento efetivo de
Chefe de Secretaria em cargos de provimento em comissão de Chefe de Secretaria 5-C, vagos ou que vierem a vagar.
Art. 12 - O funcionário de outro órgão da administração pública que se
encontre prestando serviço ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, na qualidade de requisitado à época da vigência desta lei, poderá no prazo
de 'sessenta dias optar por sua inclusão no Quadro de Pessoal do referido Tribunal, desde que haja concordância do órgão de origem.
Art. 13 - O provimento dos cargos efetivos criados por esta lei processarse-á mediante concurso público, ficando condicionado à existência de recursos
orçamentários suficientes e adequados.
Art. 14 - O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, observados
os limites das dotações orçamentárias, estabelecerá a classificação das funções
gratificadas e de representação de gabinete, com base nos principias e valores
fixados para o Poder Executivo.
Art. 15 - As despesas com a execução da presente lei serão atendidas com
recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira
Região.
Art. 16 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
.
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ANEXO "A"
SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA

s.a

REGIAO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO
SITUAÇ.IlO ANTERIOR
N.0 de
Cargos

SITUAÇ.IlO NOVA
N.0 de
Cargos

Denominação

Símbolo

PJ-3

1

Diretor de Secretaria
Secretário Presidência TRT
Secretário do Tribunal
Diretor de Serviço
Chefe do Serviço de Comunicações
Chefe de Seção
Encarregado de Setor
Assessor
Secretário de Turma
Secretário da Corregedoria
Distribuidor - Capital

FG
FG
PJ-2

7
2
1
1

1

Distribuidor -

Brasília

FG

1

1

Distribuidor -

Interior

P.T-3

1

1

Distribuidor Chefe dos Oficiais
de Justiça

FG

1

1
1
1
2
1

4
3

7
2

1

PJ-1
PJ

PJ-O
P.T-3
PJ-3
FG
FIG

1
1
1
2

13

Encarregado do Setor

1

FG

Símbolo

Diretor Geral da Secretaria
Secretário Geral da Presidência
Secretário do Tribunal Pleno
Diretor de Secretaria

1-0
1-0
1-0

2-C

Diretor de Serviço

3-C

Assessor
secretário de Turma
Secretário da Corregedoria
Distribuidor de Feitos de Belo
Horizonte
Distribuidor de Feito.s - Bra-

2-C
5-C
5-C

silia

1
17

Denc:>min~ão

17

Distribuidor de Feitos - Juiz
de Fora
Distribuidor Chefe dos Oficiais
de Justiça de Belo Horizonte
Distribuidor Chefe dos Oficiais
de Brasília
Distribuidor Chefe dos Oficiais
de Justiça de Juiz de Fora
Encarregado de Setor

5-0
5-C

5-0
6-C
6-C
6-C
9-C

, .... . r
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ANEXO

"B"

SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3.s. REGIAO
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

SITUAÇÃO NOVA

SITUAÇÃO ANTERIOR
N.0 de
Cargos

Denominação

Nível e
Símbolo

N.0 de
Cargos

Denominação

Classe

22
31
21
1
1
1

Oficial Judiciário
Oficial Judiciário
Oficial Judiciário
Contador Auxiliar (Judiciai>
Contador (Judicial)
Depositário de JCJ - Capital

PJ-3
PJ-4
PJ-5
PJ-2
PJ-1
PJ-6

110

Técnico de Serviços Judiciários

B

32
45
6

Auxiliar Judiciário
Auxiliar Judiciário
Oficial de Administração

PJ-6
PJ-7
16-C

130

Técnico de Serviços Judiciários

77
-

A
.

83
19
8
10
1
1

Porteiro de Auditório
Oficial de Administração
Oficial de Administração
Almoxarife
Arquivista

PJ-4
14-B
12-A
PJ-3
PJ-1

110

Auxiliar de Serviços Judiciários

B

39
1
1
1
24
24

Zelador
Chefe de Portaria
Escriturário
Auxiliar de Administração
Auxiliar de Administração

!PJ-6
PJ-4
10-B
10-B
8-A

130

Auxiliar de Serviços Judiciários

A

-
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-91.:t\1ENSAGEM
N. 0 372, 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 Justiça, o anexo projeco de lei que "altera o
Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, ·e dá outras providências".
Brasília, 2 de agosto de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N. 0 GM/0250-B, DE 10 DE JUNHO DE 1974, DO
MINISTÉRiiO DA JUSTIÇA
Excelentíssimo Senhor Pr.asidente da República
O Ministro-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho encaminhou a
este Ministério anteprojeto de lei objetivando alterar provisoriamente o Quadro
de Pessoal da Secl"etaria do Tribunal Regional do Trabalho da 3." Região, até
que venha a ser implantado o Plano de Classificação de cargos previsto na
Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970.
2. O permanente acúmulo dos feitos trabalhistas, exigindo a criação de novas
Juntas d·e Conciliação e Julgamento e o fato de ter o órgão procurado adaptar-se
às exigências da Reforma Administrativa preconizada pelo Decreto-Lei n.0 200,
de 25 de fevereiro de 1967, justificam perf·eitamente a proposta.
3. Contando presentemente com mais de 30 unidades distribuídas pelos Estados
de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, a Justiça do Trabalho da 3." Região,
entretanto, não dispõe de Quadro de Pessoal que atenda integralmente as
necessidades do serviço, de vez que a sua ú'.tima alteração data de 24 de
dezembro de 196~. por força da Lei n.0 4.192.
4. Ao ser encaminhado a esta Pasta o primeiro anteprojeto de lei sobre caso
idêntico, isto é, o do Tribunal Rcgion:ll do Trabalho da 1." Região, foi o mesmo
encaminhado ao Departamonto Administrativo do Pessoal Civil (DASP), que,
em parecer constante do processo l'viJ-52.3·57/74, traçou as diretrizes a serem
seguidas por esta Secretaria de Estado, tomando por paradigma a Lei n.0 6.013,
de 27 de dezembro de 1973, referente à 2." Região e que foi elaborado por aquele
órgão. Assim, o projeto de lei que ora encaminhamos à consideração de Vossa
Excelência mantém a indispensável equivalência de denominações, atribuições
e símbolos recomendados no processo citado.
5. Nestas condições, tenho a honra de submeter o assunto à elevada consideração de Vossa Excelência para que, caso mereça aprovação, seja o anexo
projeto de lei encaminhado à apreciação do Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos do
meu profundo respeito. - Armando Falcão, Ministro da Justiça.
;(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA

N.0 94, de 1974

(N.• 1.986-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚDI.ICA)

Cria O· Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), e dá outras
providências.
o congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - ll: criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), destinado a financiar projetas prioritários em áreas estratégicas par~. o desenvolvimento econômico e social do País, especialmente quanto à infra-estrutura.
Art. 2.0 - Integrarão o FND:
I - recursos orçamentários específicos;
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recursos de orig'em externa;
III - as parcelas do produto da arrecadação dos impostos únicos sobre
lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos, energia elétrica e minerais do
País, que, nos termos do art. 26, itens I, II e m, da Constituição, cabem à
União, e o produto da arrecadação das sobretarifas a que se refere a alinea a
do art. 51 da Lei n.o 4.117, de 27 de ago.sto d~ 1962.
IV - outras fontes de recursos.
Art. 3.0 - Dos montantes de cada espécie dos recursos de que trata o
item III do art. 2.0 serão automaticamente transf~ridos para os respectivos
Fundos, como subcontas do FND. consoante as vinculações legais existentes e
sem prejuízo das normas que regem sua administração, os seguintes percentuais:
I - em 1975 - 90% (nov~nta por cento);
II - em 1976 - 80% (oitenta por cento);
III - em 1977 - 70% (setenta por cento);
IV - em 1978 - 60% (s,essenta por cento);
V - a partir de 1979 - 50% (cinqüenta por cento).
Art. 4. 0 - A parte restante dos recursos do FND será aplicada prioritariamente ~os setores de Minas e Energia, Transportes e Comunicações, podendo
outras ar~as ~r ainda incluídas em decorrência de prioridades definidas em
cada Plano Nacional de Desenvolvimento (PND).
Ali. 5.0 - A Inclusão, no orçamento anual, dos dispêndios de recursos do
FND obedecerá ao disposto no art. 62, e seu § 1,0, da COnstituição.
Art. 6.0 - A aplicação dos recursos do FND será programada com observância do disposto no art. 15, e seus parágrafos, do Decreto-Lei n. 0 200, de 25 de
fevereiro de 1967, com a redação dada pelo art. 5.0 da Lei n.o 6.036, de 1.o de
maio de 1974, assim como no art. 7.0 , inciso I, deste ú1,timo diploma legal.
.A/rt. 7.0 - Cada Estado, mediante legislação específica, poderá ut!I!zar os
recursos correspondentes às parcelas do produto da arrecadação dos Impostos
únicos sobre lubriciantes líquidos ou gasosos, energia elétrica e minerais do
País ,que lhe cabem nos termos do art. 26, itens I, II e III, da Constituição,
para, juntamente com outras fontes d'e recursos, constituir fundo de desenvolvimento estadual, obedecidas, no que couber, as prescrições dos arts. 3.0 , 4. 0 e 5.0
e das demais disposições aplicáveis desta Lei.
Art. 8. 0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
MENSAGEM

N. 0 255, DE 1974

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos
dos Senhores Ministros de Estado da Aeronáutica, das Minas e Energia, do~
Transportes, das Comunicações e Chefe da Secretaria de Plane,jamento da.
Presidência da República, o anexo projeto de lei que "cria o Fundo Nacional
de Desenvolvimento (F'ND), e dá outras providências".
Brasilia, 24 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N. 0 4, DE 20 DE MAIO DE 1974, DOS SEN110RES
MINISTROS DE ESTADO DA AERONAUTWA, DAS MINAS E ENERGIA,
DOS TRANSPORTES, DAS COMUNICAÇOES E CHEFE, DA SECRETARIA
DE PLANEJAMENTO DA PRESIDIWCIA DA REPi)E[,IOA
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Sem embargo da limitação estabelecida no § 2. 0 do art. 62 da Constituição,
os fundos vinculados constituem, ainda, parcela Importante dos recursos do
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Tesouro. No orçamento para 1974 (Lei n. 0 5.964, de 10-12-73), os recursos vinculados correspondem a Cr$ 20,5 bilhões, num total de receita do Tesouro de Cr$ 58,6
bilhões, ou s-eja 34,98%.
2. Principalmente em setores de infra-estrutura, é importante assegurar a estabilidade das fontes de recursos, em perspectiva de longo prazo. Esse tem sido,
em grande medida, o segredo do notável desempenho que setores como os de
Energia, Transportes e Comunicações têm apresentado, na última década.
3. Ao definir orientação sobre a matéria objeto desta EM, Vossa Excelência
reafirmou o propósito do atual governo, de continuar assegurando a tais setores,
para d_esembolso segundo os cronogramas previstos, os recursos necessários à
execuçao dos programas aprovados.
4. O anteprojeto de lei que temos a honra de submeter a Vossa Excelência
objetiva permitir, quanto aos mais importantes fundos vinculados, uma programação integrada, fundamentalmente na área de infra-estrutura económica: O
Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) englobaria os atuais fundos constituídos com os impostos únicos (parte da União) e com as sobretarifas de telecomunicações, os quais, sem extinguir-se, passariam a constituir subcontas do FND.
5. Sem prejuizo do entendimento de que tais recursos devem normalmente orientar-se para os setores a que estão, ho·Je, vinculados, a constituição do Fundo
objetiva dotar o Executivo de certa flexibllidade e visão orgânica que permitirão
maior eficiência em sua aplicação .
Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência nossos protestos de profundo respeito. - Joelmir Campos de Araripe Macedo, Ministro da
Aeronáutica - Shigea.ki Ueki, Ministro das Minas e Energia - Dirceu Araújo
Nogueira, Ministro dos Transportes - Euclides Quandt de Oliveira, Ministro
das Comunicações - João Paulo dos Reis Velloso, Ministro Che·fe da Secretaria
de Planejamento.
(As Comissões de Economia e de Finanças.)
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 95, de 1974
(N.• 2. 283-C/70, na casa de orlg<m)

Torna obrigatória a ·discriminação visível dos elementos que entram
na composição dos produtos alimentícios, e dá outras providências.

:'

''

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Todo produto destinado à alimentação deverá trazer discriminação visível dos elementos que entraram em sua composição, sob pena de apreensão.
Art. 2.0 - o Poder Executivo regulamentará a presente lei dentro de
noventa dias contados da sua publlcação.
Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
PROJETO DE iDEORIETO LEGISLATIVO N.0 16, DE 1974
(N.• 154174, na câmara dos Deputados)

Aprova decisão do Presidente da jRepública, de lO de abril de 1974,
que ordenou execução do a.to que concedeu promoção "post mortem" ao
ex-sargento Benedicto Theodoro da Silva, do Ministério da Marinha.
O Oo.:ngresoo, !Nacional ·decreta:
Art. 1.0 - É a.provBJda. a decisão do Exeelentíssimo Selllhor Presidente da
Repúb~tca, de lO de BJbr!l de 1974, que· ordenou Bi execução do ato que conc·edeu
promoção post mortcm ao ex-sargento' Benedicto Theodoro da Sllv·a, do Ministério da Ma;rinha.
Art. 2. 0 - Re"iogam-se as disposições ·em contrário.

- 94MJml'SAIGU!JM iN.0 180, DoE 1974

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Tenho a honra de c·omunicar a Vo<:~·a:s Exce-lências que, noo termos do artigo 72, § 7.0 , da Constituição, o111d•enei a execução do ato que co-ncedeu promoção post mortem ao ex-Sarg'ento Benedicto The·odoro da Silva, do Ministério
da Marinha.
Brasília:, em 2•5 de rubril de 1•9·74. -Ernesto Geisel
Em fa·ce do palt'e·cer da coosultoria GeraJ. da República, ordeno a execução,
ad referendum do Congresso Nacional.
Em 10 de abril de 1974. - Ernesto Geisel.
Acidente que vitimou militar. Inte•r,pretação do art. 1.0, alíneas d e f, do
Decreto n.o 57. 2·72, de 1965.
- Duramte missão oficial, exe·cutalda J>O·r navio de guerra fotl"a do território
nacional, está o militatl", de~de o seu início até o término da missão com o r<!torno da be~onave à sua base, "no decurso de viagem ·em O•b}eto de serviço".
- O acidente que ocorra, durante essa missão, adnda que· nas folgas concedidli!S noo portos, tem-se como acidente em sel"Viço, nos te·rmos ·OO· art. 1.0 ,
allnea d, do iDecr·eto n.0 57.272, de 19615,
- Errônea cll!Pitulação da es~écie na alínea f, quamdo deveria sê-lo na alín·ea
d no mencionado dispositivo.
- Sustação de .execução do ato de·corrente d·e promoção post mortem J>()r
·decisão do Tribunal de Contas da União. Improcedência:. Ovdena;ção da •exe. cução do ato pelo Presidente da República, ad referendum do Congresso Nacional, na forma do art. 72, § 7.0, da. Oonstituição Federal.
Parecer: J-004
-I-

Ex-sargento da Marinha, falecido em 3 de setembro de 1968, 'Vítima: de
: at<ropelamento na cidrude de Buenoo Aires, ca;pital da Argentina, ao· te~o em
_que se re·alizav·a a Ope·ração "Unitas lN", foi ,promo'Vldo :post mortem, nos termos da Lei n.O 5..195, de 24 d·e dezembro de· 1966, e art. 86, n.0 m, do RJegulamento prura o Oo·rJ>O do Pessoal Subaiten1o da Armada, aprovrudo. pelo Decreto
n.0 60.43í!, de 13 de março de 1967, por se ente1nder que se tratava de acidente
em serviço, no conceito que J<he ·dá o art. 1.0, allnea f, do Decreto n.o 57.272, de
16 de novembro de 1965, na redação dada: pelo, IDecre·to n. 0 64, 1517, de 1'5 de mado
de 1969.
2. Em decorrência dessa promoção post mortem, asse,gurou-se aos seus herdeiros a pensão correspondente, julgado, por maioria o Egrégio Tribunal de
Contas da União, em sessão de 1•5 d·e fev.er·eiro. de 1973, ilegal a concessão, por
não Identificar no fa,to do atro~elrumento o acidente· em servico.
3. O !Ministro Jurandylr Co·elho (!Relator), assim just!Jficou o seu voto, acolhido
pela maio•ria do Tribunal:
"Não acolho o .pedido, eis que, ainda qu-e dispensável a •exigência de
uma missão a cumprir ou ter prosseguimento, confundem-se no caso,
lll residência e o lo·cal de trabalho, o que to~ma !mpossív,el áctmitir-se
ter havido deslo·camento •entve a vesidência e o loca~ de trabalho, a
que alude :9 diploma legal cita·do. Em face do que, voto pela !lega.lidade
da conoessao."
4. Dessa de·cisão, entretanto, <live·l1!l'€ o M:!nistério da :Ma•rinha que através
de sua Consultorla Juridica, invo•cando o Pavecer n.O H-646 de 1'6 de 'fevere-iro
de 1968, do então titula~ desta Consultoria-G~ral, Dr. AdroaJ.do Mesqui~a da
Costa, que aco}he,ria hipotese s·emelhante, pro•poe a O·rd<ma·ção da execuçao do
ato pelo ?residente da República, ad referendwn do Con-gresso. Nacional, na
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!onna do art. 72, § 7.0 , da Constituição Federa', para o que se enca.r.'llnh.ou o
processo à arpr.e.clação desta; Co.nsulto.ria-Geral.
5. Ou"lldos os Õl1gãos jurídicos dc.s demais Ministérios Militares, a conclusão
foi a moe.sma da; resumida no item anterior.
·
6. Isto posto, passo a. opina~ a respeito.
-l!-

O [)~crcto n.o 57.272, de 16 de novembro ·de 1·965, com a aJtel."ação feita pelo
de n.O 64.517, de· lif) de maio de 196•9, dispõe:
"Art. 1.0 - Cons~dera-se a:cidente ·em serviço, rpa,r31 os efeitos previstos
na legislação em vigor relativa às Fo•rças Anna:das, 31quele que ocorra
com militar da. ativa quando:
a) no •eXi&Cício dos deveres pre,vistos no art. 25 do Decreto-lei n.0 9. 69~.
de 2 doe setembro de 1946· (rnlstatuto doa Militan:es);
b) no exercício de su!IIS atribuições funcionais, dura.nte o expediente
normal, ou, qua.ndo determina/do por autoridade competente, em sua
prorrogação ou antecipação;
c) no cumprimento de o•rdem emanada de autoridade competente;
d) no &ecurso de virugens em objeto de setWiço, previstas em regu~a
mentos ou autortzwdws ,por autoridade milita·r competente;
e) no decurso de viageii!S impo.stas po•r moti>'O de morvimentação efetuada
no inter.esse do serviçO ou a pedido;
f) no deslocamento entre a sua residência e a O•l1ganização em que serve
ou o locai! de trwba~iho, ou naque1e em que sua misSão deva ter inicio ou
prosesguimento e vice-versa."
8. O enquadramento do caso na alínea f do a:rtigo 1.0, acima transcrito, não
foi feliz do momento em que, de fato, se o militar, como se esclarece no !Proce.sso, est!IIVa l!cenciwdo em porto. estrangeiro, não há como falar em deslocrumento entre a sua residência e a o·rganização em que serv.e ou· O· lo·cal de traballh.o, e vice-ver.~a. pms se a,cha totalmente afaJstaido de sua residência, que· é
no Baís.
9. 'A espéc~e, todavia, tem total ·enquadramento na alínea d desse mesmo artigo, isto é, o acidente ocoTl'eu no de·curso de viagem em oobj•eto de serviço, autorizada~ por a.utoridaide militar competente.
10. A eJCpressão - "de·curso da, viagem" - há que s•er entendida como tod·a
a movimentação· d,e ida e volta, quando o millta:r se desloca com o navio até
o regresso deste em cum?rlmento da mis:são, pouco iltlJlortando que, nos portos
de estadia ~o·nga ou rápida., ha,ja psríados d·e fo~ga ou licença. Enquanto perdur!lll' a ml:ssão, até o re.gresso à ba~.e naval o navio de guerra se •encontra no
decurso da viagem.
11. Por esse efe-ito foi mal enquadrada: a h!pótes.e, que nenhuma relação tem
com a wlínea f do art. 1.0 do De'CJ.'leto• n.0 57.272, de 196·5, ma·s sim com a aline•a d
desse meSJno artigo, assim redigida:
"Art. 1.o - consid·era:-se acLdente em S•el"1i1ço, para. oo efeitos ~re:vlsto.s
nru legislação em vigor relativa à:s Forças Armadas, aquele que ocorra
com militar na ativa, quando:
7.
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dl no decurso de viagens em obj eto de serviço .pre'Vistas em regulamentos ou a-ut~.rizadas por autoridade ml!itar competente."

-m12. Corrigido o foo.dame·nto pelo .qual se reconhece a ocorrência. dte !IICidente em
serviço (Decreto n,o 57.272, de 1965, art. 1.0 , alínea d, e não alínea f),.impõe-se,

-96nos termos da Lei n.O 5.19,5, de 1966, cita.da, a execução do ato de concessão da
pensão correspondente à promoção post mortem, cuja legrulldade foi impugnada.
pela Egrégia Corte de Contas, induzida assim a ·erro pelo incorreto enquadramento da hl,póte-se, o que, entretanto, não permite a devolução do pl"OCoellro
para nova decisão daquele Tribunal, desde que, indicrudo o fato, a crupitulação
legal, aind!ll que e:vroneamente feita pelo• órgão administra.tivo, poderlw ter sido
corrigida pelos ilustres julgadores, aos quais em última e.nâllse, é que ca.be
dizer o direito.
·
13. iPor fo•rça dessa conclusão, entendo que ocorre a hipótese prevista no a.rt.
72, § 7.0 , da Constituição Federal., IJOd•endo o Exce··ent~ssimo Senhor Presidente
da República ordenar a execução do ato injustamente impugnado pela Egrégia
Corte de Conta;s da União, ad referendum do Oongres·so Nruclonal.
É o meu parecer.
S.!lV!.J.

Brasllia, 5 de abril de 1'974. - Clenício da Silva Duarte, Consulto·r-Geral da
República.

rA
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Comtssão de Constituição e Justiça.)

iDE iDECUTO LEGliSiiJA.TIVO N.0 17, DE 1974
(N.• 147-B/'74, na Câmala dos Deputados)

Aprova o texto da. Convenção sobre o Regulamento Internacional
para Evitar Abalroamentos no Mar, 1972, concluída em Londres, a. 20
de outubro de 1972.
O Congresso :Naciona.l decreta:
Art. 1.0

Fica aprovado o texto do Oon'i'ênio sobre o Regulamento In·
temrucional para Evitar .AibaJ.roamentos no Mar, 1972, concluídw em Londres, a.
20 de outubro de 1972.
Art. 2.0 - Este decreto le.gi-slativo entrarâ em vigor na data de sua publicação.
M!ElNSIAGEM N.0 154, DE 1974

Excelentíssimos Senhoi1.1es Membros do Congresso Nacional:
Em cond:ormidoa.de com o disposto no art. 44, item I, da Con-st~tuição Fetenho a honra de submeter à .elevada considea:'ação de Vossas Exc·elências, rucom,pa.nha;do.s de Exposição de Motivos do Senhor :Mi·nistro de Estado
das Relações Exteriores, o texto da Ooonvenção so·'bre o :Regulrumento lnternacional para Ev!ta.r Abalroamentos no Mar, 197·2, concluida em LOndres, a. 20 de
outubro de 1972.
d~r~l.

Brasília:, em 18 de 111bril d•e 1'974. -

Ernesto Geisel.

EOOPOS!ÇAO DE MOTIVOS D'I1C/IDAJI/1·20/682:(013l, DE 1-5 DE ABRn. DE 1974,
•DO 1\!IIN·ISTJ!JRIO DAS RIELAÇOiES EXTERIOREIS.
A Sua; Excelência o Senlb.or

Generat1-de-!Exé1.1cito ·Ernesto Geisel
iPreside·nte da República
'
Senho·r IPr·esidente,
Te·n'llo a honra de 1eva'r ao conhecimento de Vossa Excelência que duil.'ante
a Conrferéncia Internacional realizada em Londres, de 4 w 20 de outubro de
1972, foi adotada ·e aberta para assinautra e adesão à "Convenção Relativa às
;Regras .para Evitar Alba.Iro·amentos no Mrur", que resultou de revisão da.s "!R.e,gra.s
Internacionais pn.ra Evitar Abalroamentos no Mar", ellllboradas em 1960 e aceita-9
pelo Brasil.

-972. o instrumento não f-oi assinado pelo Brasa ao término da reunião d·e Londl."es, por considerar o Chefe da De~.egação que algumas inovações intlxlduzidrus
no mesmo me·reciam exame ma.!s detido por parte das autorlda.des competentes
bl"aslleira<.s.
3. Entretanto, por Aviso enviado ao Ministério das Relações Exterio·res, em 18
de aibrU de 1973, o Senhor Ministro da Ma.rinha inform<lu julg:a.r oportuno que
a Convenção !fosse assinada pelo Brasil, dentro do prazo estabelecido, isto é,
até 1.0 de junho daquele runo, em virtude de sua alta iiilJ)Ortâncla para a segurança da n:wesa.ção.
4. Em 23 de maio de 1973, dev-idamente autorizado pelo Exce1entissimo Senhor
Presidente Emílio Garrastazu Médici, o Embaixador do Bras!! em Londres assinou a Convenção em !!;preço.
5. Tendo em vista a natureza do citad·(} instrumento, faz-se necessária .sua
rat!rficação formal, após a apro.vação pelo Congresso Naciona.l, conforme o disposto no Artigo 44, Inciso I, da Constituição Federal.
6. Nessas condições, tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa
Excelência o texto da "Convenção Relativa às Regras para Evitar Abalroamentos no Mar, 1972", acompanhado de projeto tla Mensagem Presidencial, a fim
de que Vossa Excelência, se assim julgar acertado, encaminhe o texto da Convenção à .aprovação do Poder Legislativo.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo respeito. - Azeredo da Silveira,
CONVENÇA:O SOBRE O REGULAMENTO INTERNAC<IONAL
PARA EVU:TAR ABALROAMENTOS NO MAR, 1972

As Partes da presente Convenção,

Desejando manter um alto nível ·de s·egurança no mar,
Atentas à necessidade de revisão e atualização do Regulamanto Internacional
para Evitar Abalroamentos no Mar anexo ao Ato Final da Conferência Internacional sobr·e a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, 1960,
Havendo consid•erado esse Regulamento à luz dos desenvolvimentos desde
a sua aprovação,
Acordaram como segue:
ARTIGO I

Obrigações Gerais
As Part·es da presente Convenção se comprometem a levar a ·efeito as Regras
e outros Anexos que constituem o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar, 1972, (a seguir referido como "o Regulamento") anexo à
presente.
ARTIGO II

Assinatura, Ratificação, Aceitação, Aprovação e Adesão
1. A presente Convenção permanecerá aberta para assinatura até 1.0 de junho
de 1973, após o qua permanecerá aberta para adesão.
2. Estados-Membros das Nações Unidas, ou de qualquer das Agências Especializadas, ou a Agência Internacional de Energia Atômica, ou Partes do Estatuto
da Corte Internacional de Justiça, podem tornar-se Partes da presente Convenção através de:
a) assinatura sam reservas para ratificação, aceitação ou aprovação;
b) assinatura sujeita a ratificação, aceitação ou provação, seguida de ratificação, aceitação ou aprovação; ou
c) adesão.

,_

-983. A ratiflcaçã·o, a aceitação, a aprovação ou a adesão será efetuada através
·do depósito de um instrumento p·ertinente na Organização Maritima Consultiva
Intergovernamental (a seguir referida como "a Organização") que informará os
Governos dos Estados que assinaram ou aderiram à presente Convenção, sobre
o depósito de cada instrumento e a data desse depósito.
ARTIGO !Iii

Aplicação Territorial

1. As Nações Unidas, nos casos am que elas forem a autoridade administrativa
.de um território, ou qualquer Parte Contratante responsável pelas relações internacionais de um território, podem, em qualquer época, através de notificação
escrita dirigida ao Secretário-Garal da Organização (a seguir referido como "o
Secretário-Geral"), estender a aplicação da presente Convenção a esse território.
2. A presente Convenção se estenderá, a partir da data do recebimento da notificação ou de outra data especificada na notificação, ao território pertinente.
3. Qualquer notificaçálo feita de acordo com o parágrafo 1.o deste Artigo pode
'ser retirada com relação a qualquar território mencionado nessa notificação e a
extensão desta Convenção a esse território cessará sua aplicação após um ano ou
período maior, conforme pod:e ser especificado na ocasião da retirada.
4. O Secretário-Geral informará todas as Partas Contratantes sobre a notificação de qualquer extensão ou retirada de qualquer extensão comunicada de
acordo com este Artigo.
ARTIGO IV

Entrada em Vigor
(a) A presente Convenção entrará am vigor doze meses após a data em que
pelo menos 15 Estados, cujas frotas mercantes conjuntas constituem pelo meons
65% em número ou tonelagem da frota mundial de embarcações de 100 ou mais
toneladas brutas sa tornarem Partes da mesma, prevalecendo o número alcançado em primeiro lugar.
· b) Não obstante as provisões do subparágrafo (a) deste parágrafo, a presente
Convenção não entrará em vigor antes de 1.0 de janeiro de 1976.
2. A entrada em vigor para Estados que ratifiquam, aceitem, aprovem ou adiram
a esta Convenção de acordo com o Artigo II, após as condições estabelecidas no
subparágrafo 1 (a) terem sido satisfeitas e antes da Convenção haver entrado
em vigor, será na data de ·antrada em vigor da Convenção.
3. A entrada em vigor para Estados que ratifiquem, aceitem, aprovem ou adiram
após a odata na qual esta Convenção entrar em vigor, será na data do depósito
de um instrumento de acordo c·om o Artigo n.
4. Após a data de entrada am vigor de uma emenda a esta Convenção de acordo
com o parágrafo 4 do Artigo VI, qualquer ratificação, aceitação, aprovação ou
adesão se aplicará à Convenção como emendada.
5. Na data de entrada em vigor desta Convenção, o Regulamento substitui e
anula o Regulamento Internacional Para Evitar Abalroamentos no Mar, 1960.
6. O Sacretário-Geral informará os Governos dos Estados que assinaram ou
lllderiram à esta Convenção sobre a data de sua entrada em vigor.
1.

ARTIGO V

Conferência pua Revisão

1. A Organização poderá convocar uma Conferência para o propósito de revisão
desta Conf-erência ou do Regulamento, ou ambos.
2. A Organização convocará uma Conferência das Partes Contratantes para o
propósito de revisão d·esta Conferência ou do Regulamento, ou ambos, a requerimento de pelo menos um terço das Partes Contratantes.

r
-99ARTIGO VI
Emendas ao Regulamento
1. Qualquer emenda ao Regulamento proposta por uma Parte Contratante será.
considerada na Organização a pedido desta Parte.

2. Caso seja adotada por maioria de -dois terços dos votantes presente no Comitê
de Segurança Marítima da Organização, tal emenda será comunicada a todas
as Partes Contratant3s e Membros da Organização, pelo menos seis meses antes
de sua consideração pela Ass.embléia da Organização. Qualquer Parte Contratante que não seja Membro da Organização terá direito à participação quando
·da consideração da emenda pela Assembléia.
3. Caso seja adotada por maioria de dois terços dos votantes presentes na Assembléia, a emenda será comunicada pelo Secretário-Geral a todas Partes Contratantes, para sua aeeitação.

4. Tal emenda entrará em vigor em data a ser determinada pela Assembléia
por ocasião de sua adoção, a não ser que, em data anterior à determinada pela
Assembléia na mesma ocasião, mais de um terço das Partes Contratantes notifiquem a Organização sobre suas objeções à emenda. O estabelecimento pela
Assembléia das datas a que se refere o presente parágrafo será feito por maioria
de dois terços dos votantes presentes à mesma.

i :
i

i
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5. Toda emenda, ao entrar em vigor, substituirá e anulará qualquer provisão
anterior à qual se refira, para todas as Partes Contratantes que não apresentarem objeções à emenda.
6. o Secretário-Geral informará todas as Partes Contratantes e Membros da
Organização sobre qualquer demanda e comunicação de acordo com o presente
Art1go bem como sobre a data em que qualquer emenda entrará em vigor.
ARTIGO Vll
Denúncia
1. A presente Convenção poderá ser denunciada por uma Parte Contratante em

qualquer época, após decorridos cinco anos a partir ,da data ·em que a Convenção
houver entrado em vigor para esta Parte.

: I
iI
:

'

2. A denúncia será efetuada mediante o depósito de um instrumento pertinente
na Organização. o Secretário-Geral informará todas as demais Partes Contratantes sobre o recebimento do instrumento de denúncia e sobre a data de seu
depósito.
3. Uma denúncia terá efeito um ano, ou período maior que poderá ser especificado no instrumento, após o seu depósito.
ARTIGO VIII
Depósito e Registro

1. A presente Convenção e o Regulamento serão depositados na Organização
·e o Secretário-Geral expedirá cópias autênticas certificadas dos mesmos a todos
os Governos de Estado que tenham assinado esta Convençã,o ou a ela aderido.
2. Quando da entrada da presente Convenção em vigor, seu texto será transmitido pelo Secretário-Geral ao Secretariado das Nações Unidas, para registro
e publicação, ·de acordo com o Artigo 102 da Carta das Nações Unidas.
ARTIGO IX
Idiomas

A presente Convenção é instituída, juntamente com o Regulamento, em um
único exemplar redigido nos idiomas inglês e francês, sendo ambos os textos

- 100 igualmente .autênticos. Serão preparadas e depositadas, juntamente com o original assinado, traduções oficiais nos idiomas russo e espanhol.
Em testemunho do que, os abaixo assinados, devidamente autorizados para
tanto, por seus respectivos Governos, assinaram a presente Convenção.
Concluído em Londres, a vinte de outubro de mil e novecentos e setenta
e dois.
REGULAMENTO INTERNACIONAL PARA EVITAR
ABALROAMENTOS NO MAR, 1972
Parte A -

Generalidades

REGRA 1
Aplicação
a) Estas Regras se aplicarão a todas as embarcações em mar aberto e em
.todas as águas a estes ligados, navegáveis por navios de •alto mar.
b) Nenhuma disposição destas Regras deve prejudicar o cumprimento de
.disposições de regras especiais baixadas por autoridades apropri!lidas para. ancoradouros, portos, rios, lagos ou vias de acesso interiores ligadas ao mar aberto
e navegáveis por navios de alto mar. Tais regras especiais serão ajustadas o mais
possível a estas Regras.
c) Nenhuma disposição destas Regras deve prejudicar o cumprimento de
disposições de quaisquer regras especiais baixadas pelo Governo de qualquer Estado referentes a luzes a,dicionais de posição ou sinalização ou sinais adicionais
de apito para navios de guerra ou embarcações navegando em comboio, ou referentes a luzes adicionais de posição ou sinalização para. embarcações de pesca
engajadas na pesca em flotilha. Estas luzes adicionais de posição ou sinalização
ou sinais sonoros adicionais serão, tanto quanto possíveis, tais que não possam
ser confundidas com qualquer luz ou sinal autorizado em qualquer parte destas
Regras.
·dl A Organização poderá adotar esquemas d·e separação de tráfego para. o
propósito ·dest·as Regras.
e) Sempre que o Governo pertinente houver determinado que uma embarcação de construção especial ou d·estinada a fins especiais não possa cumprir
inteiramente as disposições de qualquer destas Regras, no que se refere ao
número, posição, alcance ou setor de visibilidade de luzes ou marcas, bem como
-ao posicionamento e características de equipamentos de sinalização sonora, sem
que isso interfira com a função especial da embarcação, tal embarcação deverá
obedecer a outras disposições referentes ao número, posição, alcance ou setor
da visib!lida,de de luzes ou marcas, bem como posicionamento e características
de equipamentos de sinalização sonora, como houver sido determinado por
aquele Governo, tão próximas quanto possível das disposições destas Regras,
para essa embarcação.
REGRA 2
Responsabilidade
a) Nada nestas Regras dispensará qualquer embarcação ou seu proprietário,
seu comandante ou sua tripulação, das conseqüências de qualquer negligência
no cumprimento destas Regras ou na negligência de qualquer precaução declamada ordinariamente pela prática marinheira ou palas circunstâncias especiais
do caso.
bl Ao interpretar e cumprir estas Regras, deverão ser levados na devida
conta todos os perigos à navegação e de colisão e todas as circunstâncias esDecla!s, inclusiva as limitações das embarcações envolvidas, os quais poderão tornar
um afastamento destas Regras necessário para evitar p·er!go !mediato.

•
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REGRA 3
Definições Gerais
Para o propósito destas Regras, exceto onde o texto o indique de modo
diferenta:

I

.' I!
I

'

i
, I
•i
'
'

'

I

'

'
'

:
'

'

a) A palavra "·embarcação" designa qualquer engenho ou aparelho, inclusive
veículos sem deslocamento e hidroaviões, usados ou capazes de serem usados como meio de transporte sobre a água.
b) O termo "embarcações de propulsão mecânica" designa qualquer embarcação movimentada por melo de máquinas ou motores.
c) O termo "embarcação a vela" designa qualquer embarcação sob vela
desde que sua máquina de propulsão, se houver, não esteja em uso.
d) O termo "embarcação engajada na pesca" designa qualquer embarcação
pescando com redes, Unhas, espinhei ou qualquer outro equipamento de pesca
que restringe sua manobrabilidade, mas não inclui uma embarcação pescando
de corrico ou com outros equipamentos de pesca que não restringem sua manobrabllidade.

;1
'

I

, I
,' II

!
I
'

'

I'

e) A palavra "hidroavião" designa qualquer aeronave projetada para manobra sobre a água.
f) O termo "·êmbarcação sem governo" designa uma embarcação que, por
alguma circunstância excepcional, se encontra incapaz de manobrar como determinado por estas Regras e, portanto, está incapacitada a se manter fora da rota
d·e outra embarcação.
g) O termo "embarcação com capacidade de manobra restrita" designa uma
embarcação que, devido à natureza de seus serviços, se encontra restrita em sua
capacidade de manobrar como ·determinado por estas Regras e, portanto, está
incapacitada de se manter fora da rota de outra embarcação.
As seguintes embarcações devem ser consideradas como embarcações com
capacidade da manobra restrita:
I) As embarcações engajadas em serviços de colocação, manutenção ou
retirada de sinais de navegação, cabos ou tubulações submarinas;
ll) As embarcações engajadas em serviços de dragagem, levantamentos
hidrográficos ou oceanográficos ou trabalhos submarinos;
ll!) As embarcações engajadas em reabastecimento ou transferência de
pessoas, provisões ou carga em viagem;
IV) As embarcações engajadas em lançamentos ou recolhimentos de aeronaves;
Vl As embarcações engajadas em operações de varredura de minas;
VIl As embarcações engajadas em operação de reboque que dificilmente
permite ao rebocador e a seu rebOque desviarem-se do seu rumo.
h) o termo "embarcação restrita devido a seu calado" designa uma embarcação de propulsão mecânica que, devido a seu calado em relação à profundidade
disponível, está com severas restrições quanto à sua capacidade de se desviar
do rumo que está seguindo.
i) O termo "em movimento" se aplica a todas embarcações que não se encontram fundeadas, amarraodas à terra ou encalhadas.
jl As palavras "comprimento" e "boca" de uma embarcação designam seu
comprimento entre perpendiculares e sua largura máxima.
kl Duas embarcações são consideradas "no visual" quando uma pode ser
observada pela outra visualmente.
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PARTE B
Regras de Governo e de Navegação

SEÇAO I
Condução de Embarcação em qualquer Condição de Visibilidade
REGRA 4

Aplicação
As

Regras desta Seção se aplicam em qualquer condição de visibilidade.
REGRA 5
Vigilância

Toda embarcação deverá manter, permanentemente, vigilância apropriada
visual e auditiva, bem como através de todos os meios apropriados às circunstâncfas e condições predominantes, a fim de obter inteira apreciação da attuaçã.o
e do risco de colisão.
B;EGRA 6

Velocidade de Segurança

Toda embarcação deverá navegar permanentemente a uma velocidade segura de forma a lhe possibil1tar ação apropriada e eficaz para evitar colisão
bem 'como para ser parada a uma distância apropriada às circunstâncias e condições predominantes.
Os seguintes fatores deverão estar entre aqueles a serem considerados ao
determinar-se a valoc~dade segura:
a) Por todas embarcações:
I) o grau de visibilidade;
II) a densidade do tráfego, inclusive as concentrações de pesqueiros ou
quaisquer outras embarcações;
m> a. capacidade de manobra da embarcação, com atenção especial quanto
à sua distância de parada e às suas qualidades de giro nas condições predominantes;
IV •a presença, à noite, de luzes, tais como luzes da costa ou reflexos das
luzes da própria embarcação;
V) o •estado do vento, do mar e das conent·es, bem como a proximidade de
perigos à navegação;
VI) o calado da embarcação em relação à profundidade disponível.
b) Adicionalmente, por embarcações com radar operativo:
I) as características, eficiência e limitações do equipamento radar;
II) quaisquer restrições impostas pela escala de distâncias radar em uso;
I!! - o efeito do estado do mar, tempo e outras fontes de intel'lferêncla na
deteçao radar;
IV - a possibilidade de que embarcações pequenas, .gelo e outros objetos
flutuantes não sejam detetados pelo radar •a .uma distância ac:Lequada;
V- o número, a posição e o movl·mentJo de embarcações d•ete.tadas pelo radar;
VI - a determinação mais exata da visibilidade, que ê possível quando o l'adar é usado pa,ra d€,terminar a distância de embat'caçõ·e.s ou ou~ros objetos nas
vizinhanças.

']
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Risco de Colisã.o
a) '!Ioda embal'caç5.o deverá .ut!lizar tod•os os meios apropriado1s às cirounstânc!as e con9lções predominantes, a f:m de dete-rminar s.e elC!ste llisco de cd:isão.
Em caso de duvida, dev.e-se presumir .que tal risco existe.
b) Deverá ser feito uso arp·ropriado do equ!1pamento radar se exlsten~e e
oporativo, incLusiv·e varreduras <Ie longa distância a f,lm d·e se 01bÚ•r alarme anteci~ado de r!sco ~e c.oiisão e plo'agem radar ou obsel"Vação sistemá.tica equivalente, de objd·os deteta.dos.
·
··
c) Não devem ~·e·r f·e!tas supo.siçôes com base em informações insuficientes,
es:p•ec:ialment.e il11fo.rmação radar imprecisa.
·
.
d) Por o.casião da determinação -d·e existência d·e ris·CO d·e colisão, as s·egulntes
considerações deverão estar entre aquelas J.e.vadas em conta:
I - deve S·er presumido que tal risco existe caso a marcação de uma embarcaç.ão que S·e aJp•l'IOxima não .se a1tere de mod·o apre<Ciáv·el;
II - às Vlezes tal risco pode exis•tir mesmo quando for observada rupre.ciável
val'llação na marcação, :par'!.cularment•e quando da a.pol'loximação de wna embarcação muito· grande ou um reboque, ou quando da arpl'lox!mação de uma embarcação a distâncla muito :próxima.
REGRA 8
!V'.m.nobras Para Evitar Colisão

a) Toda manobra executada pa.ra evi·tar uma cd:isão deve, s.e as circunSitãncias do •caso o rp.ennitirem, se.r franca e positiva, bem c·omo ser feita com ampla
antecedênda e conforme a booa ma.rlnha.ria..
b) Toda alteração· de rumo ·e/ou velocidad·e :para ·ev1tar um3. c-olisão àeove, <:•e
as circ.uru.tâncias do cas.o ·:> permitir·ern, ser ampla o .sUJHciente para ser imedia.tamente a,:parent•e a ou•ra emba.r.cação que est~j a observanclio visua.ll!n•ente ou pelo
radar; devem ser evitadas pequenas alterações sucessivas de rumo e/ou velocidade.
c) Oaso haja sufic!ente espaço, somente a alteração do rumo pode ser a man·aobra mais eficaz para eviitar uma situaç.ão de apl'loximaçoo excessiva, desde
que esrta s.e.ja feita com boa ante,c·edência, seja substancial e não remJJ.te em nova
situa~â·:> de .aproximação exc·e.ssiva.
d) A manobra executada para evitar uma coiLsão •com outra embail.'loação dev·e
se·r •a! qu.e resulte numa pa:ssa.g~em a distância seg11ll'a. A eflcác:.a da manobra
<lC'Verá ser •Cuidadc.~amente verificada, até que a outra emba.rcaçã·O tenha finalmente passado e esteja safa.
e) Caso necessário, .para evi!tar uma colisão ou rpernütir mais tempo para aNa~iação da situação, uma embarcação d·eV·S diminuir .sua v~loc:.da.de ou ccrta.r seu
.se,guimento p.a.rando ou J.nvertendo seus mei•os de :pro•pulsao.
REGRA 9
Canais Estreitos
a) Uma emibarcação que .estiver navegando ao longo de rum canal estreito ou
uma via de acesw, d·everá se manter tão próxiiillo qua.n•o seja possível e seguro
do limite exterior desse canal ou via de acesso que estiver a seu boreste.
b) Embarcações de menos de 20 me.tros de comprim·ento ou emb:lircações a
vela nãJo deverão pe.l'turbar a passag>em de outra embarcação que só possa naNegar com segurança de111tro de um canal estreito ou vloa de acesso.
c) As embareações engaja.das na pesca não de:verão perturbar a passag>em de
qualquer outra embarcação que es-tiver navegando doentcr:o de um ca.nal estrei~o
ou via de acess·o.
d) Uma embarcação não d.everá cruzar um eanal estreLto ou via de a.cesso
quando este cruza.mentoO perturbar a pa.ssa.gem de outra embarcação que só possa

....
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e) I> Quando uma wtrapassag.em em um canal estrei•o ou via de acesso só
for possível se a embarcação alcançada manobrar para .permitir •uma ultrapassagem segura, a e.mba11caç.ão que pretende ultr.apassa,r deverá indicar esta intenç~
emitindo o sinal sonoro apropriado disposto na RJegra 34 (:c) (Il. A embarcaçao
·a.lcanç.a.da deverá, caso esteja d·e acordo com a ultr~assag.em, emitir o s·inal sonoro aprorp:l"!ado dil>posto na Regra 34 (c) (II) e mano.bra.r de modo a .permi·ti·r
a :ultrapassagem em segurança, Em caso de dúvida. ~oderá .emi·tir o.s sina1s sonoxos dispostos na Rlegra 34 (d) .
II - Es•.a regra não dis'J)ensa a embarcação que a.lcanç.a d·e sua obrigação
como di.spo.sto na Regra 13.
fl Quand·O uma embarcação estiver se aproximando de uma curva ou de uma
ál'lea de um canal estreito ou via de ac·esso ond•e outras embarcaçõ·e.s possam estar
ocultas devido a obstáculos, deverá navegar com atenção e cuidado redobrados
bem como em!ti·r o sinal sonoro ap:oop·riad·o d!srposto na Regra 34 (·el.
g) Toda emoar.cação deverá, ,s.e a.s circuns.tâncias o permitkem, e·vi·tar fundear em canal es.treito.
REGRA 10
Esquema de Separação de Tráfego

a) Esta Regva se aplica aos esquemas de s·ep.aração d·e .trMego acto•a.:los pela
ODganizaç.ão.
b) Uma embar.cação que estiv-er usando um •esquema de separaçãJo de rtráfego
deverá:
I - seguir na via d.e trá;f.ego a~ropriado e na dil'eção geraJ ·ilo fluxo de tráfego para essa v~a;
II - ·manter-se tão ~onge quanto possível de tmla linha ou zona de se·paração de tráfego;
m - normalmen·te, entrar ou sMr doe uma via de 1lrá.f·ego ·em seus terminais
mas, caso seja necessário entrar ou sair d·e uma via de tráfe.go ao longo de su~
extensão, isso deverá ser feito com o meno·r ângulo poõsív·el em relagão à clh'·eção
gera.l do fluxo do t·ráfego.
c) Uma embarcação deve evitar tanto quanto possível cruzar vias d.e tl'á.fego
mas, se o•brigada a isso, devoerá fazê-lo toma!Ildo o rumo mais ~·rólcimo possível da
:perpendLcular à direção geral do fluxo do tráfego.
d) >Normalm€nte, as zonas de tráifego tpróX:mas do litoral não deve,rão ser
usadas pela nav€gação di.reta, capaz de utt:!zar com segurança a via de trá:fego
·apropriada dentro do es.quema de tráfego adja.cente.
e) Nlo·rmaLmen.te, uma embarcação, e:xJc·eto quando esteja cruzando o esqu·ema
de separação de tráfego, não de·verá entrar em uma :z.ona d·e separação ou cruzar
uma linha de separação, e~eto:
I - em caso de emergênci-a, a fim ct.e evitar perigo imediato;
n - pru11a engajar na pesca dentro da zona de S~·aração.
f) Quando nave.g.a.ndo em áreas p·róximas das extl'emidades de esquemas de
s~aração de tráfego, uma embarcaçálo o fará com cuidado redobrado.
g) Tanto quanto· rpossivel, uma embarcação deverá e•vLtar funde.ar em um
esquema de separaç.ão de tráJf•ego ou em áreas próximas de suas extremidades.
_ h) Uma embarcação 9ue não esti.ve.r se utildzando de um esquema de serp•a!!'açao d·e trâifego, dev·e evi•ta-lo c·om uma ma1:1g·em tão grande quanto possível.
i) Uma embarcação engajada na pes•Ca não deve TJ·erturbar a passagem de
qualquer outra emb.ar.cação navegando ao longo de uma via de tváifego.

•
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propuLsão mecânica navegando ao longo de uma via de tráf€go.
Condução de Embarcações no Visual uma da Outra.

REGRA 11
Apli~ão

As Reg•ras des•ta S·eção se a;plicam a embar·cações no vi.S•ua.l uma da ootra.

REGRA 12
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Embarcações a Vela
a) Quando duas embarcações a ve}a se a;proximann uma da outra de maneira
a envolver r~co de co~ão, uma delas deverá se manter fora: do caminho da
outra, como segue:
I - quando cada uma das ·embarcações tiv·er o v.ento soprando de bordo diferente, a embarcação que re•cebe o ven•o por bombo·rdo &everá .se mante·r fora
do caminho da outra;
II - quando ambas as ·embarcações tiv-er.em o V•ento soprando do mes.mo
bordo a embarcação que esti-ver a barla.vento d•everá se mamter fora do caminho
da que es.tiver a sotavento;
III - quando uma ·emba.rcação com o vento a bombordo avista.r outra emb!l!l1cação a bal'larvento ·e não puder de·terminar com se1gurança se essa Oilltra embBIXICação recebe o vento por :bombordo ou por boreste, ela deverá. s;e man•er fora
do caminho de.ssa emb·a~cação.
b) Paxa os fins de aplicação da presente Regra, será. considerado bordo de
ba.rlavento o bordo que estiver o.posto àiquele onde s.e· encontra amurada a vela
grande ou, no caso d·e embarcações a·rma,das com velas vedondas, o 'bordo o~sto
àquele onde se encontra amurada a maior vela latina.
F!JEGRA 13

Ultrapassagem
a) Quaisquer ·que se•j.a.m as disposições con.tidas. nas Regr.as d·esta Seção, toda
embarcação que es•tej a ultrapassando outra deverá manter-se fora. .do caminho
dessa outra.
b) Deve·rá ser cons:derada uma embarcação a.lca.nçando ou~ra, toda embarcação que se aproximar de outra vinda de uma direçã;o de mais de 22° 15 .para :ré
do través dessa última, isto é, que se acha numa posição tal em relação à embarcação aJ:,canQada que, durante a noite, só pocLerá ve.r a. 1uz de alc,ançado (ou
da popa) dessa outra, sem avistar neoouma de suas luzes de bordo.
c) Quando ho·UIV'er dúvida se uma embarcação está alcançando outra ela
deverá considerar a situação c.omo tal e manobrar de acordo.
d) Qualquer alteração posterior de marcação entre duas embarcações não
transformará a embarcação alcançadora em embarcação que cruza o caminho da
outra de acordo com o sentido ·das presentes Regras, nem .a d~pensará. da obrigação de se manter fora do caminho da emba.rcação alcançada, abê que a tenha
u11lraipassado inte!ra.mente e est.eja. s;ufic!·entemente af·astada.
REG& 14
Situação de Roda a Roda
a) Quando duas ·embarcações à propulsão mecânica estiverem se aproximando em rumos d!.r.etamente opostos ou quas·e diretamente opostos, em c·ondiçõ~.s
que envolvem ris•co de coliSão, cada uma. de.verá .guin!lir para bopes•·e, de form:t
que a passagem .se dê por bombordo uma da outr.a.
b) Deve-se consild·e·rar a existência de tal sLtuação quando as embarcações
se av'.stam uma à pro•a da outra ou em marcações próximas da proa de tal mod-o
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enfiada.s e as luzes de ambos os bordos ou, durante o dia, elas apresentem aspecto correspondente.
c) Quando houver dúvida sobre a existência od•e tal: situação a embar.cação em
dúvida deverá considerá-la como exJ.s.~ente e manobrar de acQrdo.
.
REGRA 15

Situação de Rumos Cruzados
Quamdo duas e·mbarcações a pro.pulsão mecânica nav·a•gam em rumos que se
cDUza.m em sl•tuação· que envo1ve riSCQ de colisão, a emba.rcaçã,o que avd.sta a outra
po·r bor·este deve~á se manter for.a do caminho dessa e, caso as ckcunstâmcia.s
o p.erm!.tam, evitará cruzar .sua proa.
iREGR.A 16

Açã.o da Embarcação Obrigada a Manobrar
Toda embarcação obrigada a se manter fora do caminho de outra embarcação deverá, tanto quanto possírvel, manc·brar anteclir}ada e substancialmEmt1e a
fim de se manter l)em sa,fa da ou•tra.
REGRA 17

Açã.o da Embarcação que tem Preferência

a) I) Quando uma emba.r.cação f·or ob.rigada a manobr·ar, a outra deverá manter seu rumo e sua velocidade;
II - entretanto, a embarcação que tem preferência poderá manobrar para
evitar uma colisão, tão logo lhe pareça que a embarcação obrigada a manobrar
não está manobra·ndo apropriadamente em cumprimento a estas 'Regras.
b) Quando por qualquer motivo a embarcação que deve manter seu rumo
e sua velocidade se encontrar tã·o próxtma que uma colisão não· possa .ser evitada
unicamente pel·a manobra da embarcação obrigada a mano•brar, ela deve1.1á manobrar da m·elhor maneira para auxiliar a evitar a coli.soão.
c) Uma embru11caçi1o a propuilsão mecânica que, em situaçoo de rumos cruzados, manobrar d•e acordo c·om o suboparágr81f,o (a) (II) desta Re,gm para ·arvitar
uma collsoo com outra .emba.rcacão a propulsã.o mecân·~.ca, não de:v.erá, se :ts condições do caso o permitirem, guinar para bombordo para outra embarcação que
se en~<J.nt're a ~oeu bombordo.
d) Esta Regra não d~ensa a .embarcaão obr!.gada a manobrar de sua <Jbrigaçoo de se manter fo!'a do caminho da outra.
REGRA 18

Responsabilidades entre Embarcações

Exceto ·quando di.Slt)OS•to em contrário· pelllis Reg1.1as 9, 10 •e 13:
a) Uma embaz,caçáo a pro.pulsã<J mecânica em movimento dev-erá manter-S·e
fOII1a do ca.minho de:
I - uma .embarcação s,em governo;
II - uma embarcação com capacidade d•e mano•bra restrita;
II!- uma embarcação engajada na pesca;
IV - uma embarcação a vela.
b) Uma emb,arcação a vela em movim•en•o dev.erá manter-se fora do caminho de:
I - .uma eml>a.rcação sem gOov•erno;
II - uma embarcação com capac!.dade de mano•bra restrita;
m - uma embarcação engajada na p·esca.
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possivel, mante·r-se afastada do CMnlnho de:
I - uma embarcação sem governo;
II - uma embarcação com capacidade d·e manobra restr1ta;
d) Il Toda em;barcação que não uma embarcação sem govem.o ou 'l11Il1a embarcaçoo com caJpacidade de manobra restrita deverá, se as circunstâncias do
caso o permlt!.rem, evlta.r .perturba-r a pa.ssag.ern se!l'lll"a de uma embarcação restrita dev!.do a seu calado, eldb:<ndo os sina!.s da R-egra 28.
II - Uma embarcação rest.rita &ev!.do ao seu caJ.ado deverá nave.gar com
cu!.dado redob~ado, levando em p1ena conta s.uas c·ondições es.:pecia!.s.
e) De modo ,geral, um hidroavião sobr·e a água deVlerá se manter bem afastado de todas embal.'cações e wl.otar .pe·rtur.bar sua navegação. Entretanto, nas circunstâmoC!as em que existir rtsco de col!.são, el:e deverá cumpri.r as R-egras desta
Parte.
S!EÇ.&O

m

Condução de Embarcações em Visibilidade R!!strita
RJEGRA 19
Condução de Embarca-ções em Visibilidade Restrita
a) Esta Regra se apl!ca a embarcação fora do v!.sual uma da outra quando
navegando dentro ou próx!ill10 de uma ·área de visibilidade restrita.
b) Toda embarcação deV·e seguir em V·elocidade segur.a. ad31ptada à~ circunstâncias e condições de baixa vl.si•bUidade pl'edom1na.ntes. Uma embarcaçao a propulsão mecânica deverá ter suas máqu.hlas pr.ontas .pal"a manobra imediata.
c) Toda embarcação deve !prestar a devida ate<nçáo às circ1Ll1Stâncias e condições de ·baixa v!.sibilidad.e predominantes quando do cumiprimento da.s R-egras da
Seção I desta Pa.rte.
d) Uma embarcação que detectar a presença de outra embarcação apenas
:pelo radar, dev:e determinar se está se desenvohnendo uma situação de grande
proximidade e/ou r!.sco de colisão. Caso assim seja, ela. d·everá manobrar pa•ra
evi·tá-loo com antecedência.; se esta. ma.nobr.a. consi.s.tir de uma. alteração do rumo,
o seguinte dev<l ser evitado desde que possivel:
I - uma alteração do rumo para bombordo para. uma embarcação por a.nteava.nte do través, exceto se esta for a alcançada em uma ultrapassagem;
II - uma mudança de rumo em direção a uma outra embarcação que se encontra. no wavés ou por ante-a.~é do través.
e) E:xiceto qrua.ndo houver s!.do de.terminado que não existe risco de colisão
toda emb!Wca.ção •que ouvir o .sinal de cerração de outra. aparentemente por an·teavante de seu través, ou que não poosa evitar uma situação de grande proximidade eom outra. embarcação por a.nteavante de seu través, deve reduzir sua. velccidade à mecnol!" que lhe permita manter seu rumo. Ga.oo ne:cessário, deverá
tirar todo seu seguimento e em •todos os ca.s.os navegar com ex;trema. cail.lJtela até
que passe o pedgo de colisão.

PARTE C

Luzes e Marcas
REGRA 20

Aplicação
a) As R-egras desta Par·te se aplicam em todas condições d·e tempo.
b) As Reg~as ref~rentes às luzes se aplicam do pôr ao nascer do sol e, durante esse .pe.nodo, nao de.vem ser ex:lbid.as outras lu;res, exce•o aquelas que não
possam ser contundidas com as luzes es1peclticadas nestas &e·gras, que não pre-
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c) As rruzes prescritas nestas Regras. se instaladas ta;mbém s-erão exibidas
entre o nascer e o pôr do sol em visibil!dade restrita e poderão ser exibidas em
toda.s as demais cll'cunstâncias quando par·eoer necessâr!o.
d) As Regras roeferen•es a marcas soe rupllcam ao período diurno.
e) As luzes e marcas especificadas nestas Regras devem estar d.e acordo com
as disrpo.,içõ•es do Anexo I a este Regulamento.
REGRA 21
Definições
a) "Luz de mastro" significa uma luz branca continua situada sobre a linha
de meio navio, visív·el num setor ho·rizontal de 225 graus desde a proa até 22°,5
por ante-a-ré do .t.ravés em ambos os bordos da emb!llrcação.
b) "Luzes de bordos" significam luzes con•tínuas, uma v.el'de a boreste e
uma encarnada a bombordo, visív•eis em setores horizontais de 112,5 graus,
desde a proa até 22°,5 por ante-a-ré do través de seu respectivo bordo. Em
embarcações d.e comprimento inferior a 20 metros, as luzes de bordos podem ser
combinadas ·em uma única lanterna instalada sobre a linha de meio na\io da
embarcação.
c) "Luzes de alcançado" significa uma luz branca contínua, situada tão próxima quanto possível da popa, visível num setor horizontal de 135 graus, desde
a popa at.é 22°,5 p·or ante-a-ré do través em ambos os bordos da embarcação.
d) "Luz de reb·oque" significa uma luz amarela com !IIS mesmas características da luz de alcançad.o, definidas no parágrafo (e) d·esta Regra.
e) "Luz circular" significa uma luz contínua visível num arco de horizonte
de 360 graus.
f) "Luz intermitente" significa uma luz com lampejas em intervalos Degulares de freqüência igual ou superior a 120 lampejas po·r minuto.
REGRA 22
Visibilidade das luzes
As luzes prescritas nestas Regras devem ter uma intensidade como especificado na S<Jção 8 do Anexo I, a este Regulamento, de modo a serem visíveis nas
~eguintes distâncias mínimas:
a) Em embarcações de comprimento igual ou superior a 50 metros:
- luz d.e mastro, 6 milhas;
- luz de bordos, 3 milhas;
- luz de alcançado, 3 milhas;
- luz de reboque, 3 milhas;
- luz circular branca, encarnada, verde e amarela, 3 milhas.
b) em ·embarcações de comprimento igual ou superior a 12 metros, porém
inferior a 50 metros:
- luz de mastro, 5 milhas; quando o comprimento da embarcação for
inferior a 20 metros, 3 milhas;
- luzes de bordos, 2 milhas;
- luzes de alcançado, 2 milhas;
- luz de reboque, 2 milhas;
- luz circular branca, encarnada, verde c·u amar·ela, 2 milhas.
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Em embarcações d.e comprimento infer:o:- a 12 metros:
luz de mastro, 2 milhas;
luz de bordos, 1 milha;
luzes d·e alcançado, 2 milhas;
luz de reboque, 2 milhas;
luz circular branca, encarnada, verde ou amarela, 2 m!lhas.
REGRA 2
Embarcação de Propulsão Mecânica em Movimento

a) Uma eml>arc·ação· de propulsão mecânica em mo·vimento deve exiblx:
I - uma luz de mastro avan~e;
II - uma segunda luz de mastro, a ré e mais alta que a de vante; uma
embarcação de comprimento inferior ·a 50 metros não é obrigada a exibir esta
segunda luz de ma.~tro, mas poderá fazê-lo;
III -luzes de bordos;
IV- uma luz de alcançado.
b) Uma embarcação provida de colchão de ar, quando operando sem deslocamento (de água), de\"e exibir, além das luzes prescritas no parágrafo (a)
desta Regra, uma luz circular intermitente amarela;
c) uma embarcaçã·o de propuhsão mecânica de comprimento inferior a 7
metros e cuja velocidade máxima não exc•eda 7 nós poderá, em lugar das luzes
presentas no parágrafo (a) desta Regra, exibir uma luz circular branca. Caso
possível, esta embarcação l•ambém deverá exibir lu:i!!es •de bordos.
REGRA 24
Reboque e Empurra
a) quando rebocando, uma embarcação de propulsão mecânica deve exibir:
I - em lugar da luz prescrita na Regra 23 (a) (I), duas luzes eLe mastro
avante, em linha vertical. Quando ·o comprime.nto do re·boque, medido a partir
da popa do rebocador até a popa do rebocado for supenor a 200 metros, três
dessas luzes em linha vertical;
!I - lu:i!!es de bordos;
III - luz de alcançado;
IV - luz de reboque, em linha vertical, acima da luz de alcanç·ado;
V - quando o .compnmento do reboque for supenor a 200 metros, uma
marca formada por dois cones unidos pelas bases, situada onde melhor possa
ser vista:
b) quando uma embarcação empurradora e uma embarcação empurrada
estão rigidamente ligadas entre si, formando uma unidad.e iiJJbegrada, elas devem
ser consideradas como uma só embarcação de propulsão mecânica e exibir as
luzes presentas na Regra 23;
c) uma embarcação de propul>ã·o mecânica empurrando ou rebocando a
contrabol1do, exceto no caso de uma unidade integrada, deve exibir:
I - em lugar da luz prescrita na Regra 23 (a) (I) duas luz,es de mastro
~.vante, em linha vertical;
II - luzes de bordos;
III - luz de alcançado.
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e) uma embarcação ou um objeto sendo rebocado, cl.eve exibir:
I - luzes de bordos;
II - luz de alcançado;
II! - quando o comprimento do reboque for superior a 200 metros, uma
marca formada por dois cones unidos pelas bases onde melhor possa ser vista.
f) uma vez que qualquer número de embarcações, rebocadas a contrabordo
ou empurmdas em um só grupo, deverá exibir as luzes como uma única embarcação:
I - uma embarcação empurrada adJante que não seja parte de uma unidade
Integrada deve ·exibir, no extremo de vante, luzes de bovdos;
II - uma ·embarcação rebocada a contrabol'do deve exibir uma luz de alcançado e, no extremo de vante, luzes de bordos:
g) quando, por qualquer causa ·suficiente, for Impraticável a uma embarcação
ou um objeto sendo rebocado exibir as luzes prescritas no parágrafo (e) desta
Regra, devem ser tomadas todas as medidas possíveis para iluminar a embarcação
ou o objeto rebocado, ou pelo menos para indicar sua presença.
REGRA 25

Embarcações a Vela em Movimento e Embarcações a Remo
a) uma embarcação a v·ela em movimento deve exibir:
I - luzes de bordos;
II - luz de alcançado:
b) em uma embarcação a vela de comprimento Inferior a 12 metros, as luzes
prescritas no parágrafo (a) desta Regra :podem ser exibidas por meio de uma
la11terna combinada instalada no ou próxima do tope do mastro, onde melhor
possa ser vista;
c) além das luzes prescritJas no parágrafo (a) desta Regra, uma embarcação a vela em movimento pode exibir, no ou próximo do tope do mastro, onde
melhor possam ser vistas, duas luzes circulares dispostas em linha vertical
sendo a superior encarnada e a inferior verde, mas estas luzes não poderão ser
usadas juntamente com a. lanterna combinada permi.tida no parágrafo (b) desta
Regra;
d) I - Uma embarcação a vela de comprimento inferior a 7 metros deve,
se possív·el, exibir as luzes prescritas nos parágrafos (a) ou (b) desta Regra mas,
caso não o faça, deve ter sempre pronta um·a lanterna elétrica ou uma lanterna
a óleo acesa, exibindo luz branca, que será mostrada com tempo suficiente para
evitar uma colisão;
II - uma ·embarcação a remo pode exibir as luz;es prescritas nesta. Regra
para embarcações a Yela, mas, caso não o faça, dev·e :t.er sempre pronta uma
lanterna elétrica ou uma lanterna a óleo acesa, exibindo luz branca, que será
mostrada com tempo suficiente para evitar uma colisão;
e) uma embarcação navegando a vela, quando também usando sua propulsão mecânica, deve eXibir avante, onde melhor possa ser vista, uma marca
em forma de cone, com o vértice para baixo.
REGRA 26

Embarcações de Pesca

a) Uma embarcação engajada na pesca em movimento ou fundeada, deve
exibir apenas as luzes e as marcas prescritas nesta Regra;

- lllb) uma embarcação engajada na pesca de arrasto, pelo que se entende o
arrastar através a âgua uma rede do outro dispositivo usado como aparelho de
pesca, deve exibir:
I - duas luzes circulares dispostas em linha vertical, sendo a superior verde
e a Inferior branca, ou uma marca composta por dois cones unidos por seus
vértices, dispostos na vertical; uma embarcação de comprimento Inferior a 20
metros poderá, em lugar dessa marca, exibir um cesto;
II - uma luz de mastro, por ante-a ré e acima da luz circular verde; uma
embarcação d.e comprimento inferior a 50 metros não será obrigada a. exl:blr
esta luz de mastro, mas podeTâ fazê-lo;
III - quando com seguimento, além das luzes prescr~bas neste parágrafo,
luzes. de bordos e uma luz de alcançado;
c) uma embarcação engajada na pesca que não seja de arrasto deve exibir:
I - duas luzes circulares dispostas em linha vertical, sendo ·a superior encamada e a inferior branca, ou uma marca composta por dois cones 1mldos por
seus vértices, dispostos na \'ertlcal; uma embarcação de comprimento· inferior a
20 metros poderá, em lugar dessa marca, exibir um cesto;

quando o equipamento de pesca estender a mais de 15(} metros medidos
a partir da embarcação, uma luz circular branca ou um cone
com o vértice para cima, na direção do aparelho;
m - quando com seguimento, além das luzes prescri tas neste parágrafo,
luzes de bor:dos e uma luz de alcançado.
d) uma embarcação engajada na pesca, nas proximidades de outras embarcações, engajadas na pesca, poderá exibir os sinais adicionais descritos no
Anexo II, deste Regulamento;
e) quando não engajada na pesca, uma embarcação de pesca não deve
exibir as luzes e marcas prescdtas nesta Regra, mas apenas aquelas prescritas
para uma embarcação de seu comprimento.
:ri -
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REGRA 27

Embarcações sem Governo ou com Capacidade de Manobra Restrita

a) uma embarcação sem governo deve exl·blr:
I - duas luzes circulares encarnadas diSipostas em linha ver.tlcal, onde
melhor possam ser vistas;
II - duas esferas ou marcas semelhantes dispostas em linha vertical, onde
melhor possam ser vistas;
III - quando com seguimento além das luzes prescritas no subparágrafo (I),
luzes de bordos e uma luz de alcançado;
b) uma embarcação com capacidade de manobra restrita, exceto uma embarcação engajada em operações de varredura de minas, deve exibir:
·
I - três luzes circulares dlsp·ostas em linha vertical, onde melhor possam
ser vistas. As luzes superiores e inferior deverão ser encarnadas e a do meio
branca;
·
II - três marcas dispostas em linha vertical, onde melhor possam ser vistas,
sendo a superior e a inferior esferas e a do meio uma marca composta por dois
cones unidos por sua.s bases;
III - qua;ndo com seguimento além das luzes pres.critas no subparâgrafo Il,
luzes de mastro, luzes de bordos e uma luz de alcançado;
IV - quando fundeada, além das luzes prescritas nos parágrafos I e II, a
luz, luzes ou marca prescritas na Regra 30.
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incapaz de se desviar ode seu rumo deve, além das luzes prescritas no subpaTágrafo (b) (I) e doas marcas prescritas no subparágrafo (b) (!I) Regra, exibir as
luzes ou marca prescritas na Regra 24 (a);
b) uma embarcação engajada em operações submarinas ou de dragagem,
com capacldad.e de moanobra restrita, deve exibir as luzes e marcas prescritas no
parágrafo (b) desta Regra e, quando existir uma obstrução, de\-e exibir adicionalmente:
I - duas luzes circulares encarnadas ou duas esferas, dispostas em linha
vertical para indicar o bordo onde se encontra ·a obstrução;
II - duas luzes circulares ve.rdes ou duas marcas, cada uma composta de
dois cones unidos pela base, disposta em linha vertical para Indicar o bordo pelo
qual outra embarc-ação poderá passar;
ITI - quando com seguimento, além ·das luzes prescrit.as neste parágra·fo,
luzes de mastro, luzes ode bordos e uma luz de alcançado;
IV - quando fundeada, uma embarcação à qual se aplique este parágrafo
deverá exibir as luzes ou marcas prescritas nos subparágrafos (I) e (II) em
lugar das pvescritas na Regra 30:
e) sempre que o porte de uma embarção engaj•ada em operações de mergulho
tomar a ·exibição das marcas prescritas no parágrafo (d) dessa Regra. impraticável, deve ser ·exib1da uma. réplica rígida. da bandeira "A" do código internacional de sinais, colocada a. altura mínima de 1 mtro. Devem ser tomadas
precauções a fim de assegurar sua visibilidade em todos setores:
f) uma embarcação engajada em operações de vatTedura de minas deve,
além das luzes prescritas para emb•arcação de propulsão mecânica na Regva 23,
exibir três luzes circulares verdes ou três esferas. Uma dessas luzes ou marcas
deverá ser exibida no ou próximo do tope do mastll'o de vante e as outras
duas, uma em cl!Jda. la!s da verga do mesmo mastro. Estas luzes ou ml!Jrcas
indicam que é perigoso a outra embarcação aproximar-se a menos de 1.000 metros pela popa ou a menos ode 500 metros por qualquer dos bovdos do varredor;
g) embarcaçõ·es de comprimento inferior a 7 metros não serão obrigadas a
exibir as luzes prescritas nesta Regra;
h) os sinais p1'escritos nesta Regr•a não soo sinais de embarcações em perigo
e que necessitam de auxílio. Tais sinais estão contidos no Anexo IV a e.ste Regulamento.
REGRA 28

Embarcações Restritas Devido ao seu Calado
Uma embarcação restrita devido ao seu calado pode, ·além das luzes pl."escritas para embarcações d-e propulsão mecânica na. Regra 23, exibir três luzes
circulares encarnadas dispostas em linha vertical, ou uma marca constituída
por um cilindro, onde melhor possam ser vistos.
REGRA 29
Embarcações de Praticagem
a) uma embarcação engajada em serviço d·e praticagem dev·e exl:biT:
I - duas luz·es circulares di.spostas em linha vertical a superior branca e a
inf.erlor encarnada, sit,tmdas no ou próximo do tope do mastro;
.n - quand.o em movimento, adicionalmente, luzes d·e bordos e uma luz de
alcançado;
UI - quando fundeada, além das luzes prescritas no subparágrafo (I), a
luz, as luzes ou a marca de fundeio,
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praticagem deve exibir as luzes ou marcas pmscritas para uma embarcação
semelhante de seu comprimento.
REGRA 30
Embarcações Fundadas ou Encalhadas
a) uma ·embarcação fund.eada deve exibir, onde melhor possam ser vistas:
I - na parte de vante, uma. luz circular ou uma esfera;
n - na, ou próxima d·a popa e a um nível mais baixo que 9, luz requerida
pelo subparágrafo (!), uma. 1uz circular branca.
b) uma. embarcação de comprimento inferior •a 50 metros pode exibir uma
luz circular branca onde melhor possa ser vista, em lugar das luzes prescritas
no parágrafo (a) desta Regra;
c) uma embarcação fundeada ·pOd·e, e uma embarcaC(ão de comprimento
igual ou superior a 100 metros deve ut!l!zar ainda todas as luzes de fainas, ou
equivalentes, disponíveis, para iluminar seus conveses:
·
d) uma embarcação encalhada deve exibir as luzes prescritas no parágrafo
(a) ou (b) desta Regra, e, adicionalmente, onde melhor possam ser vistas:
I - duas luzes circula.r•es -:mcarnadas dispost::ts em linha vertical;
I I - três esferas dispostas em linha ver~ical:
e) uma embarcação d.e comprimento inferior a 7 metros não será o·brigado
a exibir as luzes ou marcas prescritas nos parágrafos (a), (b) ou (d), de.sta Regra
quando fundeada ou encalhada fora de ou das proximidad·es de um canal es.trei;to,
uma via de acesso, um fundeadouro ou de rotas normalmente utilizadas por
outras embarcações.
REGRA 31
Hidroaviões

Quando for impossível a um hidroavião exibir luz·es e marcas das características ou nas posições prescritas nas Regras desta Parte, ele deverá exibir luzes
e marcas tão semelhantes em características e posição quanto nossível.
PARTE D
Sinais Sonoros c Lt!minosas

REGRA 32
Definições

a) a palavra "apito" significa qualquer dispositivo de sinaliZ~ação sonora,
capaz de produzir os sons curtos e longoo prescritos e que atenda às especificações contidas no Anexo III a este Regulamento.
b) o termo "apito curto" significa um som de duração aprc·ximada de 1
segundo;
c) o termo "apito long.o" significa um som de d.uração de 4 a 6 segundos.
REGRA 33
Equipamentos para Sinais Sonoros

a) Uma embarcação de comprimento igual ou superior a 12 metros deve ser
equipada com um apito e um sino e uma embarcação de comprimento igual ou
superior a 100 metros deve ser equipada, além disso, com um gongo, cujo tom e
som não possa ser confundido com o do sino. Os apito, sino e gongo devem
atender às especificações contidas no Anexo III a este Regulamento. O sino, o
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respectivamente as mesmas características sonoras, desde que o seu ac!onamento
manual seja sempre possível.
b) Uma embarcação de comprimento Inferior a 12 metros não será obrigada
a ter os equipamentos de sinalização sonora prescritas no parágrafo (a) desta
Regra mas, se não os tiver, deverá possuir outros dispositivos, capazes de produzir um sinal sonoro eficaz.
REGRA 34

Sinais de manobra e sinais de advertência
a) Quando as embarcações estão no visual uma das outras, uma embarcação
de propulsão mecânica que esteja manobrando como autorizado ou determinado
nestas Regras, deve indicar essa manobra através os seguintes sinais de seu
apito:
- um apito curto para indicar "estou guinando pa·ra boreste";
- dois apitos curtos para indicar "estou guinando para bombordo";
- três apitos curtos para indicar "estou dando atrás".
b) Qualquer embarcação pode suplementar os sinais de apito prescritos no
parágrafo (a) d~sta Regra com sinais luminosos, repetidos apropriadamente
durante a execuçao da manobra:
I - Estes sinais luminosos terão o seguinte significado:
- um lampejo para indh:ar "estou guinando para boreste";
- dois lampejas para indicar "estou guinando para bombordo";
- três lampejas para indic·ar "estou dando atrás".
II - a duração de cada lampejo deve ser de cerca de um segundo e o intervalo de .tempo entre cada lampejo deve ~er de cerca de um segundo, o intervalo
de tempo entre sinais sucessivos não deve ser inferior a dez segundos;
III) quando instalado, este sinal deve ser constituído por uma luz circular
branca visível a distância mínima de 5 milhas e deve atender às previsões do
Anexo I.
c) Quando, no visual uma da outra, em um canal estreito ou via de acesso:
Il uma embarcação que tem a intenção de ultrapassar outra deve de acordo
com a Regra 9 (e) (I), indi-car sua intenção pelos seguintes sinais de seu apito:
- dois apitos longos seguidos de um apito curto para Indicar: "tenho a intenção de ultrapassá-la por seu boreste";
- dois apitos longos seguidos por dois apitos curtos para indicar "tenho a
intenção de ultrapassá-la por seu bombordo";
I1 - a embarcação a ser ultrapassada, quando manobra de acordo com a
Regl'a 9 (e) (!), deve indicar sua concordância através o seguinte sinal de seu
apito:
- um apito longo, um curto, um longo e um curto, nesta ordem.
d) Quando embarcações, no visual uma da outra, se aproximam e, por qualquer motivo, uma das embarcações não consegue entender as intenções da manobra da outra, ou está em dúvida quanto à suficiência da manobra empreendida
pela outra para evitar colisão, a embarcação em dúvida deve indicar imediatamente esta dúvida através de pelo menos cinco apitos curtos. Este sinal pode ser
suplementado com um sinal luminoso composto de um mínimo de cinco lampejas
curtos e rápidos.
c) Quando uma embarcação estiver se aproximando de uma curva ou de
uma ó.rea de um canal estreito ou via de acesso onde outras embarcações podem
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ser respondido com um apito longo por qualquer embarcação que o tenha ouvido,
que esteja se aproximando do outro lado da curva ou detrás da obstrução.
f) Se uma embarcação estiver equipada ocom apitos distanciados de mais de
100 metros entre si, apenas um único apito deverá ser usado para emitir sinais
de manobra e sinais de advertência.
REGRA 35

Sinais sonoros em visibilidade restrita

Dentro ou nas proximidades de uma área de visibllldade restrita, seja dia ou
noite, os sinais prescritos nesta Regra devem ser usados como segue:
a) Uma embarcação de propulsão mecânica com seguimento deve soar, em
intervalos não superiores a 2 minutos, um apito longo.
b) Uma embarcação de propulsão mecânica sob máquinas, mas parada e
sem seguimento, deve soar a intervalos não superiores a 2 minutos, dois apitos
longos sucessivos separados por intervalo de cerca de 2 segundos.
c) Uma embarcação sem governo, uma embarcação com capaocidade de manobra restrita, uma embarcação restrita devido a seu calado, uma embarcação a
vela, uma embarcação engajada na pesca e uma embarcação rebocando ou empurrando outra embarcação, devem, em lugar dos sinais prescritos nos parágrafos
(a) ou (b), desta Regra, soar, a intervalos não superiores a 2 minutos, três apitos
sucessivos sendo o primeiro longo e os dois seguintes curtos.
d) Uma embarcação rebocada ou, se houver mais de uma embarcação rebocada, a última do reboque, se guarnecida, deve soar, a. intervalos não superiores
a 2 minutos, quatro apitos sucessivos, sendo o primeiro longo e os três seguintes
curtos. Se possível, este sinal deve ser soado imediatamente após o sinal emitido
pelo rebocador.
e) Quando uma embarcação empurradora e uma. embarcação empurrada por
ante avante estão ligadas rigidamente, formando uma unidade integrada, elas
devem ser consideradas como uma embarcação de propulsão mecânica e devem
emitir os sinais prescritos nos parágrafos (a) ou (b) desta Regra.
f) Uma embarcação fundeada deve soar rapidamente o sino durante cerca
de 5 segundos, a. intervalos não superiores a um minuto. Em uma embarcação de
comprimento igual ou superior a 100 metros, o sino deve ser soado avante e, imediatamente após o sino, deve ser soado rapidamente o .gongo, a ré, durante cerca
de 5 segundos. Além disso, uma embarcação fundeada pode soar três apitos sucessivos, sendo um curto, um long>a e um curto, para indicar sua posição e
advertir uma embarcação que se aproxima quanto à possibilldade de uma colisão.
g) Uma embarcação encalhada deve soar o sino e se determinado, o gongo,
como prescrito no parágrafo (f) desta Regra e, além disso, deve ·emitir três batidas de sino separadas e distintas, imediatamente antes e após as batidas rápidas
do sino. Pode, adicionalmente, emitir um sinal de apito apropriado.
h) Uma embarcação de comprimento inferior a 12 metros não é obrigada a
emitir os sinais supramencionados mas, se não o fizer, deve emitir outros sinais
sonoros eficazes, a intervalos não superiores a 2 minutos.
i) Uma embarcação de praticagem, quando engajada em serviço de praticagero pode, além dos sinais prescritos nos parágrafos (a), (b) ou (f) desta Regra,
soar um sinal de identificação formado por quatro apitos curtos.

REGRA 36

Sinais para chamar a atenção

Caso seja necessário atrair a atenção de outra embarcação, qualquer embarcação pode emitir sinais sonoros ou luminosos que não possam ser confundidos

•;.
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holofote sobre a direção do perigo de tal maneira que não perturbe qualquer
embarcação.
RJEGRA 37

Sinais de perigo
Quando uma embarcação se encontra em perigo e necessita de auxílio, deverá
usar ou exibir os sinais prescritos no Anexo IV a este Regulamento.
PARTE E

Isenções
REGRA 38

Isenções
Desde que atenda ao determinado no Regulamento Intern:tcional para Evitar
Abalroamentos no Mar, 1960, qualquer embarcação (ou classe de embarcações)
cuja quilha foi batida, ou que se encontra em estágio de construção correspondente, antes da data de entrada em vigor deste Regulamento, pode ser isentada
de cumpri-lo como segue:
a) Até quatro anos após a data de entrada em vigor deste Regulamento, da
instalação de luzes com os alcances prescritos na Regra 22.
b) Até quatro anos após a data de entrada em vigor do presente Regulamento, da instalacão de luzes com as especificações de cor como prescrito na
Seção 7 do Anexo ·r, deste Regulamento.
c) Isenção permanente do reposicionamento das luzes, resultante da conversão do sistema britânico para o sistema métrico e do arredondamento das medidas.
d) (I) Isenção permanente do reposicionamento das luzes do mastro de embarcações de comprimento inferior a 150 metros, resultante das prescrições da
Seção 3 (a) do Anexo I 3 (a) do Anexo I.
II) Até nove anos após a data de entrada cm vigor deste Regulamento, do
reposicionamento das luzes de mastro de emb::trcações de comprimento igual ou
superior a 150 metros, resultante das prescrições da Seção 3 (a) do Anexo I deste
Regulamento.
e) Até nove anos após a data de entrada em' vigor deste Regulamento, do
reposicionamento das luzes. de mas:ro, r-esultante das prescrições das .Seções
2 (g) e 3 Cbl do Anexo I.
f) Até nove anos a[)ós a data de entrada em vigor deste Regulamento, do
reposicionamento das luzes de bordos, resultante das pr·escriçõ.es da Seção 3 (b)
do Anexo I.
g) Até nove anos após a data de entrada em vigor deste Regulamento, dos
dispositivos de sinalização sonora prescritos no Anexo III.
ANEXO I

Posicionamento c Detalhes Técnicos de Luzes e Marcas
1. Definição
O termo "altura acima do casco" significa a altura acima do convés corrido
superior.
2. Posicionamento c espaçamento vertical das luzes
a) Em uma embarcação de 'Comprimento Igual ou superior a 20 metros, as
luzes de mastros devem ser posicionadas como segue:
I) a luz de mastro de vante ou, se houver apenas uma luz de mastro, esta, a
uma altura acima do casco não inferior a 6 metros c, caso a boca da embarca-
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necessário, entretanto, que esta luz seja posicionada a uma altura acima do casco
superior a 12 metros;
II) quando houver duas luzes de mastro, a de ré deve estar posicionada a
uma .altura pelo menos 4,5 metros verti'Calmente mais alta que a de vante.
b) A separação vertical das luzes de mastro de embarcações de propulsão
mecânica deve ser tal que, em todas as condições normais de trim, a luz de ré
seja vista sobre e separada da luz de vante a uma distância de 1.000 metros da
proa, quando vistas do nível do mar.
c) A luz de mastro de uma embarcação de propulsão mecânica de comprimento igual ou superior a 12 metros mas inferior a 20 metros, deve ser posicionada a uma altura não inferior a 2,5 metros acima da amurada.
d) Uma embarcação de propulsão mecânica de comprimento inferior a 12
metros pode ter sua luz mais alta posicionada a uma altura inferior a 2,5 metros
acima da amurada. Entretanto, quando além das luzes de bordos e· da luz de
alcançado tiver uma luz de mastro, esta deverá ser posi'Cionada em uma altura
pelo menos 1 metro superior à das luzes de bordos.
e) Uma das duas ou três luzes de mastro prescritas para uma embarcação de
propulsão mecânica quando engajada em reboque ou empurra de outra embarcação deve ser posicionada na mesma posição da luz de mastro de vante de uma
embarcação de propulsão mecânica.
f) Em todas as circunstâncias .a luz ou luzes de mastro devem ser posicionadas de maneira a ficar acima e livres de todas as demais luzes e obstruções.
g) As luzes de ·bordos de uma embarcação de propulsão mecânica devem ser
posicionadas em uma altura a'Cima do casco não superior a três quartos da altura
da luz de mastro de vante. Não devem ser posicionadas tão baixo que possam
sofrer interferência das luzes de convés.
h) Quando as luzes de bordos de uma embarcação de propulsão mecânica de
comprimento inferior a 20 metros foram . combinadas em uma única lanterna,
esta será posicionada a pelo menos 1 metro abaixo da luz de mastro.
i) Quando as Regras prescreverem duas ou três luzes posicionadas em linha
vertical, seu espaçamento deve ser como segue:

I - em embarcações de comprimento igual ou superior a 20 metros o espaçamento destas luzes não deve .ser inferior a 2 metros e, exceto quando for necessária uma luz de reboque, a altura acima do 'Casco da luz inferior não deve ser
menor que 4 metros;
II - em embarcações de comprimento inferior a 20 metros, o espaçamento
destas luzes não deve ser inferior a um metro e, exceto quando for necessária
uma luz de reboque, a altura acima da amurada da luz inferior não deve ser
menor que 2 metros;

m - quando forem usadas três luzes, o espaçamento entre elas deve ser

igual.

j) A luz inferior das duas luzes circulares prescritas para uma embarcação
de pesca quando engajada na pesca deve ser posicionada a uma altura acima das
luzes de bordos não inferior ao dobro do espaçamento entre as duas luzes verticais.
k) Quando forem usadas duas luzes de fundeio, a de vante deve ser posicionada pelo menos 4,5 metros acima da de ré. Em uma embarcação de comprimento superior a 50 metros., a luz de fundeio de vante deve ser posicionada a altura
a'Cima do casco de pelo menos 6 metros.
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Posicionamento e espaçamento horizontal das luzes

a) Quando forem prescritas duas luzes de mastro para embarcações de propulsão mecânica, a distância 11orizontal entre elas não deve ser inferior à metade do comprimento da embarcação, mas não necessita ser superior a 100 metros. A luz de mastro de vante não deve ser posicionada a distância da roda de
proa superior a um quarto do comprimento da embarcação.

b) Em uma embarcação de comprimento igual ou superior a 20 metros, as
luzes de bordos não devem ser posicionadas adiante das luzes de mastro de vante.
Elas devem ser posicionadas no ou próximo dos bordos da embarcação.
4.

Detalhes de posicionamento de luzes indicadoras de direção para embarcações
de pesca, dragas e embarcações engajadas em operações submarinas

a) A luz indicadora da direção em que se encontra disparado o aparelho de
pesca de uma embarcação engajada na pesca, como prescrita na Regra 26 (c) (II)
deve ser posicionada a uma distância horizontal de 2 a 6 metros das duas luzes
circulares encarnada e branca. Sua altura não deve ser superior que a da luz
circular branca prescrita na Regra 26 (c) (!) e não deve ser inferior que a das
luzes dos bordos.
bl As luzes e marcas empregadas por uma embarcação engajada em operações de dragagem ou submarinas, para indicar o bordo obstruido e/ou o bordo
de passagem livre, como prescrito na Regra 27 (dl (Il e (ll), devem ser exibidas
à distância horizontal máxima praticável mas, em nenhum caso, a menos de 2
metros das luzes e marcas prescritas das Regras 27 ('bl (Il e (II). Em nenhum
caso a mais alta destas luzes ou marcas deve ser posicionada a altura superior
que a mais baixa das três luzes ou marcas previstas na Regr 27 (bl (Il e (II) .

5. Anteparas para luzes de bordo
As luzes de bordos devem ser munidas, pela parte interna da embarcação, de
anteparas pintadas com tinta preta fosca de acordo -com os requisitos da Seção 9
deste Anexo. Com uma lanterna combinada, usando um só filamento vertical e
uma divisão muito estreita entre as seções verde e encarnada, não há necessidade de anteparas externas.
6.

Marcas
a) As marcas devem ser pretas e devem ter as seguintes dimensões:

I - uma esfera deve ter diâmetro não inferior a 0,6 metro;
II - um cone deve ter o diâmetro da base de pelo menos 0,6 metro e a altura igual ao seu diâmetro;
m - um cíl!ndro deve ter o diâmetro de pelo menos 0,6 metro e a altura
igual ao dobro de seu diâmetro;
IV - uma marca de diamante deve consistir de dois cones como definidas
em (II) acima, possuindo uma base comum.
b) A distância vertical entre as marcas deve ser no mínimo de 1,5 metros.

c) Em uma embarcação de comprimento inferior a 20 metros podem ser
usadas marcas de dimensões menores, mas proporcionais ao porte da embarcação, podendo o espaçamento ser reduzido de forma correspondente.
Especificação de cores para luzes
A cromat!cidade de todas as luzes de navegação deve estar de acordo com
os padrões abaixo, que se encontram dentro dos l!mites indicados pelo diagrama
de cromaticidade para cada cor pela Comissão Internacional de iluminação
(CIEl.

7.
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Os limites da zona de cada ·cor são dados pelas coordenadas dos vértices dos
ângulos, que são os seguintes:
I - Branco
X 0,525 0,525 0,4!52 0,310 0,310 0,443
y 0,382 0,440 0,440 0,348 0,283 0,382
I I - Verde
X 0,028 0,009 0,300 0,203
y 0,385 0,723 0,511 0,356
III - Encarnado
X 0,680 0,660 0,735 0,721
y 0,320 0,320 0,265 0,259
IV -Amarelo
X 0,612 0,618 0,575 0,575
y 0,382 0,382 0,425 0,406
8. Intensidade das luzes
a) A intensidade luminosa mínima das luz.es deve s·er calculada pela fórmula:
I
3,43 X lO'xT X D2 X K-D
onde
I = intensidade luminosa em candeias, nas condições de serviço,
T = fator limite 2x1Q-7 lux,
D = distância de visibilidade (alcance luminoso da luz em milhas marítimas),
K = coeficiente de transmissividad·e da atmosfera.
Para as Iuzes prescritas, o valor de K deve ser 0,8 correspondendo à
visibilidade meteorológica de cerca de 13 milhas marítimas.
b) A twbela a seguir fornece uma seleção dos valores obtidos pela fórmula:

=

Distância de visibilidade (alcance
luminoso) da lw: em milha
marítimas

Intensidade luminosa da luz em
candeias para

D

I

1
2
3
4
5
6

0,9
4,3
12
27
52
94

K

= 0,8

Nota: Deve-se limitar a intensidade luminosa máxima das luzes de navegação a fim de evitar r.eflexos excessivos.
9. Setores Horizontais
a) As luzes de bordos instaladas nas embarcações têm que exibir a intensidade minima requerida para vante. As intensidades têm que diminuir, até
atingirem valor praticamente nulo entre 1.0 e 3.0 além dos setores prescritos.
II - Para as luzes de alcançado e para as lu2íes de mastro, assim como
para as luzes de bordos a 22°,5 por ante-a-ré do través, as intensidades mínimas
requeridas devem ser mantidas sobre o arco do horizonte até 5° dentro dos
limites dos setores prescritos na Regra 21. A partir de so dentro dos setores
prescritos a intensidade pode decrescer de 50% até os limites prescritos; deve
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5° além dos limites prescritos.
b) Luzes circulares devem ser posicionadas de modo a não serem obscurecidas pos mastros, mastaréus ou estruturas em setores angulares superiores a
6°, exceto as luzes de fundeio, que não necessitam ser posicionadas a alturas
impraticáveis acima do casco.
10. Setores Verticais
a) Os S·etores verticais das luzes elétricas, com exceção das luzes de embarcações a vela, devem assegurar:
I - que pelo menos a intensidade mínima requerida seja mantida em todos
os ângulos de 5° acima a 50 abaixo da horizontal;
II - que pelo menos 60% da intensidad·e mínima requerida s.eja mantida
de 7°,5 acima a 7°,5 a.baixo da horizontal.
b) No caso de embarcações a vela, os setores verticais de luzes elétricas
devem assegurar:
I - que pelo menos a intensidade mínima requerida seja mantida em todos
os ângulos de 5° acima a 5o abaixo da horizontal;
· II :....: que pelo menos 50% da intensidade mínima requerida seja mantida
de 25° acima a 25 abaixo da horizontal.
c) No caso de luzes que não scj am clétricas, estas ·especificações devem ser
cumpridas tanto quanto possível.
11. Intensidade de l112es não elétricas
As luzes não elétricas devem estar tanto quanto possível de acordo· com as
intensidades mínimas, como especificado na Tabela da Seção 8 deste Anexo.
12. L112 de manobra
Não obstante as previsões do parágrafo 2 (f) deste Anexo, a luz de manobra
descrita na Regra 34 (b) de·ve ser posicionada no mesmo plano vertical de meio
navio que a luz ou as luzes de mastro e onde praticável, a uma altura mínima de
2 metros verticalmente acima da luz de mastro de vante, desde que ela não
fique a menos de 2 metros acima ou abaixo da luz de mastro de ré. Em uma
embarcação equipada com apenas uma luz de mastro, a luz de manobra, se
instalada, deve ser posicionada onde melhor possa ser vista, distanciada v·erticalmente no mínimo 2 metros da luz de mastro.
13. Aprovação
A construção de lanternas e marcas e a instalação de lanternas a bordo da
embarcação d·evem satisfazer a autoridade apropriada do País onde a embarcação e.:;tiver registrada.
ANEXO II
Sinais adicionais para embarcaç5cs de pesca pescando muito próximas
umas das outras
1. Generalidades
As luzes aqui mencionadas, caso exibidas em con.sequencia da Regra 26
(d), dev·em ser posicionadas onde melhor possam ser vistas.
Devem ser separadas de no mínimo 0,9 metro mas a um nível mais baixo
que as luzes prescritas na Regra 26 (b) (!) e (c) (!) . As luzes devem ser circulares e vlsiv·eis à distância de pelo menos uma milha mas à distância menor
que as luzes prescritas por estas Regras para embarcações de pesca.
2. Sinais para embarcações de pesca de arrasto
a) Quando .engajadas na pesca de arrasto, quer usando aparelho para demersal ou pelágica, podem exibir:
I - quando lançando suas redes: duas luzes brancas em linha vertical;
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m- quando a rede se prendeu a uma obstrução: duas luzes encarnadas
em linha vertical.
b) !Cada uma das duas embarcações engajadas em pesca de arrasto conjugado p<Jde exibir:
I - à noite, um farol dirigido para vante e na dlreção de outra embarca~ão do par;
II - quando lançando ou recolhendo suas redes ou quando suas redes se
prenderam a uma obstrução, as luzes prescritas em 2 (a) acima.
3. Sinais para embarcações engajadas na pesca com rede de ·cerco (traineiras)
As embarcações engajadas na pesca com rede de cerco (traineiras) podem
exibir duas luzes amar.elas, em linha vertical. Estas luzes devem lampejar alternadamente a cada segundo e com perlodo iguais de lampejo e ocultação. Estas
luzes p<Jdem ser exibidas a;penas quando a embarcação está tolhida por seu
aparelho de pesca.
ANEXO

m

Detalhes técnicos de aparelhos de sinalização sonora
1. Apitos

a) Freqüências e alcance audível
A freqüêncla fundamental do sinal deve situar-se entre os limites de 70 a
700Hz.
O alcance audível do sinal de um a·pito deve ser determinado pelas freqüências acima, que podem incluir a freqüêncla fundamental e/ ou uma ou
mais freqüênclas mais altas, dentro dos limites de 180 a 700 Hz (± 1%) e que
produzem os níveis de pressão sonora especificadas no parágrafo 1 (c) abaixo.
b) Limites das freqüências fundamentais
A fim de assegurar uma grande variedade de características de apitos, a
freqüêneia fundamental de um a:pito d·eve estar situada entre os seguintes limites:
I - 70 a 200 Hz, para uma embarcação de comprimento igual ou superior
a 20(} metros;
II - 130 a ~50Hz, para uma embarcação de comprimento Igual ou superior
a 75 metros; mas Inferior a 200 metros;
m - 250 a 700 Hz, para uma emba·rcação de comprimento inferior a
75 metros.
c) Intensidade e alcance audível dos sinais sonoros
Um apito instalado numa embarcação deve produzir, na direção de sua Intensidade máxima e à distância de 1 metro, um nível de pressão sonora, .na
banda de pelo menos 1/3 de oitava dentro dos limites de freqüênclas de 180
a 700 Hz ( ± 1%), de valor não inferior ao valor apropriado da tabela a:balxo:
Cumprimento da embarcação
em metros
200 ou mais .................... .
75 mas inferior a 200 . , ........ .
20 mas Inferior a 75 ........... .
menos de 20 .................... .

Nível da banda de 1/3
de oitava a 1 metro,
em dB, referido a
2xlO-•NJmB

Alcance audível em
milhas marítimas

143
138
130

2

120

0,5

1,5
1
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o alcance audível da tabela acima é dado para informação ·e é a distância
aproximada na qual um apito pode s-er ouvido o longo de seu eixo, para vante,
com 90% de probab!l!dade em condições de ar calmo a bordo e havendo ruído
fundo médio nos postos doe escuta da embarcação (assumid'Js os valores de 68
dB na banda de oitava centrada em 250 Hz e 63 dB na banda de oitava centrada em 500 Hzl .
Na prática a distância à qual um apito pode ser ouvido é extremamente
variável e de]}ende de modo crítico das condições de tempo; os valores dados
podem ser encarados como típicos, mas, ·em condições de vento forte ou grande
nível de ruído ambiental nos postos de escuta, o alcance pode S·er muito reduzido.
d) Propriedades direcionais
o nível de pressão sonora de um apito direcional não deve ser mais de 4 dB
menor do que o nível de pressão sonora sobre o eixo, em qualquer direção no
plano horizontal entre ± 45. 0 do eixo. Em qualquer outra direção no plano horizontal, o nível de pressão sonora não deve ser mais de 10 dB menor do que o
nível de pressão sopre o eixo, de forma que o alcance em qualquer direção seja
pelo menos a m~tade ao alcance no eixo para vante. O nível de pressão sonora
deve ser medido na banda de 1/3 (um terço) de oitava que determina o alcance
sonoro.
e) Posicionamento de apitos
Quando um apito direcional for o único apito existente a oordo, ele deve ser
instalado com sua intensidade máxima dirigida para vante.
Um apito deve ser posicionado tão alto como possível a oordo, a fim de
reduzir interferências a'J som emitido por parte de obstruções, bem como para
minimizar o risco de lesões do aparelho auditivo dO pessoal. O nível de pressão
sonora do próprio apito de uma embarcação em seus· postos de escuta não deve
exceder 110 dB (A) e, s·e possível, deve ser inferior a 100 dB (A).
f) Instalação de mais de um apito
Se, em uma embarcação, f·orem instalados apitos distanciados de mais de 100
metros entre si, deve haver um arranjo para que eles não sejam soados simultaneamente.
g) Sistemas combinados de apitos
Caso, o campo sonoro &a um apito singelo ou de um dos apitos referidos na
alínea 1 (f) acima, for possível de apresentar uma zona de nível de sinal grandemente reduzido devido à presença de obstruções, é recomendado instalar um
sistema combinado de apitos, a fim da eliminar essa redução. Para os propósitos
destas Regras, um sistema combinado de apitos deve ser considera;do como um
apito singelo. Os apitos de um sistema combinado devem ser posicionados de
maneira que a distância que os separa não seja superior a 100 metros e deve
haver um arranjo para que s·ejam soados simultaneamente. A freqüência de
qualquer um dos apitos deve diferir da dos outros de pelo menos lO Hz.
2. Sino ou gongo
al Intensidade do sinal
Um sino ou gongo, ou outro equipamento que possua características sonoras
semelhantes, deve produzir um nível de pressão sonora de pelo menos 110 dB
a 1 metro.
b) Construção
Os sinos e os gongos devem ser fa•bricados com material resistente à corrosão e proj-etados para forn<lcerem um som claro. O diâmetro da boca do sino
não deve ser inferior a 300 mm para embarcações de comprimento superior a 20
metros e não deve ser inferior a 200 mm para embarcações de comprimento entre
12 e 20 metros. Onde praticável, recomenda-se o uso de um dispositivo mecânico
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operação manual deve ser sempre possível. A massa do badalo não deve ser
inferior a 3% da massa do sino.
3. Aprovação
A construção de aparelhos de sinallzação sonora, seu desempenho e sua
instalação a bordo da embarcação, devem satisfazer a autoridade apropriada
do País onde a embarcação estiver registrada.
ANEXO IV
Sinais de Perigo

1. Os seguintes sinais, usados ou exibidos em conjunto ou separadamente,
indicam perigo e necessidade de auxíllo:
a) um tiro de canhão ou outro sinal explosivo, soado em intervalos de cerca
de um minuto;
b) um toque contínuo de qualquer aparelho de sinalização de cerração;
c) foguetes ou granadas lançando estrelas encarnadas, disparados um de
cada vez, em intervalos curtos;
d) um sinal emitido por radiotelegrafia ou por qualquer outro método de
sinalização, constituído pelo Grupo ... ~~~ ... (SOS) do Código Morse;
e) um sinal emitido por radiotelefonia constituído peia palavra falada
"Mayday";
fl o sinal de perigo do Código Internacional de Sinais indicado por N.C.;
g) um sinal constituído por uma bandeira quadrada tendo acima ou abaixo
um:a esfera ou qualqua.r coisa semelhante a uma esfera;
hl chamas a bordo da embarcação (provenientes da queima de um barril
de alcatrão, óleo, etc.) ;
i) um foguete luminoso com pará~quedas. ou uma tocha manual, exibindo
luz encarnada;
j) um sinal de fumaça desprendendo fumaça de cor alaranjada;
kl movimentos lentos para cima e para baixo com os braços esticados para
os lados;
1) o sinal de alarme radiotelegráfico;
m) o sinal de alarme radiotelefônico;
n) sinais transmitidos por radiofaróis de emergência, indicadores de posição.
2. São .proibidos o uso ou a exíbição de qualquer um dos sinais a;cima ou
de outros sinais que com eles possam ser confundidos, ·exceto quando com o
propósito de indicar perigo e necessidade de auxílio.
3. Chama~se atenção para as seções pertinentes do Código J;nterno de Sinais,
para o Manual da Busca e Salvamento e para os seguintes sinais:
(a) um pedaço de lona de cor laranja com um círculo e um quadrado pretos
ou outro símbOlo apropriado (para identificação aérea);
(bl um corante d'água.
!RESOLUÇAO I
A CONFEMNCIA
!Reconhecendo a necessidade da participação de todas as Partes Contra~
tantes da Convenção sobre o Regulamento Internacional para Evitar Abalroa~
menta no Mar, 1972 no processo de emendas a essa Convenção,
iRieconhecendo particularmente a necessidade da participação, nesse processo, de Partes Contratantes que não são Membros da Organização Maritima
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Considerando que a Organização pode estabel·ecer disposições para tal participação por parte de Estados que não são membros da Organização.
Resolve recomendar à Assembléia o estabelecimento de disposições para a
participação, com direito de voto, de todas as Partes Contratantes da Convençii.<>, inclusive aquelas que não são membros da Organização, sempre que a Assembléia da Organização considerar assuntos conoornentes a emendas ao Regulamento Internacional para Evitar Abalroamento no Mar, 1972.
RESOLUÇãO II
A CONFER:a:NCIA

Atenta à necessidade de breve entrada em vigor da Convenção sobre o Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar 1972,
Resolve recomendar que os Estados que tencionam tornar-se Partes da
Cc:mvenção:
(1) depositem seus instrumentos de ratificação, aprovação, aceitação ou
adesão o mais breve possível;
(2) caso não tenham depositado tais instrumentos antes de 31 de dezembro
de 1973, forneçam ao Secretário-Geral da Organização Marítima Consultiva
Intergovernamental, em ocasião não posterior a essa data, uma indicação sobre
a época em que presumem estar habilitados para tanto.
(As Comissões de Relações Exteriores e de Transportes, Comunicações
e Obras Públicas.)
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DO SR. PRIMEIRO-SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
N. 351/74, de 20 do corrente, comunicando a aprovação do substitutivo do
Senado ao Projoeto de Lei da Câmara n. 0 55, de 1972 (n.0 373-E/71, na Casa
de origem) que define, para fins de Previdência Social, a atividade de Auxiliar de Condutor Autônomo de V·eículo Rodoviário, e dá outras providências. (·Projeto enviado à sanção em 20-8-74).
0

PARECERES
PARECER N.o 377, DE 1974
Da Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto •de Lei da Câmara n.0 74, de 1974, (n.0 578-A, de 1972, na origem), que "regula o
exercício da profissão de Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos e dá outras providências".
Relator: tSr. Franco Montara.
Depois de amplamente discutido e estudado na Câmara dos Deputados,
onde recebeu pareceres pela aprovação nas Comissões de Constituição e Justiça,
de Trabalho e Legislação Social, e de Finanças, vem ao exame do Senado o
presente projeto de lei, que regulamenta a profissão d·e Propagandista e Vendedor de Produtos Fa-rmacêuticos.
2. Como sali<mtado pelo ilustre Deputado Alcir Pimenta, o projeto resulta da
fusão de duas propostas, no mesmo sentido, que foram apresentadas à Câmara,
uma pelo Deputado Floriano Paixão e outra pelo Deputado Roberto Gebara,
que o digno Relator da Comissão de Trabalho e Legislação Social houve por
bem reunir num só estudo, de modo a exprimir, de maneira mais completa,
as justas aspirações dos Propagandistas e Vendedores de Produtos Farmacêuticos.
3. O substitutivo Alcir Pimenta foi acolhido, quanto à forma e o conteúdo, pela
Câmara dos Deputados, onde, afinal, foi aprovado por unanimidade. Esse substitutivo transformado agora em Projeto da Câmara dos Deputados, tem a seu
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favor o grande mérito de vir regular uma profissão até certo ponto desamparada,
apesar de todos lhes reconhecerem o caráter de atividade extremamente útil
e até mesmo, necessária a toda a comunidad·e.
4. Em seus pontos fundamentais, a proposta estabelece que:
a) considera-se propagandista e vendedor de produtos farmacêuticos
todo 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, pú.
blicos e privados;
b) o exercício d·essa profissão é privativo dos portadores de certificado
de conclusão do respectivo curw; dos que há mais de um ano, da data
de publicação da lei, estejam profissionalmente qualificados como tal,
bem como daqueles que, tendo menos de um ano de serviço na profissão,
venham a matricular-se no curso antes mencionado;
c) a duração normal do trabalho do Propagandista e Vendedor. de Produtos Farmacêutico.s não excederá de quarenta horas semanais;
d) a jornada do Propagandista e Vendedor de Produtos Farmacêuticos
.será de oito horas de ~rabalho, com direito a descanso semanal remunerado de quarenta e oito horas contínuas e correspondentes ao .sábado e
domingo;
e) as férias anuais do Propagandi>ta e Vendedor de Produtos Farmacêuticos serão de 30 (trinta) dias corridos;
f) o salário mínimo profissional equivalerá a três vezes o maior salário
mínimo da região em que trabalhar, assegurado esse mínimo quando o
pagamento for feito, exclusivamente, à base de comissão;
g) é proibido o trabalho de menor de 18 anos na profissão ora regulamentada.
5. Além desses aspectos, outros de menor relevo vêm consid·erados no projeto,
todos minuciosamente fixados de modo a evitar problemas na aplicação da lei,
que, no particular, dispensa regulamentação.
O projeto pelo .sentido de justiça social e interesses público que encerra
está a merecer a acolhida do Senado Federal.
Somos pela .sua aprovação.
Sala das Comissõ·es, 15 de agosto de 1974. - Renato Franco, Presidente
Franco Montoro, Relator - Octávio Cesário - Guido Mondin.
PARECER N.0 378, DE 1974
Da Comissão de Constituição e Justiça
Sobre o Projeto de ,Lei ·do .Senado n.o 86, de 1971, que "cria o Banco
Brasileiro do Comércio Exterior, e determina outl'as providências".
Relator: Sr. Ilelvídio Nunes
1. De autoria. do emin·ente Senador Luiz cavalcan~e, o presente projeto, em seu
art. 1.0 , autoriza o Pod·er Executivo "a criar o Banco Brasileiro de Comércio
Exterior, sob a forma de sociedade de economia mista, com a finalidade de
participar do planejamento e promoção do desenvolvimento nacional, ~orno
órgão -executor das diretrizes, normas e decisões do Conselho Nacional do Comércio Exterior".
Preposição de caráter eminentemente autorlzativo, prescreve o Projeto
n.o 86/71 do Senado, entre outras normas para sua efetlvação, que o Banco
terá:
a) sede e foro na Capital da República e agências onde se flz·er necessário (art. 2. 0 );
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controle acionário (art. 3.0);
c) as atuais atribuições da CACEX, observadas as decisões e normas
estabelecidas ptllo Conselho Nacional de Comércio Exterior (art. 4.0 );
d) um serviço para atender aos r·egistros <los exportadores, nos termos
da Lei n.o 4. 557, de 1964, e do art. 17 da Lei n.0 5. 025, de 1966 (art. 6.0 );
e) obrigação de man:er atualizado o cadastro geral dos exportadores
(art. 6.0 , § 2. 0 ).
Dispõe o art. 7. 0 que "os diretores e o pessoal técnico da CACEX poderão
optar por seu aproveitamento no Banco Brasileiro do Comércio Exterior, respeitados os direitos adquiridos".
2. O Autor, em sua justificação, aborda os fundamentos constitucionais do
projeto: no tocante à iniciativa das leis (art. 56), compe;ência do Congresso
(art. 43), planejamento e desenvolvimento nacional (art. 8, 0 , V), competência
da União para legislar sobre direito comercial, normas de direito financeiro e
comércio exterior (art. 8. 0 , inciso XVIII, letras b, c e 1).
A seguir, invoca a ciência hermenêutica, desde os romanos até os nossos
dias, com Carlos Maximiliano, e o seguinte ensinamento de Pontes de Miranda:
"Todo o direito comeTcial pertence à competência primitiva do Poder
Legislativo central, e nenhuma questão surge a respeito. A União tem
competência privativa para legislar sobre direito financeiro, instituições de crédito, sistema monetário, sobre o comércio exterior e interestadual, câmbio e transferência de valores para o Exterior."
Dentre os inúmeros comentários que a ma:éria recebeu da imprensa, destaco trechos de Economia e Finanças, de Paulo Viana, Informe Especial, Jornal
do Comércio, Recife (PEl, 7 de outubro de 1971:
"O projeto, dentro da sua linha técnica - smj - enquadra-se :perfeitamente den ~ro da melhor exege~.e constitucional, e o cuidado característico da maneira reservada como foi elaborado a isso
ensejou, sobretudo num momento em que o possível esvaziamen~o do
Congresso é assunto por demais comentado. De acordo com o preceito constitucional vigente, o pr·oíeto Luiz Cavalcante não dispõe sobre matéria financeira, não cria cargos, funções ou empregos públicos
nem aumenta a despe;a do Erário.
Em outras palavras, o que s·e d·eduz da leitura do projeto do Senador
alagoano, é que se pretende transformar a atual Carteira de Comércio
Exterior do Banco do Brasil no Banco Brasileiro de Comércio Ex::erior,
sob a forma de sociedade de economia mista, com a finalidade de participar do planejamento e da promoção do desenvolvimento nacional,
como órgão executor das diretr!zes, normas e decisões do Conselho Nacional do Comércio Exterior (art. 4. 0 - As atuais atribuições da CACEX
- observadas as deciSões e normas estabelecidas pelo Conselho Nacional do Comércio Exterior - passam a s·er da. competência do Banco
.
Brasileiro do Comércio Exterior; tais como ... ) .''
'
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3. Realmente, examinadas as disposiçõel do projeto atentamente, nada se encontra que possa ser argüida de inconstitucionalidade, pois versa, ef.etivam<mte,
sobre normas de direito financeiro. E, como se sabe, somente se tratasse de matéria financeira, conforme tem sido iterativamente pela Comissão de Constituição e Jus~iça desta Casa, haveria impedimento quanto à iniciativa. Além di~o,
é de se notar, o projeto não dispõe sobre funcionários: os servidores da CACEX
do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, estão suj-eitos ao r·egime da
Consolidação das Leis do Trabalho, não são funcionários públicos e, ademais,
a proposição, tão-somente, admite que o pessoal em tela efetue uma opção.
Como se verifica, o proj·eto está redigido de forma hábil contornadora de
vários e possíveis obstáculos de ordem constitucional. O seu' mérito será, sem
dúvida, examinado pelas Comissões Técnicas a que está distribuído.
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l1l o parecer.
Sal~ das Comissões, 17 de novembro de 1971. - Daniel Krieger, Presidente
-. HeiVJdio Nunes, Relator - Antônio Carlos, vencido - Gustavo Capanema. W1lson Gonçalves, vencido - José Sarney- Elllival Caiado, vencido - Nelson
Carneiro.
PARECER
N.0 379, de 1974
Da Colllissão de Economia, sobre o Projeto de Lei do Senàdo n.0 86, de 1971.
Relator: Sr. Orlando Zancaner.
1. O presente pro}eto cria o Banco do Comércio Exterior, com a finalidade
ge participar no planejamento e promoção do des·envolvimento nacional, como
011gao executor das diretrize.s, normas e de~ões do Coil!s:elho Nacional do
Comércio Exterior (art. l,O).
Os arts. 2.0 e 3.0 tratam do local de sede e do capital, a s:er fixado pelo
Poder Executivo.
As atuais atribuições da CACEX - Carteira de Comércio Exterior - pelo
art. 4.o, passam a ser da competência da nova instituição bancária, que também
exercerá o controle das exportações segundo normas baixadas pelo Conselho
Nacional do Comércio Exterior (art. 5.0 ).
Os demais artigos tratam do registr·o dos ·exportadores (6. 0 ), do pessoal a
ser admitido (7.0 ) e dos fundos vinculados ao comércio exterior (art. 8.0 ).
2. Justificando o projeto, seu ilustre autor salienta que simplificar a rotina é
um dos propósitos de sua apresentação, objetivo esse que é uma das metas
do Plano Nacional de Desenvolvimento 1972-1974, aprovado pela Lei n. 0 5.727,
de 1971 (I - Estratégia de exportação).
Com efeito, é o que se depreende da leitura do § 1.0 do art. fJ. 0 do projeto
e do seguinte trecho da justl'&:ação:
"No momento atual de d·eslanchamento da economia brasileira no
campo mundia', urge, pois, melhorar e adequar os mecanismos de comércio exterior, outorgando ao Governo instrumentos que lhe permitam
garantir a contínua ascensão do ritmo de nosso crescimento económico.
Infere-se, daí, a nec.e.::sidade da criaçã.o do Banco Brasileiro do
Comércio Exterior, à. semelhança de outros países, com a finalidade
de introduzir maior grau de .especialização no sistema bancário nacional, dotando-o de instituição capaz de fortalecer, ampliar e racionalizar ainda mais o e~ercício da política de estímulo, disciplina e diversificação das transações internacionais."
3. Entre 1968 e 1970, dados do comércio exterior evidenciam o crescimentf:? de
46% do total exportado. Ness·e mesmo período, o crescimento de produtos qmmicos maquinaria, veículos .e manufaturados foi de 136% (Anuário do mGE
197Í - pág. 294). Por conseguinte, o crescimento da exportação dos produtos
industrializados é 3 (três) vezes superior ao crescimento do total e a participação desses prod::~tos, em relação às outras mercadorias, evolui de 6% para
11 o/o do valor em dólares.
convém, ainda, ~embrar que a politica exterior desenvolvida pela atual
Administração proporcionou um substancial aumento de nossas reservas internacionais.
Não obstante, temos ainda muitos obstáculos a r·emover, sobretudo quando,
por exemplo, países europeus, já industrializacto.s, ·oferecem aos paises da ALALC
- Associação Latino~A.mericana de Livre Comércio, a venda a crédito de seus
equipame11tos com prazo de 10 ou mais anos, enquanto que o Brasil s<Jmente
tem condições para financiá-los em 5 anos.
1
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mas também a necessidade de reorganização do setor bancário para financiar
a exportação de manufaturas.
E isso porquanto, à semelhança do passado de outros países, é necessário
que o Brasil se torn•e, em outras bases, uma nação credora e ocupe áreas que,
até então, não mereceram dos países industrializados um tratamento adequado.
Esse é o nosso entendimento do seguinte trecho do programa "Metas e
Bases para a Ação do Governo", que deu origem ao aludido Plano Nacional
de Desenvolvimento:
"Incumbirá ao Itamaraty continuar a desenvolver esforços a fim
de que sejam reformadas as regras do comércio internacional, de forma
que os países em d.esenvolviment.o, como o Brasil, possam vir a usufruir
de parcela justa e equitativa de seus benefícios.
Para tanto, rea'izar-se-á a tar·efa de articulação, quer no âmbito
interamericano, quer fora d·ele (Africa, por exemplo), a fim de conjugar-se a vontade politica do Pais .e sua consciência dos problemas que
enfrenta, com a consciência e vontade política de nações que se encontram em situação semelhante à sua."
Em termos empresariais, isso significa a crial(ão de um banco especlàlizado
que forneça ao empresário nacional os elementos de oportunidade que complementam o instrumento r·epresentado pelos incentivos fiscais e, com isso, ampliar
o nível de ·emprego da população brasileira.
Esses são os motivos por que, do ponto de vista da política ·econômica
nacional, opinamos pela aprovação do presente projeto.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 1972. - Magalhães Pinto, Pr•esidente
- Orlando Zancaner, Re'ator - Geraldo Mesquita - Milton Cabral - Luiz
Cavalcante - Augusto Franco, v·encldo - Leandro Maeiel, vencido - Paulo
Guerra.
VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR AUGUSTO FRANCO:
1. O presente projeto autoriza o Poder Executivo a criar o Banco Brasileiro
cio Comércio Exterior - BB:CE.
2. Em essência, a proposição vis!l. a criar uma entidade bancária com as atribuições da CACEX, o órgão do Banco do Brasil S.A. responsável pela execução
da política de comércio exterior (Lei n. 0 4.595, d.e 1964, art. 19, item VIII, e
art. 59). Trata-se, portanto, da criação de um banco especializado.
3. Na justificação do projeto o autor diz:
"Nota-se perfeitamente a ênfase atribuída pela política governamental de fomento às exportações como instrumento estratégico para
dinamizar nosso comércio exterior, garantindo, dessa maneira, maior
capacidade para importar, de acordo com as nec·essidades presentes
e futuras do desenvolvimento econômico do País."
Diz, ainda, a justificação:
"No momento atual d.e deslanchamento da economia brasileira no
rcampo mundial, urge, pois, melhorai! e adequar os mecanismos de
comércio exterior, outorgando ao Governo instrumentos que lhe permitam garantir a continua ascensão do ritrno de nosso crescimento econômico.
Infere-se, dai, a necessidade da criação do Banco Brasileiro do
Comércio Exterior, à seme'hança de outros países, com a finalidade
de introduzir maior grau de ·especialização no sistema bancário nacional, dotando-o de instituil(ão capaz de fortalecer, ampliar e racionalizar ainda mais o exercício da politica de ·estímulo, disciplina e diversificação das transações internacionais."
4. Não é preciso destacar a importância da presente proposição. Esta é conhecida ou percebida por qualquer um. O que se pretende ,ag•ora, é pedir atenção
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O primeiro é a natureza instrumental dessa atividade. Ela é, antes de
tudo, um meio ou uma variável experimental, dentro de um conjunto coerente,
para consecução de determinados efeitos.
As atividades do comércio exterior, como se sabe, estão ligadas à consecução dos objetivos nacionais de desenvolvimento .e transformação social, mediante processo de competição capaz de assegurar níveis internacionais de eficiência
aos setores público e privado, como estabelece o Plano Naciona! de Desenvolvimento Económico e Social - 1972/74 (Lei n. 0 5.727, de 1971). Para tanto, é
necessário incorporar à economia nacional a agressividade .e os modernos instrumentos de evolução adotados pelas economias desenvolvidas.
Sabe-se, ainda, que os órgãos responsáveis pela execução da politica exterior
continuam a desenvolver esforços a fim de que sejam rdormadas as regras do
comércio internacional, de forma que os países em desenvolvimento, como o
Brasil, possam vir a usufruir de parcela justa e equitativa de seus henefícios.
q Sistema que a atual Administração está pondo em ação não repousa na
criaçao de banco especializado, mas se fundamenta, notadamente:
1 - Na constituição de consórcios de exportação;
2 - Na ampliação da rede de agências de bancos nacionais, no exterior,
para intensificar o apoio financeiro local às firmas brasileiras operando fora
do País; e
3 - Na associação a empresas de países desenvo'vidos que já disponham de
mecanismos de comercialização de âmbito internacional, a fim de colocar produtos brasileiros, nos seus países, ou em área em que nosso ac.esso seja ainda
limitado.
E isso, porquanto, não adianta criar um banco se ele não tem ramificação
e nem pessoal, sem maiores referências ao problema de captação de recursos.
Esse o motivo por que devem, ainda, ser transferidos recursos de outros setores,
da economia para a atividade exportadora, setor este que ainda necessita de
recursos públicos, obtidos, principalmente, através dos incentivos fiscais.
5. Não obstante esses aspectos gerais, convêm insistir nos seguintes fatos:
O capital do órgão de cuja criação se cogita, fixado pelo Poder Executivo,
seria subscrito majoritariamente pela União.
As atribuições atualmente desempenhadas pela CACEX :passariam à competência do novo órgão, tais como:
I - emitir licenças de importação e exportação, cuja exigência será limitada
ao interesse nacional;
II - exercer, prévia ou posteriormente, a fiscalização de preços, medidas, classificação, qualidade e tipos, dec'arados nas operações de exportação,
dir·etamente ou em colaboração com outros órgãos governamentais;
III - exercer, prévia ou posteriormente, a fiscalização de preços, pesos,
medidas, qualidade e tipos nas operações de Importação, respeitadas as atribuições e competência das repartições aduaneiras;
IV - financiar a exportação e a produção para exportação de produtos
industriais, bem como, quando imprescindível, adquirir ou financiar estoques
d·e outros produtos exportáveis;
V - adquirir ou financiar produtos de importação necessários ao abastecimento do mercado interno, ao equ!líbrio dos preços e à constituição de estoques
reguladores, sempre que o comércio importador não tenha condições para fazê-lo;
VI - col•aoorar com o órgão compeLente na aplicação do regime de similaridade e do mecanismo do draw back;
VII - elaborar, em coop.eração com órgãos do Ministério da Fo.zenda, as
estatísticas do comércio exterior;
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-130VIII - promover, no Pais e no exterior, programas de informações destinados a favorecer as exportações;
IX - elaborar projetas espedficos de investimento objetivando aumentar o
volume de produção exportâvel, ou da participação do Brasil nos diferentes
tipos de transações internacionais, inclusive de capitais.
o projeto ainda prevê o registro obrigatório dos exportadores, no Banco a
ser criado, a transferência para este dos atuais fundos especiais de financiamento vinculados ao comércio exterior, bem como o aproveitamento optativo
do pessoal técnico da CACEX no nove! órgão.
6. A importância manifesta do comércio exterior, repetimos, já o tornou prioritário nos esforços governamentais de incentivos à.s at!vidades econôm!cas.
Cremos, mesmo, que ta'vez seja o setor que mais venha recebendo benefícios
de ordem fiscal nos últimos tempos, particularmente no que tange à exportação
d.e manuiaturados e semimanufaturados, citando:
isenção do imposto de renda, pelo montante da parte relacionada com
as vendas no exterior, no lucro tributável das empresas exportadoras;
2. cômputo no custo da produção, para fins de tributação, dos gastos
&fetuados no exterior com promoção e propaganda de produtos exportados;
3. possib!lidade das empresas se beneficiarem nas transferênci1l.'l financeiras à titulo de royalties, Assistência Técnicas e juros de e~réstimos,
de redução ou restituição do imposto de renda nelas inc!dent.es, na proporção das exportações realizadas;
4. permissão às empresas de se beneficiarem, por crédito fiscal, do IPI
que incide nos manufaturaoos exportados;
5. melhor processamento do regime de devolução, por ocasião de exportação de mercadorias, de parte dos tributos arreca,dados na importação de matérias-primas ou semi-elaborada.s (draw back);
6. estímulos de ordem creditícia, via preferencialmente Fundo cl.e Financiamento das Expor·t.ações (FINEX);
7. instituição do seguro de crédito à exportação;
8. defesa dos acordos internacionais de produtos primários; e
9 finalmente, a adoção da taxa flexível do câmbio.
1.

7. Pode-se dizer que 6 (seis) órgãos compõe o núcleo da área de intercâmbio
externo em nosso país:
1. o Conselho N·acional do COmércio Exterior (CONCEX): órgão normativo;
2. O Conselho Monetário Nacional: fixa cl.!retrizes da cambial e do
balanç·o de pagamentos;
3. O Conselho de Política Aduaneira: formula a política tarifária;
4. A Secretaria de Receita Federal: estuda celebração de acordos internacionais, no que tange à tributação;
5. A Carteira <le Comércio Exterior - CACEX: que presta as atividades
bancárias inerentes ao sistema (inclusive sofrendo presentemente processo de reestruturação);
6. O Ministério das Relações Exteriores, que executa no âmbito internacional a política de comércio exterior.
Esse, portanto. o problema fundamental que o projeto pretende equacionar.
Como podemos verificar, existe uma diversificação de entidades reguladoras e
executivas envolvidas no processo, obrigando, tanto o importador como o exportador, a uma prolongada esp·era para obter a liberação de documentos.
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efeito no exterior.
Apesar da idéia contida no projeto ser válida, julgamos que as providências
que o Governo vem adotando são as que melhor atendem, no momento, às
transformações requeridas.
Cremos que o Poder Executivo, dentro das reformas que vem executando,
chegará a atingir o setor do nosso Intercâmbio comercial com o exterior, concluindo pela necessidade dessa especificação bancária sem .que precise de uma
autorização formal, e ele o fará quando julgar conveniente e por iniciativa
própria.
Pelas razões expostas, embora louvando as nobres e dignas Intenções que
levaram o eminente Autor a apresentar o presente projeto, opinamos pela sua
rejeição, por considerá-lo, em síntese, inoportuno.
·
Sala das Comissões, em 4 de outubro de 1972. - Augusto Franco.

PARECER

N.o 380, de 1974

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei do Senado n.0 86,
de 1971.
Relator: Sr. Jessé Freire
Por iniciativa do nobre Senador Lulz Cavalcante, foi submetido à consideração do Senado Federal Projeto de Lei autorizando o Poder Executivo a criar
o Banco Brasileiro do Comércio Exterior. sob a forma de sociedade de economia
mista, com a finalidade de participar do plan·ejamento e promoção do desenvolvimento nacional, como órgão executor das diretrizes, normas e decisões do
Conselho Nacional do Comércio Exterior (CONCEXJ. Segundo o Projeto de
Lei, o estabelecimento de crédito, cuja Instituição é proposta, absorveria as atribuições da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil (CACEXJ que, dentro
da atual organização do comércio exterior do Pais, age como Secretaria Executiva do CONCEX.
2. O projeto teve acolhida favorável pela Comissão de Constituição e Justiça,
que o considerou em condições de ter tramitação normal, vez que nada foi encontrado que pudesse ser argüido contra seu aspecto jurídico-constitucional.
3. Na Comissão de Economia, o Projeto de Lei também foi aprovado, contra os
votos dos Senadores Augusto Franco e Leandro Maclel. Segundo parecer do
Senador Orlando zancaner, a criação de um banco especializado em condições
de apoiar os esforços do empresário nacional, no sentido da conquista e/ou manutenção de mercados no exterior, encontraria sua justificativa no próprio programa ''Metas e Bases para a Ação do Governo", quando diz que:
"Incumbirá ao Itamaraty continuar a desenvolver esforços a fim de que
sejam reformadas as regras do comércio internacional, de forma que os
paises em desenvolvimento, como o Brasil, possam vir a usufruir de
parcela justa e eqüitat!va de seus benefícios.
Para tanto, reallzar-se-á a tarefa de articulação, quer no âmbito interamericano, quer fora dele (Africa, por exemplo), a fim de conjugar-se
a vontade politica do Pais e sua consciência dos problemas que enfrenta com a consciência e vonta.de politica de nações que se encontram
em situação semelhante à sua."
4. Cabe mencionar, por sua importância para consideração do Projeto de Lei,
o pronunciamento do Exm. 0 Sr. Mlnl&tro da Fazenda, Prof. Antônio Delfim Neto,
em seu oficio de 12 de junho de 1972, anexo ao processo, em resposta ao pedido
de esclarecimentos do Presidente da Comissão de Economia do Senado, em oficio que lhe dirigiu em 25 de maio de 1972. Em seu oficlo, assevera o Sr. Mlnls-
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- 132tro que tanto a Assessoria Internacional de seu Gabinete quanto a Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil e o Banco Central "concluíram pela sua
•·ejeição", diante de várias considerações llg!lldas aos problemas de aumento
de custos operacionais, exigência de recursos orçamentários para suprir a noV'a
organização, perda do si.<:.tema de informações a,tualmente existentes, fragmentação de operações que deveriam obedecer a uma unidad.e de coordenação, perda
de recursos hoje supridos pelo Banco do Brasil, etc.
5. A iniciativa do nobre Senador Luiz Cavalcante carece, a nosso ver, de um
elemento fundamental de juízo: a demonstração da viabilidade económica do
empreendimento. Procura-se organizar uma nova empresa, que só encontraria
razão de .existência s·e oferecesse aos capitais públlcos ou particulares, nela in~estidos, ad·equada remuneração, tal como o fazem a Petrobrás, Eletrobrás, Banco do Brasil, Companhia Vale do Rio Doce, etc. Se a previsão de rentab1lidade
do empre·endimento resultasse pouco atrativa, não só seria difícil para ele contar com poupanças privadas, como seria injusto, e economicamente equivocado, exigir ou induzir que outras empresas, das quais o Governo participa,
subscrevessem ações, desviando recursos patrimoniais que melhor seriam empregados para expansão das atividades para as quais foram criadas e estão
exercendo com sucesso. Descapitalizar empresas de economia mista ·em favor
de empreendimento de duvidosos resultados financeiros, constituiria fator negativo no momento em que o Brasil atravessa fase de crescente prosperidade,
para cuja manutenção elaboram-s·e planos de expansão das atividades básicas,
:).Ue exigem vultosos capitais de origem interna ou externa.
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6. Poderíamos, contudo, admitir que seria oportuno ao Pais que o Governo, mediante a criação de uma empresa pública, assumisse encargos adicionais, resultante de deficits operacionais de um banco de comércio exterior, se nele encontrasse motivações de pioneirismo. Isto é, se não existisse na atualidade uma.
estrutura capaz de r·esolver conveni·entemente as questões financeiras que emergem da necessi:dad.e de conceder crédito às exportações, em seus diferentes prazos,
e dentro de condições competitivas no mercado internacional.
Não é, porém, este o caso do Brasil. Tanto existe um sistema de financiamento às exportações, em pleno funcionamento, quanto o órgão que o administra exerce suas funções com eficiência, e custos que certamente seriam ultrapassados se nova estrutura fosse montada para tal objetivo, tendo ainda o
ónus do controle de todo o comércio exterior do Pais.
7. Atualmente o sistema de financiamento às exportações adm!nlstJ:ado pela
Carteira. de -comércio Exterior do Banco do Brasil, com recursos do Fundo de
Financiamento à Exportação (FINEX), engloba as seguintes modalidades de
operações:
1. Financiamento à exportação
1.1 - financiamento dlreto ·à exportação;
1. 2 - flnanciamen to direto ao Importador estrangeiro;
1.3 - financiamento à exportação em consignação.
2. Financiamento de apoio e complementação
2.1 - financiamento à produção;
2.2 - financiamento dos programas de estudos e pesquisas de mercado
e Instrumentos de comercialização;
2.3 - financiamento à promoção e comercialização no exterior;
2.4 ·- financiamento à venda de estudos e projetas técnicos e económicos e de engenharia.
Como se vê, trata-se de uma gama d.e operações que praticamente cobre
as necessidades dos exportadores brasileiros. Elas não foram implantadas ao
mesmo tempo. P·elo contrário, ganharam em sofisticação à medida que os lm-
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perativos do desenvolvimento brasileiro apontavam a conquista dos mercados
internacionais como uma exigência básica para a consecução de altas taxas
anuais de crescimento.
Ao lado da CAOEX, o setor bancário privado participa do financiamento às
exportações, em operação a prazo curto (até 180 dias), e do financiamento à
produção exportável, nos termos da Resolução n. 0 71, do Banco Central do
Bra&l.

...

8. Parece-nos sobremodo interessante aludir a certas características do sistema de financiamento às exportações, tais como mencionadas no Relatório da
Cart·eira ·de Comércio Exterior do Banco do Brasil, relativo· a 1971:
Releva notar, no caso brasileiro, que, até a presente data, a maior demanda de recursos ref·ere-se ao pré-financiamento, isto é, o financiamento à produção para exportação, justificado na própria estrutura
das exportações, ainda preponderantemente de produtos primários, produtos semi-industrlalizados e industrializados da agroindústrla, da indústria leve ou outros em estágio intermediário de elaboração."
Já existe, portanto, um esquema montado, no setor público ou privado, decorrente da aludida Resolução do Banco Central, que vem fornecendo aos exportadores brasi1eiros recursos para atendê-los naquela fase do ciclo produçãocomercialização, que, segundo a CACEX, maior demanda de fundos exige. Saliente-se, ainda, que tais financiamentos atingem não só bens e equipamentos
de produção, como também outros produtos industrializados.
9. De.'lde sua implan·t.ação, o valor dos financiamentos às exportações tem aumentado paulatinamente, devido, principalmente, não só aos ajustamentos fiscais d.e fronteira perm~tidos pelo Governo, como também à implantação das
modal!dades de financiamentos concedidos.
Exportac;ões Financiadas pela CACEX
1965/1971
US$ 1.000
Anos

Valor da Exportação

Valor Financiado

1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971

1.001
4.607
5.327
2.281
8.780
19.307
26.975

897
3.451
5.056

1.91!

8.199
18.002
25.385

.. Fonte: Carteira de Comércio Exterior d·o Banco do Brasil.
Em que pese a tal incremento, deve convir-se que representam muito pouco,
percentualmente em relação às ·exportações brasileiras de produtos industrializados, que já auDglram cifras da ordem de um bilhão de dólares. Ademais, não
se deve perder de vista que o valor d·Os financiamentos incluem também os
concedidos para produção de mercadorias exportáveis,
Tais cifras. evidentemente, não revelam escassez relativa de recursos para
suprir as operações, mas, sim, ausência cl.e operações a serem financiadas.
10. cabe-nos, pois, questionar &e o volume de negóci·os no financiamento às
exportações já seria suficiente para manter a rentabilidade de uma organização,
altamente técnica, como o banco brasileiro de comércio exterior, cuja criação
é proposta. ~t.ualmente o Banco do Brasil, por sua carteir-a especializada, atende
às necessidades dos exportadores ·brasileiros e controla as exportações e impor-
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- 134tações através de suas centenas de agencias espalhadas em todo o terrttórlo
naclona! e agências e escritórios Instalados no exterior. Toda esta organização
teria que ser praticamente desmontada e recriada com Investimentos e custos
adicionais. Cremos não ser exagerado estimar em 1. 500 os funcionários do Banco
do Brasil lotados na CACEX e situar em tomo de 20 milhões de dólares as
despesas administrativas anuais. Atualmente o próprio Banco do Brasil pode
fornecer recursos para financiar as exportações, sem custos financeiros elevados.
No caso da criação do novo estabelecimento, este teria que concorrer no mercado
de caplta;Is por recursos, de custo elevado, que deveriam ser empregados a juros
baixos, para criar condições de competitividade no mercado Internacional para
nossas exportações financiadas.
Seria o volume de operações capaz de justificar economicamente a substituição da CACEX: pelo banco de comércio exterior proposto? Não cremos.
ll. Cumpre notar que em fins de 1972, realizou-se o I Encontro Nacional de
Exportadores, promovido pela Associação de Exportadores Brasileiros, ao qual
concorreram cerca de 1. 000 empresários que participam do comércio exterior,
sem que se registrassem quaisquer reclamações contra a atual situação e preconizassem a criação de um banco especializado no financiamento das exportações.
Isto revela, a nosso ver, que o atual sistema satisfaz ao setor privado. O próprio
signatário deste parece, na qualidade de Presidente da Confederação Nacional
do COmércio, em entrevista concedida ao Boletim Cambial, teve ensejo de manifestar o pensamento da entidade, afirmando que a CACEX cumpre satlsfatoriamf:nt.e su-as atribuições, no que se refere aos financiamentos do comércio exterior,
e não se justificando a Instalação de um banco de comércio exterior.
12. o Projeto de Lei e mdlscussão apenas autoriza a criar um banco de comércio
exterior. o Poder Executivo, através do pronunciamento do Ministro da Fazenda,
manifestou-se contrário à Iniciativa, por julgá-la Inoportuna pelo.s ponderá\"eis
motivos que apresenta. Perdeu, portanto, a iniciativa sua finalidade.
13. Pelos motivos expostos, não encontro, na atual conjuntura brasileira, motivos que justifiquem a criação do estabelecimento previsto pelo Projeto de Lei do
nobre Senador Luiz Cavalcante.
Tampouco encontro, na passagem do programa de "Metas e Bases para a
Ação do Governo", que serviu de justificativa para o voto possível do ilustre
Relator da Comissão de Economia, motivos que induzam a aceitar o Projeto de
Lei. São consid·erações de ordem genérlca, e não específica, que se adaptariam
a qualquer iniciativa em favor das exportações brasileiras.
Opino, pois, pe!a rejeição do Projeto de Lei.
Sala das Comissões, 7 de agosto de Hl73. - João Cleofas, Presidente - Jessé
Freire, Relator - Wilson Gonçalves - J~urico Rezende - Lourival Baptista Cattete Pinheiro - Alexandre Costa, vencido - Geraldo Mesquita - Ru:y
Carneiro.
VOTO EM SEPARADO DO SR. SENADOR ALEXANDRE COSTA:
Em exame, nesta Comissão de Finanças, o Projeto de Lei acima epigrafado,
de autoria do nobre Senador Lulz CaV'alcante, que, auto·rlzando o Poder Executivo a criar o Banco Brasileiro do comércio Exterior, pretende atribuir a um
estabelecimento bancário ultra-especlal!zado os cometimentos atualmente deferidos, por mera extensão, a um dos setores departamentais do Banco do Brasil
- a CACEX, bem como todos os demais pertinentes à execução da política
nacional de comércio exterior, decorrente das decisões normativas do Conselho
Nacional do Comércio Exterior.
Na Comissão de Constituição e Justiça, sendo Relator o Senador Helvidio
Nunes e ficando vencidos os Senadores Emival Caiado, Antonio Carlos e Wilson
Gonçalves, foi o projeto considerado consti tuclonal e jurídico, pelo que teve
autorizada, nos termos regimentais, a sua tramitação normal.
Na Comissão de Economia, antes que a proposição fosse relatada e apreciada,
registrou-se pedido de manifestação prévia. ao Ministro da Fazenda, atendido
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através do Ofício n. 0 24.141/72, do próprio Ministro Antonio Delfim Netto que
asseverou posição contrária à aprovação do projeto. Inobstante isso, a Comlssão
rejeitou o parecer contrário do Senador Augusto Franco e, contra os votos d.este
e do Senador Leandro Maciel, acabou firmando posição Igualmente favorável
à aprovação do Projeto n.o 86/71, através do parecer do Relator eLo vencido,
senador Orlando Zancaner.
Isto posto, devo dizer, em primeirQ lugar, que não aceito a conclusão
segundo a qual a Idéia do projeto é válida, mas ao Executivo deve ser deixada
a tarefa de decidir sobre a oportunidade da reconhecidamente necessária especialização bancária no setor do intercâmbio comercial com o. exterior. Equiva'·eria,
segundo penso, a pedir ao Executivo que viesse exercitar taml:lém as competências
e as responsabilidades que constitucionalmente restam ao Congresso, em particular ao senado.
Ou o projeto é correto quanto à técnica legislativa, válido e oportuno quanto
ao alcance das medidas pretendidas e a época de sua apresentação, devendo,
pois, ser aprovado, pelo Senado, em razão da sua adequação e méritos, ou, então,
não é nada disso e deve ser rejeitado, sem necessidade de quaisquer evasivas
ou sofismas, posições que fazem comprometer o comportamento altivo que é
esperado desta casa.
Não comungo, por outro lado, com as conclusões do Ex.mo Sr. Ministro da
Fazenda, por entender que elas, a·o contrário de desacon.s·elhar a aprovação do
projeto em exame, laboram quase todas no sentido de tomá-lo uma necessidade
urgente e imperiosa, quer quanto ao aspecto ela especialização orgânico-administrativa e empresarial que se busca alcançar, como decorrência lógica do
progresso tecnológico, quer ainda sob o prisma do desenvolvimento nacional e
seus envolvimentos financeiros.
A execução da política de comércio exterior depende, presentemente,
conforme é sabido e está informado elucidat!vamente no oficio do Ex.mo Sr.
Ministro da Fazenda, de uma variedade de organismos (CONCEX, CACEX,
FINEX, Banco Central do Brasil, etc.), o que já basta para verificar que os
seus mecanismos são múltiplos e passíveis de comportamentos não obrigatoriamente coerentes ou coincidentes, o que não ocorreria se o órgão fosse um
só, como está pretendido no projeto.
De outra parte - e é o próprio Ministro quem o diz em seu ofício -, o
aumento da capacidade de exportação do País leva necessariamente a uma
eXpansão dos serviços da CACEX. E, se é indisfarsável que a atuação governamental no setor tem-se mostrado marcadamente fomentadora das exportações,
atendida a política da instrumentalização eficaz e dinamizadora do comércio
exterior e, através dos seus resultados econômicos e financeiros, do próprio d·es·envo!'<.imento nacional, creio que dia chegará em que ter-se-á conseguido o
inconveniente gigantismo da referida carteira que, embora sendo mero apêndice
de um estabelecimento bancário oficial, acabará por transformar-se em um
banco d·entro de outro banco. E o Banco do Brasil, como é sabido, tem outras
e múltiplas atribuições, dentre as quais se destaca a do fomento à produção.
o raciocínio é lógico e é inafastável, a menos que se pretenda para o nosso
comércio exterior uma posição estaticamente incipiente, como a da época em
que foi criada a CACEX.
Creio, assim, que desaconselhar a criação do Banco Brasileiro do comércio
Elcterior, sob o fundamento ele que as suas finalidades já estão preenchidas por
uma carteira do Banco do Brasil, a CACEX e por outros organismos, é o mesmo
que, digamos, injustificar ou negar validade e oportunidade aos sucessivos
desmembramentos ocorridos no Ministério da Agricultura, do qual exsurg!ram,
para cuidar de funções que já não eram comportadas na sua esfera competencial, os Ministérios do Trabalho· e da Indústria e comércio, assim como o das
Minas e Energia. Injustificar, seja permitida a insistência do exempl·o, a
divisão do antigo Ministério da Educação e Saúde em dois ministérios distintos:
o da Educação e Cultura e o da Saúde. Ou, ainda, a. própria criação do Banco
Central do Brasil, exercendo hoje ativldades e atribuições que, tanto quanto
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as referentes ao comércio exterior, já não estavam cabendo no âmbito das
funções .especificas do Banco do Brasil, destinadas principalmente a financiar
e a fomentar a produção· interna nacional.
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Aliâs, os motivos que leva·ram à criação da CACEX e que têm levado o
Banco do BDasil a expandir-se no exterior, mediante a instalação de Inúmeras
agências em praças de outros países, não são diferentes daqueles que· servem
de base à preconizada criação do Banco Brasileiro do Comércio Exterior. Se a
concretização desse objetivo importará em custos, como pondera o Sr. Ministro
da Fazenda, não creio possa tal circunstância ser erigida em obstáculo sério
ou insuperável, uma vez que o custo é Indissociável do empre,endimento, administrativo ou empresarial, sendo certo ainda que a instalação de agências bancárias
no exterior e a manutenção d.e mecanismos e aparelhamentos necessários à
execução da política comercial exterior, também demandam custos elevados.
compensados todos pela rentabilidade correspondente. E se o Banco do Brasil
rea'iza incrementadamente tais investimentos, é porque há compensação financeira, o que, de resto, pode perfeitamente justificar a criação do organismo especializado de que trata o projeto.
Assim, ponderando sobre quantos subsídios v·aliosos existem nestes autos,
sobretudo aceitando como v•erd·adeiros os argumentos contidos nos incisas II e
III da brilhantíssima e robusta justificação ao projeto, a qual me rep·O·rto
para fazê-la parte Integrante deste parecer, respeitando embora as opiniões
contrarias aiqnl já manifestadas, tenho pal'a mim que a autorização legislativa
que se quer d·ar ao Pod•er Executivo, para a criação do Banco Brasileiro do
comércio Exte·rior, no que concerne a esta Comissão apreciar e opinar, tendo em
vista principalmente· as suas vinculações de ordem financeira, é absolutamente
válida, necessaria e oporiuna., razões pela quais manifesto-me favorável à aprov~ãio do Projeto de Lei do Senado n.0 86/71.
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ll: o meu parecer.

Sala da Camisão, 4 de maio de 1973. - Alexandre Costa.

o SR. PBESmENTE (Ruy Santos) (Pausa.)

O Expediente lido vai à publlcaça..,.

'Esta Presidência verificou a ocorrência de um lapso na redação final do
Projeto de Decreto Legislativo n. 0 11, de 1974 (n.0 149-B/74, na Câmara dos
Deputados), que aprova texto de acordo Internacional.
Trata-se do Acordo sobre a Definitiva Fixação da Barra do Arroio Chuí,
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, e não
da Declaração Brasileiro-Uruguai sobre Limite de JurisdiGões Marítimas, como
constou dos autógrafos remetidos à Presidência da República.
Esta P11esldêncla dá ciência ao Plenário de que, nos termos da '8.linea c do
artigo 363 do Regimento Interno, adotou as providências cabíveis junto à Presidência da República, inclusive a remessa de novos autógrafos, devidamente
corrigidos.
No Expediente lido constam os projetas de Lei da Câmara n.0 92, de 1974,
que altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 5.a Região e dá outras providências, e n. 0 93. de 1974, que altera o Quadro de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região
e dá outras providências,
Nos termos da alínea b do Inciso II do art. 142 do Regimento Interno, as
matérias receberão emendas, perante a primeira Comissão a que foram distribuídas, pelo prazo de cinco sessões ordinárias.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. Lo-secretário.
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lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SEN.IIDO

N.o 84, de 1974
"Acrescenta dispositivos à Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n. 0 5.452, de 1.0 de maio de 1943."
Do Sr. Nelson Carneiro
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Acrescente-se ao Capítulo I, do Titulo III, entre as Seções XIII e
XIV, da Consolidação das Leis do Trabalho, a seguinte seção:
"Seção XIV
Dos Motoristas e Cobradores em Veículos de Transportes Coletivos de
Passageiros Urbanos e Suburbanos.
Art. 351. A duração norm-al do trabalho do& motoristas e cobradores
de veículos de transportes coletivos de passageiros urbanos e suburbanos
será de 7 (sete) horas contínuas, perfazendo um total de 42 (quarenta e
duas) horas semanais.
Parágrafo único. Será assegurado aos referidos empregados, diariamente, um intervalo de 20 (vinte) minutos para alimentação.
Art. 352. O regime especial de trabalho previsto no artigo anterior,
excepcionalmente poderá ser aumentado para 8 (oito) horas diárias,
não excedendo 48 (quarenta e oito) horas semanaiS, observados os preceitos gerais sobre duração de trabalho.
Art. 353. Em &eguida a cada período de trabalho h-averá um intervalo
de repouso de, no mínimo 12 (doze) horas."
Art. 2.0 A atual Seção XIV, do Capítulo I, do Titulo m, assim como todos
os subseqüentes artigos da Consolidação das LeiS do Trabalho, são renumerados.
Art. 3.0 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Tendo em vista a relevância da matéria, toma-se-ia indispensável enumerar as razões de ordem pública que justificassem a validade desta proposição.
No entanto, visa esta alteração l!lpenas coibir a prática de ato ilícito, prejudicial à saúde dos motoristas e cobradores de ôn~bus urbanos e nuburbanos.
A questão ora suscitada é de fácil apreciação. A Consolidação das Leis do
Trwbalho, em seu art. 71, assegura ao empregado, durante a jornada diária
de oito horas de trabalho, um intervalo de um-a hora para repouso e alimentação,
Lamentavelmente, porém, as empresas de ônibus de linhas urbanas e suburbanas não cumprem tal dispositivo consolidado, impondo a seus empregados
,condições desumanas de trabalho, bem assim obtendo maior quantidade de
trabalho e pagando menos, além de eJqJor a sérios riscos a segurança dos passageiros e de terceiros.
Os motoristas e cobradores geralmente trabalham oito horas ininterruptas,
sem qualquer Intervalo, o que lhes acarreta fadiga anormal e desnutrição acentuada. O número crescente de desastres graves, em conseqüência do esgotamento fislco dos motoristas de ônibus, revela a evidência desses fatos.
Nestas condições, reduzindo-se para sete horas a jornada diária de trabalho dessa categoria de trabalhadores, as empresas se desobrigariam do encavgo legal de conceder o Intervalo de uma hora Ininterrupto., bem como hav<Jrla
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uma normalização das atuals relações de trabalho, em tais circunstâncias irregulares.
Lembro, finalmente, ·que a presente proposição está sendo aJpresentada por
solicitação do Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Anexos de
Niterói.
Sala das Sessões, em 21 de agosto de 1974. - Nelson Carneiro.
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(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Ruy santos) - O projeto que acaba de ser lido será.
publicado e remetido às comissões competentes.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro, Líder do MDB.
O SR. NELSON CABNEDtO - Sr. Presidente e Srs. Senadores, realiza-se,
neste momento, em Bucareste, uma conferência da maior relevância, relativa ao
crescimento da população em todo o mundo e suas repercussões nos anos próximos e futuros.
Infelizmente, no Brasil, Sr. Presidente, não podemos falar em aumento da
!POPulação sem dizer que temos a nossa própria limitação, a mais trágica
das limitações, que é a da natlmortalldade. Esta é a que delimita, a que traça,
a que fixa os índices de natalidade no Brasil.
Ainda agora, Sr. Presidente, realizou-se em Garanhuns, em Pernambuco,
o I Seminário Regional de Saúde Materno Infantil. Chegou-se a conclusão de
que, no Nordeste, a mortalidade infantil atinge a 51,20%, bem superior ao
encontrado para o País Inteiro, que é 37,97%. Quer dizer: em cada dois nordestinos que nascem, quando nascem, um morre antes de completar um ano.
l!: a mais cruel das limitações à natalidade, a que se conhece no Pais.
Aliás, Sr. Presidente, vale a pena referir, para ser exato, que a mesma
noticia, publicada no Jornal do Brasil de 19 do corrente, acentua que o Governo
pretende, até o fim da década, despender 620 milhões e 800 mil cruzeiros no
.combate à mortalidade infantil no Nordeste. Ainda vale citar o que ocorre com
alguns Estados. No Maranhão não há estatísticas precisas sobre a mortalidade
materno-Infantil, mas dos seus 130 municípios aJpenas 47 têm unidades sanitárias, sendo que São Luis conta com 42 médicos; existem apenas 226 leitos
obstétricos no Estado, rede pública, distribuídos em dois hospitais. No Piauí,
cada uma das 114 cidades tem unidade sanitária, porém apenas 14 funcionam
permanentemente. No Ceará., de 141 municípios apenas 10 têm delegacias de
saúde. A taxa de mortalidade infantil na Capital, ou seja em Fortaleza, é de
124 óbitos para cada mil crianças de menos de um ano de idade, no interior
sobe para 160 mortes por mil crianças. Leio, ainda, no Jornal do Brasil, o
seguinte:
"No Rio Grande do Norte, um dos principais entraves 1110 desenvolvimento sanitário é a deficiência de esgotos e sanea.mento·: a rede é a
mesma de 1939 e, assim mesmo, só atende a 2'5% da população de Natal.
Um convênio entre seis órgãos - inclusive a diooese local - prevê o
sameamento eLa CaJpital, pretendendo lliting!r 70% da população quando
concluído."
Mas isto se refere à Ca.pit8Jl; im111gine V. Ex.n. o que ocorre nas cidades do
interior.
Contínuo lendo:
''Há apenas 12 leitos Obstétricos em Nataa, mas a população pobre· conta
também com 60 leitos da Matemidad•e-E.sco1a local.
NBI P~~~ra~ba, 50% dos menores de cinco anos morrem em conseqüência
de diarréias e 4:5% sofrem problemas de desnutrição.
Em AIE!Igoas, a área prioritária para execução do prog11ama é Ma.ceió.
(Estimativas indicam que haJV:erá no Estado 14 llliil 640 gestantes e.ste ano·;
no entanto, a Capital só conta com 53 leitos obstétricos."
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-139Em Pernambuco, l'ealiza-.se, ·no momento, um projeto-piloto, no Bairro de
Encruzilhada, onde existem 263 mil haJbita.nt.es. E as Informações dizem:
"Até agora, a assistência maJterno-~a.ntil se realizou sem um enfoque
sistemático e com muito empirismo - o que não voltará acontece·r.
AtuOOm.ente, aipenas 20% dos recursos dest1n31dos a Pernambuco lhe foram entregues. Na B3ihia, a preocupação maior é e.st.ender a. liiSSistênci:a
·a gestante.s de alto rlsco (a meta é uma cobertura de 90%) e, no momento, elllfermel:l1as realizam cursos de especialização para. entrarem em
ativil.dade nas zon~ prtorltárias do Estado."

Sr. Presidente, esses da~dos mostram que rupesar das medidas do Governo que dá sinais de preocupação com o problema, inclusive dest!n31Ildo verba.s pM"a
o Nordes·te - o grande f.wtor de limitação da. natalidade no Brasil é a morte,
é a. natlmortalidade. Estes dados são expressivos e impressionantes: 51,20% ou
sej111, mais de uma criança, em duas que na.seem, monem no Nordeste antes de
completa.r o primeiro ano.
Aliás, essa situação não é apenas do Nordeste, Sr. !Presidente. Já tive Oiportunl:dade de focaUzar aqUi a situação de uma cidade como São Paulo, onde há
um coeficiente de cerca de 90 óbitos paJra cada mil na:scldos anualmente no
Munlcip1o de São Paulo, cuja renda per capita é a mais alta do Pais e que
detém, assim, uma das maiores taxa:s de mortalidade infantil da América Latina,
onde 43% das mortes verlfiea.das em crianças, de 1 a. 4 anos de idade, são ocasionadas pela desnutrição.
Sr.. P~esidente, outros daJdos vão nesta reportagem, que inclmrei no meu
<Uscurso, pM"a. que sobre eles meditem os Srs. Senadores.
Eram necessárias ~as pa.la.vras quando, em BucaJreste, se discutem os problemas da. população, em que o Brasil mantém a sua posição contrária à limitação da prrue, e quando o Brasil tem, desgraçadamente, como grande 1la.1l01'
limitativo da sua poipuiação, a natimortalida.de.
Eram estas as consida'ações que me cumprLa. fazer, nesta: oportunidade.
(Muito bem!)

Documento a que se refere o Sr. Nelson Carneiro em seu discurso:
EM CADA DOIS NORDESTINOS UM MORRE AINDA CRIANÇA

Recife (Sucursal) - o indice de mortalidade infantil no Nordeste situa-se atualmente em torno de 51,20%, bem superior ao encontrado para o Pais Inteiro - que é
de 37,97% - conforme dados revelados no I Seminário Regional de Saúde MaternoInfantil, encerrado este fim de semana em Garanhuns (a 230 quilômetros desta Capital).
o Encontro procurou apresentar e avaliar dados realistas sobre a s!tuaÇ'áo no
Nordeste e Integrar diferentes instituições numa ação coordenada para enfrentar o
problema dentro das metas do Programa de Saúde Materno-Infantil que em nivel
nacional,' absorverá até o fim da década Cr$ 620 milhões 800 mil, dos quais Cr$ 60
milhões este ano.
Objetivos

o programa do Ministério da Saúde visa a uma redução de 40% na mortalidade
materna e de menores de um ano e de 60% na mortalidade de crianças na fa.l.xa de
um a quatro anos. Para se conseguir Isso, será necessária uma cobertura de 60% da
população de gestantes, bem como assistência técnica ao parto, e de 40% na. época
do puerpério.
Levando-se em conta ainda a necessidade de estender as observações médicas a
70% dos menores de um ano e a 60% das crianças de um a quatro anos, impõe-se conforme se concluiu no seminário - a regionalização de Instituições de serviços de
saúde materno-Infantil, de forma a usar eficientemente os recursos disponiveis em
cada área.
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- 140 Propõe-se também a melhorar a qualidade e quantidade de serviços sanitários prestados à população, preparando-se e utilizando - quando necessário - a reciclagem
de elementos componentes da equipe multldlsclpllna de saúde materno-Infantil, principalmente de pessoal infantil, principalmente de pessoal médico e auxiliar para execução de tarefas delegáveis.
Dificuldades
As limitações em recursos humanos constituem a principal dificuldade para execução
do programa. Segundo estimativas de 1972, existiam no pais 54.098 médicos, dos quais
4.850 eram pediatras e 2.112, apenas, eram obstetras. O coeficiente de enfermeiros
universitários é de 0,87 profissional para cada grupo de 10 mil habitantes, na proporção
de um enfermeiro para seis médicos.
O total de leitos do país, segundo as últimas estat!stlcas, é de 354.373, ou seja, 3,6

leitos por grupo de mil habitantes, sendo que para a população materna essa taxa desce
para 1,3, também em relação a cada grupo de mil. Na população infantil, a situação é
pior: há no país 24.462 leitos pediátr!cos, ou 0,7 leito para cada mil crianças menores
de 15 anos.
Mas a previsão do dlretor do Departamento de Recursos Humanos do Ministério da
Saúde, Sr. Mário Sayeg, é otlmlsta: "No final da década, teremos 102 mil médicos, o
qne poderá preencher a atual deficiência na área, que no momento requer o treinamento de técnicos de nível médio ou até mesmo a orientação aos curiosos".
Nos Estados
Conforme dados das Secretarias estaduais, a situação do Nordeste, no setor saúde,
particularmente no que se refere à assistência materno-Infantil, é a seguinte:
No Maranhão, não há estat!sticas precisas sobre mortalidade materna e Infantil,
mas dos seus 130 Municiplos, apenas 47 têm unidades sanitárias, sendo que São Luís
conta com 42 médicos. Existem apenas 226 leitos obstétricos no Estado (rede pública),
distribuídos em dois hospitais. O Ministério da Saúde destinou Cr$ 2 milhões 40 mil à
execução do programa materno-Infantil, com prioridade para a Capital e litoral e o
Centro do Estado.
No Piauí, cada uma das 114 cidades tem uma unidade sanitária; porém, apenas 14
funcionam, permanentemente. Estima-se que apenas 30% da população recebam cobertura.
A previsão de leitos obstétricos para o fim deste ano é de 364 e os órgãos sanitários do
Estado esperam atingir maior parte da população com recursos provenientes do PND
(Cr$ 1 milhão 400 mil destinados ao Programa Materno-Infantil), junto a Cr$ 5 milhões da própria Secretaria de Saúde do Piaui.
No Ceará, de 141 municípios, apenas 10 têm delegacias de saúde. A taxa de mortalidade infantil na Capital é de 124 óbitos para cada mil crianças de menos de um
ano e, no interior, sobe para 160 mortes por mil crianças. A falta de saneamento básico
se atribui esse alto !ndlce. Pesquisa em 14 cidades cearenses revelou que apenas 29,8%
das crianças observadas eram normais e 78% eram desnutridas, sendo que dessa parte
30% apresentavam estado de desnutrição em primeiro grau. O programa absorverá neste
Estado, em 74, CrS 8 milhões, metade concedida pelo Ministério.
Saneamento
No Rio Grande do Norte, um dos principais entraves ao desenvolvimento sanitário
é a deficiência de esgotos e saneamento: a rede é a mesma de 1939 e, assim mesmo, só
atende a 2'5% da população de Natal. Um convênio entre seis órgãos - inclusive a
diocese local - prevê o saneamento da CA.p!tal, pretendendo atingir 70% da população
quando concluído,
Apesar das dificuldades, o Estado pretende estender a assistência ped!átrlca a 80%
da população de recém-nascidos e, através dos clubes de mães, procura promover regras
de higiene. Há apenas 12 leitos obstétricos em Natal, mas a população pobre conta
também com 60 leitos da Maternidade-Escola local. o total destinado ao Programa
Materno-Infantil no Rio Grande do Norte é de CrS 2 milhões 380 mil.
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- 141 Em Sergipe, o Sr. João Batista de Lima, da Secretaria de Saúde, afinnou que a
capacidade Instalada não atende às metas do Programa e o sistema lá ainda está muito
frouxo, pois não há entrosamento nem mesmo dos tomadores de decisão. Existem 60
unidades de saúde no Estado, mas apenas 21 pertencem à rede pública. Com essas limitações, a Secretaria espera aumentar em apenas 7% os beneficias à população.
Na Paraíba, 50% dos menores de cinco anos morrem em conseqüência de diarréias
e 45% sofrem problemas de desnutrição. Os 101 municípios se beneficiam. com as regiões
de saúde instaladas em áreas estratégicas. A população de mulheres férteis é de 597
mil 130 e o programa destina-se a prevenir os riscos durante a gestação.
Em Alagoas, a área prioritária para execução do programa é Maceió. Estimativas
indicam que haverá no Estado 14 m!l e 40 gestantes este ano, no entanto, a Capital só
conta com 53 leitos obstétricos. O Ministério da Saúde destinou Cr$ 1 milhão 564 m!l e
300 cruzeiros à execução do programa. em Alagoas, em 74.

Projeto-piloto
Em Pernambuco, primeiro Estado brasUeiro a apresentar ao Ministério pro-jeto de assistência materno-infantil, desenvolve-se atualmente no populoso
bairro de Encruzilhada (263 mil habitantes) um trabalho-piloto. Conforme seu
resultado, as atividades ali emcutadas se estenderão ao restante do Estado.
Até agora, a assistência materno-infantil se realizou sem um enfoque sistemático e com mu1to empirismo- o que não voltará acontecer.
O Estado foi dividido em .três área, para inicio do programa. Agreste, Sertão e uma zona de trãnsito entre o Agreste e a Mata. Atualmente, apenas 20%
dos recursos destinados a Pemamlbuco lhe foram entregues. Na Bahia, a preocupação malar é estender a assistência a gestantes de alto risco (a meta é
uma cobertura de 90%) e, no momento, enfermeiras realizam cursos de especialização para entrarem em atividade nas zonas prioritárias do Estado. Procura-se
desenvolver o programa globalmente a verba destinada à Bahia, para esse fim,
é de Cr$ 5 milhões 900 mil.
O SR. EURICO REZENDE - Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PREsmEINTE (1Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Lider
Senador Eurico Rezende.
O SR. EURICO REZEND·E (Pela ordem) - Sr. Presidente, eu pediria a
V. EX.a concedesse a palavra ao Sr. Senador Jatbas Passarinho, que se pronunciará em nome da Maioria.
O SR. PRESIDENTE <Ruy Santos) - V. Ex." será atendido.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. 1ABBAS PASSARINHO (Pela Maioria.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores: Minha presença, nesta tribuna, não se deve ao fato de julgar seriamente ameaçado a vigência da Lei n.0 2.004, que reseJ:'IVou o monopólio da
pesqUisa, da produção e do refino do petróleo à PETROBRAs, à qual servi
durante três dos mais fascinantes anos de minha vida, na Amazónia, inicialmente como Superintedente-Adjunto do Cel. Nélio Lobato, e, em seguida, como
seu sucessor.

Vivi a dura mais empolgante fase da Implementação da PET&OBRAS, sob
o impacto ne.gatlvo, no Amazonas, do fracasso do campo de Nova Olinda, para
o que há razões t~nlcas nem sempre fáceis de explicar, sobretudo a leigos que
preferem as versões fantasiosas.
Agrada-me pedir a atenção deste nobre Plenário, para congratular-me, de
inicio, com a firme posição recentemente tomada pelo ilustre e respeitável
brasileiro, que é o Almirante Faria Lima, a respeito do monopólio estatal do
.petróleo, o que naturalmente traduz o pensamento do Sr. Ministro das Minas e
Energia e do Excelentissimo Senhor Presidente da República, cujo nacionalismo
lúcido e racional é um dos mais belos apanágios da sua personalidade.
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- 142Estranhar-se-â, pois que não cuidando séria a ameaça que se esboça contra
a manutenção do monopólio, traga eu o assunto à alta consideração dos nobres
Srs. Senadores da República.
Fácil é explicar. É que sou d•aqueles que crêem nos versos de sabor camoneano, de Rodrigues Lobo, que dizem assim:
"0 que esteve arriscado na tormenta
Não se fia do mar quando há bonanças."
Com efeito, Sr. Presidente, venho da fase em que bater-se, como me bati
pela PETROBRAS, ao lado de antigos camaradas de arma, tenentes que éramos
à época, era a garantia da geração de equívocos, dentre os quais a suspeição de
esquerdlsmo não era a menor. Quantos patriotas, sabemos nós perfeitamente,
não foram confundidos com os comunistas, porque Igualmente estes, por mera
tátlca politica, defendiam a PETROBRAS. Entretanto, nunca é demais salientar
que a mensagem do Presidente Getúlio Vargas, anexando projeto de lei destinado
à criação da PETROBRAS não garantia o monopólio no seu sentido absoluto,
como salientou, em excelente Parecer, o então Deputado Lima Figueiredo, da
Comissão de Segurança Nacional, presidida pelo saudoso brasileiro Dr. Artur
Bernardes e com a aprovação, entre outros, que me honra multo citar aqui,
neste plenário, dos então Deputados, Srs. Magalhães Pinto, José Guiomard e
Benjamim Farah, hoje Ilustres membros desta Casa.
Fol o Congresso Nacional, insiste-se, que, ao emendar o texto original, da
Iniciativa do Executivo, optou pelo mon01J6llo estatal absoluto, graças não propriamente à ação dos esquerdistas com assento na Câmara, mas aos liberais,
destacadamente os udenlstas.
Na ocasião, contra o monopólio estatal, alinhavam-se argumentos que vejo,
hoje, reproduzidos de maneira sutll, por velhos Inimigos da PETROBRAS.
Ai está, porém, a diferença entre a sutileza dos homens e aquela que Einstein
emprestava ao Senhor quando escreveu: "Deus é, às vezes, sutil, mas nunca
malicioso". . . Os homens, ao contrário, são maliciosos. E nessa malícia se reveste de roupagem vária. Há poucos dias, por exemplo, tive uma prova disso,
ao ler o editorial de conhecida revista de trânsito restrito à área empresarial.
O Sr. Lulz Cavalcante - V. Ex.a me permite, nobre Senador?
O SR. JARDAS PASSARINHO - COm muito prazer, ouça o ilustre Senador
por Alagoas.
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.a naturalmente - tenho absoluta certeza
disso - quando mencionou, recentemente, esta ·expressão "chavões usados por
velhos Inimigos da PETROBR.AS", tenho certeza de que entre esses "inlmlgos"
V. Ex.a não arrola este seu camarada. ...
O SR. JARBAS PASSARINIW - Sem sombra de qualquer dúvida!
O Sr. Luiz Cavalcante - ... Porque, como V. Ex. a, também quando jovem,
no posto de capitão, cursando a. Escola Técnica do Exército, tomei parte nesses
movimentos o que me valeu, até, uma repreensão, em caráter reservado, do meu
comandante, por ter subscrito telegrama de apoio ao monopólio estatal.
O SR. JARDAS PASSARINHO - Ouço, com redobrado prazer, nobre Senador Luiz Cavalcante, o testemunho de v. Ex.a, apenas, creio que V. Ex.a, ao
abrigar a hipótese, me fez uma profunda Injustiça. Nunca seria. capaz de emprestar a v. Ex.a posições que V. Ex.a não adotou.
·
O Sr. Luiz Cavalcante ramente.

Absolutamente. Eu fiz a ressalva, e a fiz since-

O SR. JARDAS PASS.t\RINHO - Creio que V. Ex,o. Irá apartear-me ao longo
do meu discurso, porque haverá pontos em que, provavelmente, estejamos em
discordância, mas jamais contra isso.
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-143O Sr. Gustavo Capanema. - Senador Jarbas Passarinho, ser-me-ia possível
dar um. aparte a V. Ex.a?
SR. JARBAS PASSARINHO - Com muito prazer, ouço o ilustre Senador
pelo Estado de Minas Gerais.
O Sr. Gustavo Capenama. - Parece que V. Ex." já deu por encerrada a sua
referência à mensagem do Presidente Vargas. A este respeito devo prestar um.
esclarecimento.
O SR. JARRAS PASSARINHO - O ilustre Lider de :Maioria era V. Ex.8 ,
creio eu.
O Sr. Gustavo Capenama - Era eu o Lider da Maioria, o Lider do Governo,
na Câmara dos Deputados, quando o Presidente Getúlio Vargas enVIou ao Congresso a. Mensagem da criação da PETROBRAS - Petróleo Brasileiro Sociedade
Anônlma. O Presidente Getúlio Vargas era partidário do monopólio estatal do
petróleo. Mas, em tudo era medido e cauteloso. Não imaginava a repercussão
que, no Congresso, teria a proposta do monopólio estatal do petróleo. Naquela
época, ta~ proposta poderia dar margem a interpretações tendenciosas por parte
da oposlçao. Omitiu-se a este respeito. Mas, na Câmara dos Deputados, logo que
ali chegou a mensagem, o Deputado Bllac Pinto, da UDN, apresentou emenda
propondo: primeiro, que a lei decretasse o monopólio estatal do petróleo; segundo, que o monopólio fôsse exercido através de uma empresa do Estado. Ora,
vindo a emenda donde vinha, Isto é, de um. Partido que alardeava. o seu teor
democrático, não tive dúvida. em aceitar a .proposição. Fale! ao Presidente sobre
o caso. O Presidente Getúlio Vargas ficou alegre e entusiasta. Resolveu aceitar
a idéia.. PromoVi logo o necessário entendimento. O Governo aceitava o monopólio, porém, não a empresa. estatal. O monopólio seria exercido pelo Conselho
Nacional do Petróleo e pela sociedade a.nônlma, já proposta pelo Governo,
isto é, PETROBRAS. Propus essa solução ao Deputado Bllac Pinto, que a aceitou
imediatamente. Era Lider da Minoria nessa época o Deputado Luiz Garcia,
irmão do Deputado Garcia Neto, que, neste momento, nos dá a. honra de assistir
à presente sessão. Foi assim feito completo entendimento sobre a matéria entre
o Lider da Maioria, o Lider da Minoria. e o relator da matéria na Comissão
de Justiça, onde o projeto estava para as preliminares de constitucionalidade.
Em sintese é este o histórico da Idéia do monopólio estatal na legislação brasileira relativa ao petróleo.
O SR. JARDAS PASSARINBO - Agradeço profundamente o aparte de
v. Ex.a que é hist6r!co e, antes que V. Ex.a nos brinde com as suas memórias, é
preciso que tenhamos a capacidade de, através de artifícios, obter testemunhos
deasa. natureza. Contudo, o pior das palavras não é propriamente o que se
escreve com e!as, mas o que se interpreta através delas. Longe de mim atribuir
ao Presidente Getúlio Vargas qualquer intuito que, na ocasião, seria ba.t!zado
e adjetiva.do com o chavão de "entregulsta.". Não, ·apenas fiz questão de
salientar - numa hOra que me parece muito oportuna - que o Congresso
Nacional teve um. grau de liberdade tão grande, que foi possivel colocar um.
tamponamento na. única. brecha que existia na proposição original. :11: o que diz
o documento que tenho em mãos, velho de quinze ano.s e pelo qual fui conquistado para ·a tese do monopólio. Lembro-me, aqui, ainda. não havia as Comissões
Parlamentares de Inquérito, mas recordo-me das comissões reunidas, conjuntas,
com testemunhos, desde um Glycon de Paiva, cheio de equívocos apesar de
ser um. homem talentoso, até de um Plinio Cantanhede que, hoje, me parece,
falou neste recinto, tendo sido seu depoimento o mais impressloiioante, para
mim.

Antes, devo d1zeT que iniciei meus estudos sobre petróleo mais fascinado
pela posição particuJ,ar do Gen. Juarez Távora da qual, depois, viria. a afastarme para acompanhar, com a maior convicção, a. tese do monopólio estatal
absoluto e não do monopólio estatal relativo. Se V. EX.8 me permitir concluir,
aqui está o documento a que me referi da Comissão de Segurança Nacional,
presidida por Artur Bernardes, cujo relator foi Lima Figueiredo que, como sabe
v. EX.a, era um oficial brilhante da Engenharia Brasileira e muito ligado ao
Presidente Eurico Gaspar Dutra.

- 144 O Sr. Gustavo Capanema - Ele e·ra da "Ala Dutra" da Maioria.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Diz, ·exatamente - e anotei à margerr
porque foi um documento em que eu fiz notas em toda a margem do papel que os perigos da solução Vargas estavam, exatamente, no art. 12, parágrafo
primeiro e segundo. o parágrafo segundo determina que "as obrigações será•
abertas à tomada voluntária de entidades públicas e particulares". Então di·
Lima Figueiredo:
"Assim qualquer empresa brasileira, a "Standard 011", por exemplo
poderá' adquirir essas obrigações que, pelo parágrafo 1.0 do artigo 1::
poderão ser convertidas em ações. Neste parágrafo primeiro é que est:
a incógnita capaz de construir perigo. Há limit.ação para as açõe
o·rdinári·as, mas não há nada no projeto que impeça a conversão da'
obrigações •em ações preferenciais que, além de não terem limitações
dão direito a vo•to.
Desta forma, estará a "Standard 011", como diSse Lima Figueiredo, "m
direção da Sociedade cujo controle o Governo deseja integ.ralmente en
mãos brasileiras, consoante os patrióticos termos dessa Mensagem."
Ninguém nega o intuito patriótico do Governo Getúlio Vargas. Apenas ~
mensagem, que agora verifico, e é um dever histórico salientar a presença d·
V. Ex.a neste campo. Apenas a mensagem, repito, não f·echava todas as pol'tlu
através das quais os trustes internacionais poderiam ent11ar e anular o desej•
do Presidente da República. E isto fiz salientar foi feito no Congresso, mos·
trando o Yalor do Congresso, o prestígio do Congresso e a sua capacidade d,
n1elhorar -as melhores leis que são enviadas como anteprojetos por parte d•
Executivo.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex. 11 me honra com um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Com muito prazer.
O Sr. Eurico Rezende - Quero dar um depoimento, e é bom que fiqu.
gravado nos anais da Casa, até em termos de agradecimento. Quando ,
congresso foi fechado oompulsorl:amente, em 1968, e que a maldição das crítica;.
contra nós era uma constante, li uma entrevista de V. Ex. 11, lúcida, f11anca
obje.t;tva, exaltando o papel do Congresw Nacional - V. Ex.a era Ministro d
Educação - dizendo que muitas mensagens do Senhor Presidente da Repúblic!!.
oriundas d·a sua pasta, tiveram a valiosa colaboração do Congresso Nacional
através de alterações de modificações que deram àquelas proposições maior efi·
câcia. De modo que faço questão de salientar que não é a primeira vez que V. Ex.'
exalta as virtudes do Congresso· Nacional. Quando era do Executivo o fez também
numa hora em que outros se omitiam e pelo contrário, participavam até dE
sinfonia de realejo contra o Congresso Nacional.
O Sr. Gustavo Capanema - :t:~ermite V. Ex.a outro aparte?
O SR. JARRAS PASSARINHO- Isto muito me agrada. Gostaria de fazer un
comentário sobl'e este aparte de meu Líder, Senador Eurico Rezende, a quen
•agradeço o testemunho que tromoe para provar que não estou nesta Casa com•
um adesista, diria até, intencionalmente, de maneira pior, um aderente. Me'
respeito pelo Congresso Nacional, pelo Legislativo em geral, fez com que, po
várias vezes, tives.se oportunidade de fazer algumas declarações, que para. l
época foram considemdas desassombradas. Mas não estou eu em causa; o qu
está em causa é a origem da PETROBRAS. Ouço com muito prazer, ainda umr
vez, o eminente Senador Gustavo Oapanema.
O Sr. Gustavo Capanema - Para comple•tar a. exposição do pensamento dr
Câma11a dos Deputados sobre o assunto do monopólio estatal do petróleo, aindf
devo dizer algumas palavras. A figura mais eminente, mais audaci·osa, que nf
Câmara dos Deputados pe.Jejava pela causa do petróleo, e·ra o Presidente ArthU'
Bernard·es. Queria ele que fóssemos além da simples declaração de monopólio
mas que se fizesse também a expressa. desapropriação das refinarias particulare~
então existentes. ·Flquei, francamente, favorável ao ponto d•e vista do President:
Arthur Bernardes. Falei ao Pl'esidente da República, que logo aceitou a idéia
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A medida traria a necessidade de vultosa emissão, cois•a que não encontrava o
·assentimento do Ministro· da Fazenda, que sabia que o ponto fundamental d'a
politica govema.mentail: do Che11e da Naçálo era noo· dar nenhuma causa à
1nflaçoo. A desapropriação era assim, de momento, posta de lado. Mas fiz introduzir no projeto medida cautelosa, oriunda da idéia da desapropriaçoo. Essa
medida seria determinar que as refinarias particulares não poderiam aumentar
a sua capacidade de produção. Ficariam indefinidamente com o limite da hora
da lei. Houve movimento dessas companhias, através de inf!luênclas fortes,
junto ao Sena;do FederaL Do Se!na.cto, velo para a Câmara dos Deputados,
emenda substituindo a cláusula do limite pelo princípio da plena liberdade de
produção em favor das refinarias existentes. Houve nova luta na Câmara dos
Deputados, Mas noo· 11oi di!ícil rejeitar ·a emenda do Senado.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Ilustre Senador, como disse a V. Ex.a no
seu primeiro apart.e, considero um privilégio ouvir um testemunho desta natureza, privilégio para mim, que estava distanciado no tempo, distanciado pela
profissão daquilo que se fazia no Congresso, a essa época, mas que, como jovem
oficial do Exército bra.sl.leiro, acompanhava. Vejo que talvez se possa ter um
ilação e não cr·eio que fosse precipitado fazê-la: o próprio Presidente Getúlio
Vargas, sm1tindo as dificuldades que teria para, desde logo, obter uma lei que
determinasse, como V. Ex.a disse·, a monopólio esta:ta.l absoluto, preferiu fazer
com que a Oposição também s•e comprometesse no conjunto, dando oportunidade a e'a para que •aparecesse, perante a História, como aque~a que corrigiu
a única falha que se poderi·a atribuir ao proj-eto. Quanto ao Presidente Arthur
Bern·ardes, V. Ex.a ouvirá, em seguida, observações que farei sobre Sua Excelência.
Muito obrigado.
Agora que volto, ilustre Senador Luiz CaV'alcante, para o que chamo de
"inimigos da PEIROBiRAS", e é desse tipo de argumento que desconfio:
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Ao comentar a crise atual do petróleo, juntava a sua voz - essa revista a que
me referi - à maledicências com que se tem, fartamente, analisado o chamado
"relatório Link", sobre o qual a verdade ainda está por ser dita inteiramen~e.
Chamando Link de pessimista, de negativista, quase repetiu a velha acusaçao
de sabotador n. o 1 do petróleo brasileiro, que se lhe fazia.
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.a me permite?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois não.
O sr. Luiz Cavalcante - Sei que estou sendo insistente.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Absolutamente!
o Sr. Luiz Cavalvante
Mas, ainda a propósito desses inimigos da
PETROBRAS, parece-me que a questão se tomou mais momentosa depo·is de
recente editorial do Jornal do Brasü.
O SR. J:ARBAS PASSARINHO - Chegarei lá.
o Sr Luiz Cavalcante - Também o jornal O Estado de S. Paulo, em seus
editorial;, vez por outra alude e esposa a mesma tese do Jornal _do Brasü. O jornal
O Globo - e eu tenho aqui vários recortes - esposa tambem a mesma tese,
achando que já passou o tempo do medo do capitalismo estrangeiro; a ~vista
Visão - que todo o ano escolhe uma personalidade como o homem de !:isao do
ano - também é partidária da mesma tese do Jornal do Brasil. Entao, meu
nobre colega, parece-me que, atirar nesses jornais, nessa revista, jamais e revista
do maior conceito nacional ...
O SR. JARBAS PASSARINHO - Mas quem está atirando é V. ~.a, eu
ainda não falei neles.
o Sr. Luiz Cavalcante - Mas V. Ex."' está falando de um modo geral sobre
os inimigos da PETROB-RAS e são justame11:te esses órgãos que encontram maior
eco na o·pinião pública. Parece-me uma inJustiça ...
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ciência de me ouvir um pouco mais, porque !he darei mais argum•entos ...
O Sr. Luiz Cavaloa.nte -Perdoe-me V. Ex.a. a minha sofreguidão, para usa.
palavra tão do gosto do meu Líder Eurico Rezende ...
O SR. JARBAS PASSARINHO- Sentir-me-e! muito honrado em estabelece
debate com V. Ex.a.. Apenas não gostaria que o mesmo se esta,belecesse sobr
premissas levantadas, que adiante se provará que não são v-erdadeiras. Ma,:
quanto a essa revista, -que não é a Visão - cujo nome não citei propositada·
mente, classifiquei de inimiga da PETROBRAS exatamente por isso, porque faz!,
essa .tremenda V"errina ao Sr. Walter Link. Mas, quanoo pensei estar lend,
P.penas uma verrina a mais, no estilo radical de esquerda, descobri que, n·
editorial o Sr. Link entrava como o Rei de Túnis, da estória de Eça de Queiro•
porque a revista concluía exortando os brasileiros - vejam que passe de mâ·
gica interessante - a permitirem a vlnda das companhias estrangeiras para pesquisa do petróleo no Brasil, "a fim de provarem o pessimismo de Link", desmas
carando-o, ao descobrirem o óleo que el-e pretensamente negava.
Tenho visto muito argumento, mas nunca houvera descoberto um com tamanha dose de malícia, porque essa mesma organização publicitária, à époc•
do Sr. Link na PETROBRAS, não creio que estivesse disposta a atacá-lo. E agor~
a título de jogar mais pedra sobre ele, abre exatamente a perspectiva de quebr:
total do monopólio, com a participação de companhias estrangeiras, em alo
cações de áreas que deveriam ser-lhes reservadas.
Tenho visto como disse, prorJostas sibilinas, mas essa a que me refiro parece
me modelar em termos de malícia.
Logo em s·eguida, a conceituada revista Visão, a que acaba de se referir _
ilustre Senador por Alagoas, cuja cópia t,rouxe comigo, que é de 8 de julh
deste ano, em editorial da lavra do conhecido jornalista Said Farhat - nã
sei se é parente do ilustre Senador Benjamin Farah, s-ei que é acreano como e
- afirma: "A PETROBRAs já mostrou o muito que pode fazer. Seus investi
mentes em p-esquisa, como assinalou o Ministro Ueki, são da ordem de 20
milhões de dólares, "o que representa, para um país carente de recursos como ,
nosso, um grande investimento" (o texto sublinhado é pensamento expresso pelMlnistro Ueki). "É evidente - prossegue o editorial - que esse investimento grande como é realmente - não é o bastante. Guardadas as cautelas necessá
rias, é hora de atrair para o petróleo os capitais ·e a iniciativa pri-vados". Mal
adiante, o editorialista conclui seu pensamento: "Nada justifica que o Bras!
se aferre a uma posição talvez ideologicamente justificáv-el no ano passadr
mas que o progresso e a realidade tornaram obsoleta". No editorial está "n
ano passado", mas creio, Sr. Presidente, que o ano é aqui eXIpletivo, ou melho•
demasiado. deve ser "no passado". É que há uma tendência, geralmente, de s•
atribuir tudo de mal ao ano passado. Provavelmente, a revista também aderiu
esta tese.
!Estou citando a Revista Visão, não a qualifique! de inimiga da PETROBRAE
mas estâ clarissimamente demonstrado que ela acha que o papel que
PETROBRAS tinha a realizar, já o fez.
Vou prosseguir o meu discurso e imediatamente citarei o Jornal do Brasi
E por falar em jornais, é evidente que os jornais que V. Ex.a. citou, ilustr
Senador Luiz Cavalcante, são muito respeitâveis, mas também temos tido jornal
neste Pais, que têm produzido editoriais em favor da manutenção do monopóli
Aqui mesmo, um jovem jornal da Capital da República, Jornal de Brasílir
publicou dois editoriais no sentido exatamente oposto e não me parece que haj
nisso uma espéde de monQipólio do conhecimento de opinião pública por part
apenas dos grandes jornais do País.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Com muito prazer.
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também desta Capital, publicou editoriais de apoio à tese do Jornal do Brasil,
de O Estado de S. Paulo e da revista Visão.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Não sei se o Senador João Calmon sabe
disso.
O nosso debate, meu eminente Senador e Colega Luiz Cavalcante, creio que
será num ponto um pouco mais adiante. Ainda não será agora. Por enquanto,
é, na nossa linguagem, "tomada de cantata". Adiante é que creio que nossa
divergência surgirá. Mas, nunca nesta linha e nem na linha seguinte, que
cito:
Numa llnguagem precisa, que trai desde logo o economista, um novo e
recentí.ss!mo editorial, desta feita do apreciadíssimo Jornal do Brasil, mostrando
que ,jogamos contra o .tempo", enfoca, sob o prisma temporal, a necessidade
da urgência quanto à obtenção do petróleo da qual depende, como Mirma o
editorialista, "a dependência maior ou menor - é texto do próprio editorial depende, a dependência maior ou menor - do influxo dos capitais estrangeiros, autônomos, sob a forma de financiamentos ou para investimento de
risco". Reclama, em seguida (o que nos parece sensato e correto) a publicação
(naturalmente pela PETROBRASl dos resultados obtidos, por ela, na pesquisa,
nos últimos anos, e "a apresentação de uma análise fria que meça a capacidade
efetiva que temos para superar os obstáculos", apenas com a PETROBRAS enfatizando, ao depois, que "tratar de tais problemas - peço a V. Ex." e aos nobres
Srs. Senadores, que ouçam, por favor, esta passagem do editorial do· Jornal do
Brasil - "tratar de tais problemas sob o clima antiquado do passionalismo é,
na realidade, um quase pecado de lesa-pátria".
Devolve-se o antigo epíteto de entreguista com essé de lesa-pátria para
aqueles que adotem posição contrária.
Apesar de o editorialista avançar·, no d.esdobramento do seu pensamento,
algumas idéias que o justo seria esparar, essa análise fria qu·e ele mesmo reclama,
o editorial abre perspectivas muito interessantes para o debate racional do problema. De logo, ressalve-se que é descabido todo unllaterallsmo, como o de julgar
que só são passionais e lesa-pátria os que defendem, intransigentemente embora, a manutenção do monopólio estatal do petróleo. Há que admitir-se que a
frutificar esse unilateralismo conceitual, seria cabível, até por compensação de
injúria, considerar igualmente lesa-pátria aquelas que defendem o ponto de
vista contrário.
o curioso, Sr. Presidente e srs. Senadores, é que os argumentos contra o
monopóliO, a despeito da racional mudança da conjuntura mundial de boje,
comparada à de 1952, são quase os mesmos da antanho. Há mais de 20 anos,
na Câmara dos Deputados, o grande patriota que é Plínio Cantanhede já fulminava, c<Jm !'fspostas precisas, as objeções formuladas por nobres Senhores
Congressistas, que sustentavam:
"l.o - que o Brasil não possuia recursos suficientes, para a grandeza
do empreendimento que a PETROBRAS representaria;
Nisso, 0 ilustre Senador Gustavo Capanema, como Líder da Maioria,
naquela ocasião, deve ter ouvido muitos desses argumentos pelos nobres
srs. Congressistas.
2.o - que <J Brasil não possuí-a técnicos capacitados para a missão;
_Voltando à primeira, devo fazer justiça a Assis Chateaubrland que era
o mais ferrenho inimigo da PETROBRAS que eu conheci, e que, às
vezes eu lia de propósito para me exercitar na capacidade de contrariar
as te~es que ele sustentava. Mas, ele traduzia com mais inteligência essa
falta de :meios, de recursos. Disse êle:
"O Brasil propriamente não pod·e ser acu.sado de não ter recursos. O
que ele não tem é d'ólal.'es. E petróleo só se descobre com dólares."
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- 148Então, era outra colocaçãio, muito mais inteliwente, e nem por isso irl"espondivel.
3.o - que o Brasil não possuía parque ~abril capaz de atender à
demMlda de materiais;
4. 0 - que o tempo co:nspirava contta nós ...
Outra vez, o tempo.
Aqui, está um dep<Jimento do ilustre economista Glycon de Paiva - tenho
os documentos em mão para os Anais desta Casa - onde diz que se, em
seis a sete ·anos, nós não descob·rissemos petróleo para sermos auto-sufici·entes
- vou ler o que diz: "teríamos, realmente, que chegar à situação de despender,
na aquisição de um só artigo, toda a nossa possibilidade auf•erida pelo comércio
exterior do Brasil".
Aqui está o argumento ad teilTorum, que é I'epetido hode.
O S·r. Luiz Cavalcante - V. Ex.a permite-me um ·aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Com muito prazer o·uço mais uma vez o
nobre Senador Luiz Cavalcante. Mas ainda não é aqui que espero o aparte
de V. Ex.a
O Sr. Luiz Cavalcante - Infelizmente, a meu ver, há razão em alguns
pontos apontados pelo OTador que V. Ex.a cita; o antigo parlamentar Cantanhede, quando ·ele achava que havia insuficiência de recursos ...
O SR. JARRAS PASSARINHO - Não. Não achava. Ele refutou todos esses
argumentos. Não foi à-toa que eu falei. ..
O Sr. Luiz Cavalcante - A verd·ade, meu ilustre e nobl"e colega, é que Q
tempo vem dando razão àqueles que faziam certas e cautelosas observações.
Assim é que, se em 1970 - para não irmos muito às origens da PETROBR.AS
- a relação produção/consumo era de 31,7%; em 1971, passou para 29%; em
1972, 26,7%; e no ano passado, passou para 23,5%. Não deve ter sicLo por outro
motivo que o Sr. Presidente Ernesto Geis.el, ao transmHir a Presidência da
PETROBR..'i.S ao Almirante Faria Lima, após arrolar grandes êxitos da empresa,
teve estas palavras:
"Contudo, subsiste a grand·e vulnerabilidade decorrente da defici·ente produção de óleo cru no Pais em confronto com o co:nsumo. A
co·rrelação é, presentemente, de 25%, com tendência de s•e reduzir com
o crescimento da demanda."
O SR. JARRAS PASSARINHO - Ninguém nega isso. E V. Ex." sabe que
qualquer companhia de petró'eo do mundo, que corre o perigo da fase lotérica,
chamada a fase de pesquisa, sofre variações e flutuações e, às vezes, pode
chegar exatamente à conclusão fatal da falência por não ter descoberto petróleo, pela simples razão de que o petróleo não existia, o que aconteceu em
vários lugares ...
O Sr. Luiz Cavalcante - Felizmente, o nosso País está-se desenvolvendo
a uma aceleração muito maior do que as possibi'idades de produção da
PEI'ROBRAS ...
O SR. JARBAIS PASSARINHO - Ainda aí aceito com reservas o argumento
de V. Ex.a, e em seguida wostaria de discuti-lo exatam·ente do ponto de vista
rac1onal e técnico. Acho· que V .Ex." •está sendo injusto com a PETROBRAS,
mas não tratarei do .assunto irracionalmente.
Se o tempo conspil'ava contra nós, ora, Glycon de Paiva, que era um
homem tão inteligente, que chewou junto às comissões I'eunidas e fez uma
regra .de três simples e dil'eta - e eu acho que isso é o perigo dos cientistas,
é fazer regra de três simples e dir·eta com o procedimento do gênero humano
- mostrou, também, que se continuássemos dentro da tese que V. Ex." defende,
se contlnuáss1emos a fazer exploração de petróleo com aque·le rendimento, teríamos acabado de fazer a p.esquisa da região potencialmente petrolífera brasileira no ano 2.872. Se nós apanharmos as afirmativas de Glycon de Paiva
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- 149que não creio seja um homem sem pudor e sem dignidade, ao contrário, é um
cientista que tem multas seguidores - eu, felizmente, não o sou, mas há
muitos s•eguidores de Glycon de Paiva - se nós apanharmos as afirmativas
dele e provaT!llos aio• longo dos dez anos de vida da PETROBRAS, a soma de
erros que ele cometeu, eu me perguntaria: como se P<lde atribuir que a ele
se devesse um argumento honestamente científico, raciona! e, sobretudo, adequado ao problema do petróleo no Brasil?
Prossigo:
Honra à memória do saudoso Presidente Arthur Bernardes ler este aparte
que, durante um debate c·om o Dr. Cantanhed•e, eie deu. O Dr. Cantanhede
em debate com um congr•essista que, infelizmente no documento de que disponho não se nome~a. não se diz quem é. Diz-se um "Sr. Deputado", falando
sobre a dlflculd·ade de materiais ao qual o Dr. Cantanhede replicou dizendo
que acr·editava o Brasil pudesse produzir, também, materiais. E então ouviu
este aparte de Arthur Bernardes:
"O Sr. Arthur Bernardes - 'Quando, no começo, se alegou que o
Brasil não podia explorar, por si só, seu petróleo, por não ter dinheiro,
nem matarial, nem técnicos, fomos aos poucos respondendo a todos
·esses ·argumentos de modo a inutilizá-los. A medida que se inutilizavam
recorriam a novos, inventavam outros."
Aqui está um depoimento do Presidente Arthur Bernardes.
com •efeit·o, ·alguns desses argumentos são, hoje, insustentáveis. E quem
os faz insus1:Jentáv·eis, ap·esar do que disse o nobre Senador Lulz Cavalcante,
é precisamente o êxito da PETROBRAS que, atua1mente, deve figurar, creio
eu, entl"e a:s quinze maiores companhias de petró}eo do mundo. Ao tempo em
que tive a honra de servi-la, à época do Governo do Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira, sendo presidente da companhia o Coronel Janari Nunes,
ela ·era a oitava do· mundo em capacidade de pesquisa de petróleo e de produção. Colo•quei-a, cautelosamente, entre as quinze maiores do mundo - não
conheço a estatística atual - porque tive de fazer um discurso antecipado.
Anunciaram que faria um discurso esta semana e como eu tinha de ir ao
Pará - não .estou aqui na plalcid•ez dOIS meus cole!!'as do-s dois terços do
Senado, estou, ao contrário naqueJ.a inquietud·e, que cabe ao l"estante um terço,
d•e renovação - preparava-me para fazer esse discurso, depois. Mas, lendo
nos jornais, que o faria •esta semana, apressei-me a noo desmenti-los, porque
lembrei-me de uma pass•agem da Rainha da Inglaterra, no· período da Guerra
dos Boers. quando c•omunlcou-se p.elo Times com os ingleses .de que haviam
sido vitoriosos •em determinada batalha; depois chegou a notícia oficial: ao
contrário, os ing'1eses haviam sido· derrotados. A Rainha, pura e simplesmente,
d·eu ordens ao exército: 'lataquem para ser vitoriosos, porque o Time não pode
mentir". (Risos.) Por isso eu também estou antecipando o meu discurso.
Quem os fez insustentáveis foi, precisamente, o êxito da PETROBRAS, que
atualmente deve figurar, como disse, entre a:s quinze maiores Companhias de
Petróieo do mundo ...
O Sr. Lui2 Cavalcante - V. Ex.n me permite novo aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO - ... le,vando o seu know how ao estrangeiro,
já com êxito indiscutível.
Ouço o nob~e Senador Luiz Cavalcante.
O Sr. Luiz Cavalcante - v. Ex.n citou que a PETROBRAS é a oitava
companhia do mundo.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Foi, ao meu tempo, até 1960.
O Sr. Luiz Cavalcante - Se não me falha a memória, parece-me que o
Brasil é a quarta naçáJo do mundo em ex1lensão· territorial: China, Rússia,
Esta.dos Unidos e Brasil. Mas. quero voltar, aind.a, .a um ponto anterior, que
ao que me po.r•eoe V. Ex." ,está deixando paJ;a trás ...
·o SR. JARBAS PASSARINHO - Se fosse por superfície, deveríamos ser,
d<mtro doe uma corl"elação imedio.ta, o quarto em tudo, no mundo.
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- 150O .Sr. Luiz Cavalcante - Quero voltar àquele ponto da extraordinârla
grandeza do Brasil, da muito maior grandeza do Brasil em re~ação às possibilidact·es• da PETROBR.AS. É o próprio Senhor Presid•ente da <Repúb!ica, em
discurso de 19 de março, quem o diz. A citação que vou 1embrar-lhes bem
refl<e·te esta impossibil1dade, verrificada até ·agora, de que a empresa acompanhe rus n~ce&sidades nlliCionais. Diss.e o Senhor Presidente Ernesto Geisel, em
19 de março: "Assim a par de uma açiilo tenaz, no sentido de reduzir nossa
dependêncLa quanto a fontes externas de energia - e vai nisso um redobrado
apelo a pesquisas em áreas petrolíferas promissor.as ... " Para quem, então,
apela o S·enhor P!'esident·e d'a República? Para o BNH'? Para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos? - Apela pa.ra a PETROBRAS. Então, é que
Sua Excelênda, •a.gora, como Presidente da República, com a visão diferente
&aquela doe presidente da Empresa, está sentindo que a sua querida PEI'ROBRAS,
infelizmente, não se mostra capaz de dar a auto·-suficiência que o Brasil reclama.
O SR. JARRAS PA!SSARINHO - Tiustr.e S·enador, quem que V. Ex.a saiba
que considero uma honra- já lhe disse; não é apenas um artifício parlamentar
di2'!er-lhe isto- participar d·e um debate com V. Ex.a Ademais, V. Ex.a aferra-se
em cita:r um único autor: Sua Exceiência o Senhor Presidente d'a República.
O Sr. Luiz Cavalcante ~ Mas que categoria de autor citado!
O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois é exatamente Isso que quero enfatizar. V. Ex. a cita um autor vivo e poderoso e eu, alguns intelectuais mortos e
outros que foram desmoralizados ao longo do tempo e mais outros que também
~ão tão re.o:.peH.áveis quanto· o Sr. Presidente da República, porque em matéria.
de patriotismo, ilustre Senador, não meço graduações hierárquicas e nem V.
Ex.a., com certeza. Nem V. Ex.a é menos patriota do que o Senhor Presidente
da República e nem eu o sou menos do que ambos. Em matéria, portanto, de
petróleo que é explosivo e é viscoso, prefiro discutir com serenidade. E chegarei a este ponto imediatamente no aspecto que V. Ex.a mais cita. Estou vendo
que meu tempo está a esgotar-se, faço um apelo ao Sr. Presidente para que
os aparteantes, que tanto me honram, sejam breves porque não quero criar
nesta Casa um novo problema com a Mesa, já que ainda hâ poucos dias como
salientava o nobre Senad.or Franco Montoro, do seu tempo talvez ele tivesse utilizado apenas a metade.
O Sr. Eurico Rezende - Os apartes decorrem do brilhantismo de V. Ex.6
O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado.
Resta outra vez o argumento d·e que co·rremos contra o tempo, esre é importante, Senador Lulz Cavalcante e Srs. :Senadores. Estarâ a PETROBR.AS
em retardo? Não estou colocando p·osições apriorísticas. Quero colocar posições
!ar em nome da Maioria, mas foi tal o meu recato em relação a isso que me inscrevi, pessoalmente, para usar do direi·!o de um Senador expor os seus pontos
de vista.
Se me provarem que a PETROBRAS está em retardo, se me provarem que
esta exortação, que o Sen!lidor Luiz Ca\'alcante faz pela boca do Senho,r Presidente da República, está correta, colocar-me-la na posição de, imediatamente,
aderir à tese. Mas, em princípio, algo me diz intuitivamente que a resposta serâ
não! E mais do que intuitivamente: com documentos da própria PETROBRAS,
dos próprios geólogos brasileiros em que S. Ex.a, o então General Geisel, President.e da PETROBRAS, tanto confiou e confia, t·enho certeza. Repito: estará
a PETROBRAS em retardo? Será o resultado dessa pesquisa tão suficiente que
possa abrigar fundados receios quanto ao nosso futuro imediato no campo da
energia? Não me utillzaDel de artifícios de debatedor, anteciparei meus argumentos, Sr. Presidente. Quem defender, ag·ora, a particip•ação de companhias
particulares internaciona!.s, com o objet!vo de acelerar a produção d•e petróleo
no Brasil, não conhece absolutamente nada da relação que há entre o início
de uma exploração e, quando ela é feliz o Início de um proc•essamento come·rc!al.
No mínimo, isso leva 6 anos. De modo que os êxitos que tivermos daqui a 6
anos pela frente, serão êxitos devidos à PETROBRAS, derivados do seu trabalho e não de n•enhuma companhia internacional que aqui opere, ou que pu-
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desse vir a operar, se tivéssemos a Infelicidade de mudar a legislação que nos
tem protegido.
Sr. Presidente, ou estaremos nós nos deixando envolver por uma estratégia
do medo? Esta sim, segundo o argumento ad terrorum de que para não comprometermos todas as nossas divisas com petróleo, - é a mesma tese de Glycon
d·e Paiva repetida agora - o único caminho que temos a trilhar é o da participação do capital estrangeiro no empreendimento. A isto não induz, pelo menos
o tom oficial da PETROBRAS, a palavra de .seus técnicos aJ>alizados.
Aqui está uma Conferência, Sr. Presidente, promovida na Universidade de
Bra&ília, pelo geólog·o Oarlos Walter Marinho Campos, que tive a honra de ter,
sob a minha direção, quando fui Superintendente· da PETROBRAS, na _tunazõnia. Foi o primei·ro geólogo brasile~ro que chefiou um departamento de exploração na Amazônia, pois quando chegamos à Amazônia até topógrafos e mecânicos eram am·ericanos .
•Não tenho nada contra a América do Norte, mas tenho muito mais em favor
do meu Pais. Por que razão, inclusive, utilizarmos est['angetros como mecânicos,
topógrafos e pessoas que se chamavam computadores de sísmica e geofísica,
que naquela ocasião eram rapazes que tinham o chamado curso científico?
Fizemos, dentro da Amazônia, primeiro a nacionalização da produção, e digo a
V. Ex.a, ilustre senador Luiz Cavalcante, e sei que isso agradará ao seu coração
de brasileiro, que tivemos a oportunidade de comparar ·a produtividade da poerfuração exploratória na Amazônia, porque só s·e podem comparar quantida,des
homogêneas. Então, no campo de Nova Olinda, furávamos três novos poços.
Portanto, havia as mesmas condições geológicas; não de geologia de superfície,
mas de geologia de subsuperfície.
Sabíamos que todos três estariam envolvidos com os problemas pertinentes
à área da Amazônia, que são problemas muito mais sérios que os da Bahia por causa da intrusão, ou da extrusão do diobásico. Pois bem, Sr. Presidente,
pegamos uma sonda e a démos a uma companhia americana, que nos cobrava
caríssimo, para fazer a exploração (a pesquisa) e ainda nos cobrava uma taxa
adicional de 25% a título de ensinar a aprendizagem que deveríamos ter com
eles.
A segunda s·onda demos ao Too] Pusher - que uma exspressão que não tem
tradução para o português, porque não é o capataz e não é o engenheiro; é a
figura que chefia a sonda - um Tool Pushcr americano, contratado diretamente pela PETROBRAS, com toda a equipe brasileira.
E a terceira, demos a uma Companhia totalmente brasileira; toda a equipe
brasileira.
Ao cabo dos trabalhos, Sr. Pre&idente, dos três pontos encerrados, quanto à
produtividade: em primeiro lugar: a segunda sonda, a que tinha o Tool Pusher
americano com o resto da equipe brasileira. Em segundo lugar: a sonda com
toda equipe brasileira; em terceiro lugaT: a sonda americana da Drilexco, para
a qual nós pagávamos 25% a mais a titulo de aprendermos como furar.
Então, a isto é que chamo de estratégia do medo, resíduos do colonialismo,
de acreditar que não temos capacidade. É triste! Eu tenho a certeza de que o
Senador Luiz Cavalcante não incide, absolutamente. nesta crHJca que estou
fazendo. Não faria ele- e não estou usando também de artifícios para dizer que
o faria não o fazendo - mas, chego a.o ponto fundamental: e, nesta Conferência,' o geólogo Carlos Walter Campos prova, para mim, prova à saciedade.
Primeiro, uma tese que V. Ex.a tem discutido com seu zelo patriótico que tanto
respeito, respeito e admiro (devo dizer a V. Ex.a que não dou misto de respeito
e admiracão a multa ~ente). V. Ex. a fala no declínio da nossa capacidade de
exploracãô. As palavras do Senhor Presidente da República não se chocam em
nada, àbsolutamente nada, com que ·estou defendendo aqui. É realmente imprescindível que açam com que a PETROBRAS chegue à auto-suficiência, se
puder, se Deus nos tiver dado petróleo, devemos chegar a ele o mais depressa
possível, e dentro de uma capacidade que não comprometa nossa balança co-
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apal'lente. Daí o perigo de citações dessa natureza; de dizer caiu, há um declínio há menor quantidade de dólares e, conseqüentemente, de cruzeiros para
exploração da PETROBRAS de 1965 para cá. É verdade, Sr. Presidente, mas por
quê?
Walter Campos prova aqui: em primeiro lugar, que a região de produção
da Bahla praticamente nada mais tem a descobrir. Então, as equipes que estavam sendo colocadas na Bahia e faziam eii.1Jlorações na Bahia, devem ser levadas para outros locais ou, então, encerrar as suas atividades.
Estupidez seria, a título de provar que estamos gastando muito com a pesquisa de petróleo, continuar fazendo trabalho absolutamente desnecessários.
Segundo, ao mesmo tempo, as regiões que ele chamou marginalmente proputo·ras, e as regiões até aqui improdutivas, pa:ra desgraça nossa, à Amazônia
de cuja bacia, se 2% apenas se tomassem produtores, seria o bastante para
abastecer o Brasil e talvez, vender ao mundo. Pois bem, essas bacias de paleozóicos provaram, no mundo inteiro, a sua incapacidade, até agora, de produzir
petróleo em condições comerciais. Então, houve um declínio? Eu fui superintendente, como disse, durante dois anos e, superintendente-adjunto um ano, na
PETROBIRAS. Vivi momentos da maior euforia, quando vimos a estrutura simbolizada nos trabalhos de levantamento de sismografia e de gravimetria. Pensávamos que eram trabalhos de estruturas. Entrávamos com as sondas da PETROBRAS, e encontrávamos o famigerado diobásio.
Ora, se qualquer companhia brasileira estivesse op·el'lando ali e - apenas
na Amazônia, por exemplo -, sem poder dispor, como a PETROBRAS, do restante de seus resultados nacionais, teria Ido à falência. Só em um ano aplicamos cem milhões de dólares em pesquisas sismográficas e gravlmétricas na
Amazônia! Como pôde a PETROBRAS sustentar esse prejuízo senão com os
resulta:dos d.e outras áreas? Daí por que Ca:t.anhede lembmva a necessidade imperiosa de o monopólio cobrir o Território Nacional.
Segundo: como essas áreas eram, e são, desinteressantes, mas como oa tecnologia está avançando, com novas descobertas e técnicas avançadas, essa.~ áreas
podem transformar-se em áreas pr·odutiv•as - tudo é questão de tecnologia. O
petróleo da Amazônia existe, apenas ainda não fomos capazes de localizar as
suas estruturas. Como agora as novas técnicas estão disponíveis, a PETROBRAS
reiniciou cautelosamente, como diz no seu documento, a pesquisa no MédioAmazonas.
Então, aquela imensa pesquisa na Amazônia, que era concentvada, diminuiu,
caiu - caiu a pesquisa na Bahia, caiu a pesquisa no Sul, e em todas as áire·as
ter·restres de bacias sedimentares. Mas, em contrapartida, o que nã;o se vê - e
nã;o é o caso do nobre Senador Luiz Cav·alcante -, mas o que alguns não querem
ver é que se aumentou, em uma proporção admirável, a pesquisa em bacias sedimentares submarinas. O aumento foi d·e tal ordem, Sr. Presidente - aqui está o
documento, e passo a lê-lo -que,
" ... em seis anos, houve o ingresso a taxa anual de 53% de aumento.
Passamos, em 1968, de 65 milhões d.e cruzeiros para 540 milhões de
cruzel·ros em 1973, apenas nas bacias sedimentares submarinas."
Mas, aind·a, Sr. Presidente, temos 12 ou 10 platafonnas e dois navios-sondas
operando nesta área.
Já descobrimos óleos na costa de Sergipe, na costa de Alagoas, que tem a
honra de ter V. Ex." c•omo filho, sr. Senador Luiz Cavalcante.
Agora mesmo tivemos a notícia do poço "Mero", que quando li pensei fosse
exagero de noticiário desordenado, quando se fala numa possibilidade de produção de 12 mil barris-dia no período experimental. Chegamos, então, ao primeiro
poço na história do petróleo do Brasil que é capaz de se alil1har com os poços do
Koweit e com outros do Médio Oriente.
Muito bem! Quantas sondas ainda temos operando, Sr. Presidente? Aqui está
a lista de sondas, apresentada pelo Engenheiro Carlos Walter Campos - que é
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Brasil, 12, neste presente ano, com possib!l!dade de mais 2. Total 14.
Todo o Mediterrâneo, 12; todo o Orf.ente Médio, 17; toda a Venezuela, 7.
Insisto, estou falando em álreas submarinas, para onde está voltada a grande
esperança do mund.o de hoje, como, por exemplo, as companhias internacionais
estão disputando o Mar do Norte.

I

I
'

I

,I
:I

:J
. '

i

:

i' .

I '
'

Sendo os Estados Unf.dos, é claro, campeão inecorrível, com 66 poços. Mas
isto se explica em grande parte, devido à lei de acessão, em que o proprietário do
solo é proprietário do subsolo. No primeiro momento em que se descobre o óleo
vira o que se chama de paliteiro -, todo mundo fura .para encontrar aquela estrutura no terreno do vizinho, no limite do terreno com o vizinho e até há furos
inclinados dirigidos para ir buscar o petróleo do vizinho.
Quanto mais sonda colocada, maior velocidade na obtenção desses recursos.
Aqui estão as sondas.
Precisamos de mais sondas? Provem-me que estamos precisando!
De certa feita, quando candidato à Presidência da República, o ilustre Presidente Jânio Quadros teve comigo um problema na Amazônia. Era eu Superintendente; tínhamos, ao todo, quinze sondas operando. E ele, a título de falar
sobr·e 'a PETROBRAS, utilizou infelizmente uma expressão pouco correta e pouco
respeitável, dizendo:
"A PE'I1ROBRAS, a que me l'eferi há pouco, brinca, na Amazônia, de
procurar petróleo ... "
Brincávamos, morrendo cerca de cinqüenta pessoas por ano ... , tendo uma
concentração de sond·as. Cada sonda valia. um milhão de dólar·es, ·O que poucos
países no mundo pod~am apresentar, num esforço concentrado. Mas, naturalmente, os Assessores de S. Ex.a. disseram que nós precisávamos ganhar um "concurso de sondas".
Precisaríamos? Vou dar um exemplo aos Srs. Senadores.
Aqui está um outro quadro apresentado, de rendimentos, no qual se· prova
que o rendimento brasileiro, das sondas com que operamos, é treze vezes maior,
Sr. Senador Luiz Cavalcante, do que a média-sondas com que se oper·a no mundo
ou com que opera o mundo, através das companhias investidoras de petróleo.
Aqui está:
Argélia - dois poços explorados. Produção: 261 milhões de metros cúbicos.
Irã- me~a dúzia de poços. Produção: 263 milhões de metros ·.:úbicos.
México- 129 poços. Produção: 28 milhões de metros cúbicos.
De modo que isto aqui não é indústria que se possa satisfazer, com a relação de regra de três direta, como eu disse.
Isso é um fenômeno que escapa à própria eficiência humana.
Existe ou não existe pe.tróleo em abundância? E, no momento em que ele
existe, é surgente, com uma capacidade de produção, dessa natureza.
Dois poços, ou seis poços, num caso, são responsáveis pela maior produção de
petróleo no mundo. Temos sondas, ao que sustenta o Engenheiro Carlos Walter,
em número suficiente. Não precisamos muito mais do que ·aquel<as que estamos
adquirindo.
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex." me permite?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Com muito prazer.
O Sr. Luiz Cavalcante - Todos estamos sentindo, estamos percebendo que a
PETROBRAS, neste ano, t,em de.senvolv~do um esforço maior na pesquisa, princi-

- 154palmente na plataforma t:ontinental. Mas, nosso País não é só plataforma continental, onde o petróieo resultante é, pelo menos, três vezes mais caro do que o
petróleo achado em terra. E o Sr. Presidente d:o Conselho Nacional do Petróleo,
em conferência realizada em Recife, em maio último, declarou que apenas um
décimo das áreas sedimentares do País, que vão a 3,2 milhões de quilõmetros
quadrados, tinha sido pesquisado. Então, se levamos 20 anos para pesquisM' um
décimo, para pesquisar os outros nove décimos levaremos pelo menos um século. ·

o SR. JARBAS PASSARINHO - Aí é que lamento ouvir de V. EÃ." esse tipo
de conclusão. A Ilação é absolutamente descabida ...
O Sr. Luiz Cavalcante - Pode ser e pode não ser.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Absolutamente descabida. As coisas são tão
flexíveis que v. Ex." não pode imobilizar algumas para fazer uma regra de três
simples e imediata.
o Sr. Luiz Cavalcante - Não, pela regra de três dar~a 180 anos. Eu deixei
pela metade. Adotei um coeficiente de segurança ...
O SR. JARBAS PASSARINHO - Glycon de Paiva se viu desmoralizado por
afirmar isso. Espero que V. Ex." não o seja ...
O Sr. Luiz Cavalcante - Não terminei o meu aparte ...
O SR. JARBAS PASSARINHO - ... para que o Brasil tivesse mais petróleo,
apesar desse tipo de raciocínio.
o sr. Luiz Cavalcante - Peço Ucença para concluir o meu aparte.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Pois não.
O Sr. Luiz Cavalcante - Não posso deixar de inserir no discurso de V. Ex."
a preocupação dominante no País inteiro quanto às agruras da nossa balança
comercial, em decorrência da enorme importação de petróleo. Este· ano serão,
pelo menos, 3 bilhões de dólares que teremos de dispender com o petróleo estrangeiro. T·rês bilhões de dóLares, ao câmbio atual de Cr$ 7,00 o dólar, são mais de 20
bilhões de cruzeiros. P·ois bem, o orçamento das três Forças Armadas - das Forças responsáveis pela defesa nacional - o orçamento conjunto delas vai apenas
a 7 bilhõ-es e 800 mUhões de cruzeiros, ou seja: 1/3 do que nós mandamos pam o
estrangeiro para vir petróleo. E estes 21 bilhões de cruzeiros são quantia muito
maior do que as destina-das a todos os 16 ministérios da República., no orçamento de 1973. Os 16 Ministérios e mais a Presidência da República e, d:e la.mbujem,
o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. Então, só o petróleo le·va mais recursos do que toda a máquina administrativa e produtiva do Governo, à. exceção
dos recursos vinculados a programas especiais. É por isso, nobre Senador Jarbas
Passarinho, que não pode pe·rsistir este ponto de vista que V. Ex." defende·. Perdoe-me se faLo com tanta ênfase. Isto era. válido ontem, quando Luiz Cavalcante
era repreendido por seu comandante por esposar o mesmo ponto de· vista, ao
tempo em que a nossa. balança. comercial era equilibrada, quand·o não havia
déficit. Mas hoje, com esses três bilhões de dólares de déficit, deve ser outro o
entendimento. É o que se percebe na.s entrelinhas das declarações do Sr. Ministro
da. Fazenda e nas declarações do Sr. Ministro das Minas e Energia.. Perdoe-me
V. Ex.", sou um apaixonado por esta questão d:o petróleo. Perdoe minha excitação.
O SR. JARBAS PAS,SARINHO - Já disse a V. Ex." que o ouço com grande
prazer. Aliás, não o ouço com ·grande prazer, ouço-o com grande respeito; prazer
eu teria se V. Ex." aderisse à. minha tese, que não é emocional, que não é
apenas fruto d·e uma paixão, mas, que procuro colocar, a:qui, em termos absolutamente racionais. Veja. V. Ex." os artifícios de comparações que V. Ex." mesmo,
um homem sério, acaba de conceber a esse artificialismo, no momento em que
faz esta conclusão. 'I1od•os nós sabemos que houve uma guerra no Oriente, todos
nós sabemos que o barril de petróleo que custava 2 dólares passou :para 14 dólar·es.
Cveio que nem V. Ex. a nem ninguém neste Senado, ou em todos os Senados de
todos os países, foi capaz de prever isso. Gostaria de· conhecer alg10 se houvesse
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para 14 dólares.
Agora V. Ex. o. me permita a integridade da resposta.
(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JARBAS PASSARINHO - Sei, Sr. Presidente, que já. abusei em demasia.
O SR. PRESIDENTE (Ru:y Santos) - Pediria ao nobre orador para não admitir mais apartes. O tema é apaixonante, e, realmente, toda a Casa está. interessada no debate, mas, já. se findou o tempo reservado ao expediente.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Recebo as instruções de V. Ex.o., sob coação
irr·esistível, porque de fato abusei demasiadamente da generosidade de V. Ex.a.
~ Mas, ainda há. pouco, o nobre ~enador Luiz Cavalcan_!;e f3,zla uma comparaçao com as Forças Armadas. Se fizessemos essa compa~açao com o orçamento do
ano passado, S. Ex.a. não teria os mesmos dados; seria inteiramente diferente e
a conjuntura é que fez variar isso. Mas graças a Deus ·Para nós brasU.e!ros, as
despesas com as Forças A:rmadas nunca passaram de 2,6% do produto nacional
bruto. É o maior país do continente - que por si só é um subcontinente - e
tem a menor despesa per capita com a sustentação de um exército, em toda a
Anléric.a Latina. Ai está. algo que me honra, e v.ejo o ilustre Senador Benjamim
Farah, ao que me parece, solicitando apa;rte.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a permite um a.parte, em nome da Oposição?
O SR. JARBAS PASSARINHO - Em nome da Oposição e também pela antigüidade, porque V. Ex.a. está com o microfone suspenso há bastante tempo.
Sr. Presid·ente, peço a generosidade de V. Ex. a para ter o privilégio de ouvir
o nobre Senador Franco Montoro.
O Sr. Franco Montoro - Nobre Senador Jarbas Passarinho, autorizado, expressamente, pelo Líder Amaral Peixoto, quero transmitir a V. Ex.o. os cumprimentos da Oposição. V. Ex.a. defende uma tese que é, talvez de todo o Congresso,
de sua imensa ma.!oria, e é certamente o pensamento unânime da Oposição.
A PETROBRAS, apesar dos augúrios, ou dos maus augúrios daqueles que diziam
não termos tecnologia e capital para enfrentar o prob1ema, demonstrou, nos
seus anos de exiStência, que poderia transformar-se, como se transformou, na.
maior empresa da América Latina. É hoje um dos sustentáculos do desenvolvimento brasileiro, no consenso de todos os economistas. V. Ex.a, com esse discurso
tão autorizado, tão fundamentado, honra o Congresso Nacional e matl!tém na
luta, na defesa dessa prerrogativa fundamental do nosso desenvolvimento.
Queria lembrar-lhe nobre senador Jarbas Passarinho, que foi o Parlamento
Brasileiro, com a notá.vel sensibllldaà.e e compreensão das necessidades fundamentais do País, que imprimiu ao projeto, como disse V. Ex.~, "toda a sua dimensão nacionalista, outorgando à PETROBRAS o monopólio estatal do petróleo,
sem ouja existência, sobre·l.udo face aos imensos interesses internacionais em
jogo, não seríamos, certamente, a Nação que hoje somos". Ninguém poderá
negar ao Parlamento do Brasil esse ato de sabed·oria poli·tlca e de visão admillistratlva, de profunda respercussão econômica e de verdadeira genialidade
histórica. Eu quero inserir no discurso de V. Ex.n o reconhecimento feito neste
Congr·esro, pelo Presidente da PETROBRAS, Alm~rante Faria Lima, ao agradecer
as comemorações d·o 20.o aniversário da Lei n. 0 2.004. DiSse S. Ex.n neste Congresso: "O justo, o apropriado nesta hora, seria homenagear-se não a companllia, mas, sim, o Congresso Nacional, de cujo ato de vontade soberano e renovador, a PETROBRAS é somen·te a conseqüência." O discurso de V. Ex.o. mantém
essa contlnuià.a;de histórica, honra V. Ex.o. e honra o Congresso Nacional.
O Sr. Luiz Cavalcante - Vejo que o Petróleo é a antimeningite.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito obrigado a V. Ex.o.
Sr. Presidente, 'Para encerrar, eu diria que não nos faltam nem sondas, nem
eficiência técnica. Que buscar la fora? Capital estrangeiro sob a forma de com:panhlas autônomas para explorar o Brasil? Não é esta a tese do Senador Lu!z

- 156Cavalcante e nem a minha também. Mas os que acreditam n·esta .t.ese esquec·emse de que, devido à própria earacteristica da exploraçã·o priV'ada do petróleo, essas
companhias jamais se lançam em força no período exploratório. Elas só redobram o número de s·eus equipamentos quando a primeira jazid.a de petróleo é
descoberta, nunca antes, não fossem elas companhias privadas que têm que
viver fatalmente do lucr·o que produzem, ou abrir falência.
FMei no tempo, mostrei, Sr. Presidente, a correlação entre o início de uma
~xploração com boa possibilidade e o inicio da capacidade comereial de produção - seis anos. Também, ainda que, agora, abríssemos as portas do monopólio
para receber ·as companhias estrangeiras, só dentro de seis anos poderiam elas
nos ajudar, se nos ajudassem.
Enfim, a inverdade continua inteiramente favorável à PETROBRAS, baseado no seu balanço real de resultados. Admito, e talvez seja esse o !J'Onrto-devlsta que depois discutirei com o Senador Luiz Cavalcante, uma hipótese que,
em nada, fere o monopólio do Estado, e tanto não o fere que o exerce a PEMEX
que faz Q monopólio no México, invertendo o velho sistema colonial e explorador;
é ela que paga os royalties àqueles que querem ~ir, eom ela, correr riscos na
áescobez,t.a do petróleo. Se houver companhias Interessadas nisso - elas que
estão sendo expulsas de outras partes do mundo - que venham a recebam uma
taxa natural de lucro, porque ninguém vem apenas perfurar para, depois, receber
em óleo o valor da perfuração, que é lotérico, que é duvidoso, mas que receba
o vo.lor no.turo.l do seu trabalho e uma taxa adicional de lucro qut> a PETROBRAS
estabeleça, como faz a PEMEX. Aí, acredito que teremos um influxo de capital,
porque s·eria ilusão pensar que nos financiarão, à PETROBRAS, a partir dias
companhias internacionais de petróleo.
Sem me deixar, Sr. Presidente, impressionar pela tática alarmista ou pessimista dos que não acredibam na PETROBRAS, ou ainda pior - e não digo isto
a nenhum Senador da República, a nenhum dos meus Colegas desta Casa dos que não acreditam em nós, brasileiros, eu continuo favorável à PETROBRAS,
potque creio que o petróleo que houver nas entranhas da terra brasileira será
encontrado, em tempo hábil, pela PETROBRAS, que dispõe de técnicas avançadas e de homens com inabalável determinação de encontrá-lo, pois são daqueles a quem se referia o velho Marechal Montgomery, ao dizer que a conquista
da vi•tória de uma batalha se dá, primeiro, no coração dos homens que se dispõem
a vencê-la.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem! Palmas
prolongadas. O orador é cumprimentado.)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JARBAS PASSARINHO EM SEU
DISCURSO:
O ESFORÇO DA PETROBRAS NA EXPLORAÇAO DE PETRóLEO
NO BRASIL
Por: Carlos Walter Marinho Campos

Chefe da Divisão de Exploração do Departamento de
Elrlploração e Produção da PETROBRAS
Introdução

A missão da PETROBRAS na área da exploração consiste em aval!ar o potencial
petroll!ero das bacias sedimentares brasileiras, permitindo, assim, a formulação de uma
política governamental real!stica de abastecimento do Pais de petróleo e de gás natural.
A própria natureza do processo exploratório de petróleo - conjunto de ações dirigidas
para a comprovação de volumes recuperáveis de petróleo ou de gás natural, ut!l!zando
métodos indiretos de pesquisa para a local!zação de acumulações invalida o estabelecimento da auto-suficiência, ou de qualquer outro nível de produção, como missão. Não
existem métodos de exploração que indiquem, diretnmente, a presença de acumu!Etções de
petróleo - tudo o que se pode obter com a tecnologia atual é tornar minimos os riscos
de insucesso. Jl: verdade que os sismólogos pesquisam continuamente métodos de identificação dlreta de acumulações de hidrocarbonetos, estudando o comportamento da

- 157amplitude e da velocidade do sinal s!smico. Processamento especial dos dados revela
áreas de comportamento especifico da amplitude do sinal s!smico, formando nos perfis
sismográficos os chamados brlght-spots, supostamente indicadores da presença de acumulações de gás natural.
Enquanto essas pesquisas avançadas se desenvolvem e seus resultados se comprovam,
continua-se trabalhando com os métodos clássicos, embora atentos e participando mesmo
desse desenvolvimento espetacular das técnicas geofísicas.
A exploração de petróleo constitui a área da indústria do petróleo onde os riscos
dos investimentos são os mais elevados Justamente porque o sucesso depende de fatores
sutls, muitas vezes fora do nosso controle direto, como se procura mostrar sucintamente
a seguir.
Para haver uma acumulação de petróleo deve-se ter: (Fig. 1)
1. Estrutura.
2. Coluna de rochas geradoras.
3. Coluna de rochas reservatório, de algum modo associada à anterior.
4. Coluna adequada de rochas capeadoras para recobrir as rochas reservatório.
5. Relações temporais adequadas entre a formação das estruturas e a geração do
petróleo pelas rochas matrizes e sua migração para as rochas reservatório.
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- 158 6. Condições termoquimlcas adequadas ao desenvolvimento dos fenômenos de transformação da matéria orgânica em petróleo.
Faltando uma ou mais dessas condições fundamentais numa bacia sedimentar, não
haverá acumulações comerciais de petróleo. Quando o desenvolvimento de alguma for
Incompleto, ou deficiente, poderá haver quantidades variáveis de petróleo, desde o encontrado nas rochas betuminosas portadoras de formas especiais de prato-petróleo, como
as chamadas xistos betuminosos e areias asfáltlcas, portadoras de petróleo degradado,
em que as !rações leves se perderam, até às pequenas acumulações subcomerclals e aos
campos de baixa produtividade. As rochas betuminosas faltaram condições termoquimlcas próprias devido ao sepultamento Inadequado ou ao pequeno gradiente geotérmico
da bacia sedimentar. As condições de pressão e, principalmente de temperatura, foram
InsUficientes para a geração de petróleo. Em certos casos foram excessivas e todo o
petróleo se transformou, sob altas temperaturas, a grandes profundidades, em gás metano
para, em situações mais extremas, desaparecer devido ao alto grau de metamorfismo
atingido pelas rochas que o continham antes. De outro lado, as rochas reservatório,
portadoras de petróleo, quando inadequadamente capeadas, ou mesmo expostas na
superfície pela erosão, terão seu petróleo degradado pela perda das !rações leves, podendo
haver até mesmo a perda total. Os testemunhos desse processo são as grandes faixas
de areias asfált!cas ou as exsudações de menor porte.
Antes do grande desenvolvimento tecnológico que se verifica em nossos dias, o
explorador determinava, com os métodos disponíveis, a presença das primeiras quatro
condições acima enumeradas, ~stimando grosseiramente n segunda e pouco se preocupando
ou mesmo Ignorando a quinta e a sexta. Hoje, utilizando objetivamente a geoquimlca
do petróleo e a história geológica da bacia sedimentar, poder-se-á Inferir com razoâvel
segurança a presença de rochas geradoras, de estruturas formadas contemporaneamente
com a migração do petróleo das matrizes para os reservatórios e de condições termoquímicas adequadas. FreqUentemente, fica-se desapontado por não encontrar petróleo
ao perfurar uma estrutura. Mas, em muitos casos, o resultado poderia ser esperado,
observando-se que a quinta condição não ocorreu, isto é, a estrutura se formou quando
todo o petróleo já havia sido e:~>-pulso das matrizes e passado pela área onde ela se
encontra.
A PETROBRAS vem atuando com intensidade adequada na. área da exploração de
petróleo, principalmente nos últimos cinco anos, quando convencida, de um lado, dos
altos riscos oferecidos pelas bacias sedimentares tenestres em vista da fraca resposta. ao
esforço utilizado e, de outrt>, dos indiscutíveis atrativos das bacias sedimentares da plataforma continental, decidiu investir substancialmente nt> mar.
Ba.cias Sedimentares Terrestres
Entre as bacias sedimentares terrestres dt> Brasil (Fig. 2) distinguem-se dois grandes
grupos: bacias produtt>ras em avançado estágio exploratório e bacias que, malgrado os
esforços até agora efetuados, se revelaram marginalmente produtoras t>u improdutivas.
Entre as primeiras Incluem-se as bacias do Recõncavo Bahiano e de Sergipe/ Alago as,
área de Sergipe. Entre as marginalmente produtt>ras encontram-se as bacias do Tucano
Sul, de Sergipe/ Alagoas, área de Alagt>as, e do Espírito Santt>, área terrestre. As bacias
terrestres não produtoras se representam, principalmente, pelas paleozóicas do Amazonas,
do Paraná e do Maranhão, pelas cretáceas do Acre e de Barreirlnhas e por uma série de
outras pequenas áreas sedimentares encravadas no complext> cristalino brasileiro, como
as bacias de Bragança--V!zeu, São Luís, do Pantanal, Potiguar, etc.
As Flgs. 3, 4 e 5 mostram o esforço exploratório já dlspendidt> nas bacias sedimentares terrestres, por métodos de pesquisa utilizados e por Investimentos efetuados. Observa-se que t>S investimentos na exploração das bacias sedimentares terrestres, em relação
aos investimentt>s totais em exploração, decresceram acentuadamente de 1965 até 1973,
enquanto os Investimentos nas bacias sedimentares submarinas cresceram em sentido
oposto. Esta tendência deverá se manter e somente seria alterada na hipótese de ocorrerem descobertas de petróleo em quantidades apreciáveis, por exemplo, nas bacias sedimentares paleozóicas ou na bacia cretácea dt> Acre. Mesmo nsslm, suspeita-se de que os
lnvestlmentt>s no mar se manteriam superiores· ao de terra, pois nl as perspectivas sil.o
!ncomparnvelmente melhores.
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- 161Região de Exploração do Norte (RENOR)

A Regíão de Exploração do Norte <RENOR), é uma unidade administrativa do
Departamento de Exploração e Produção da PETROBRAS que cuida da execução dos
programas de exploração de petróleo de várias bacias terrestres. Entre essas se destacam,
como as mais promissoras, as bacias do Médio Amazonas e do Acre.
Após análise cuidadosa dos dados colhidos ao longo de multas anos de InSucesso
nas bacias paleozóicas do Amazonas e do Maranhão, onde se e;,-plora petróleo desde os
tempos do antigo Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil <em 1925 já se constatava
a presença de gás natural nas margens do Rio Tapajósl, adquiriu-se a convicção de
que a melhor área para investigação adicional seria a do Médio Amazonas <Fig. 2l,
embora ai, como condição fundamental aparentemente insat!sfatórla, ocorra a presença
de estruturas pouco desenvolvidas para acumularem petróleo,
Devido a problemas especificas dessa bacia, os métodos exploratórios disponíveis eram
Ineficientes para a busca de trapas estruturais. Mais d!flcll ainda seria encontrar as
trapas denominadas estratigráficas, cuja formação, de qualquer modo, requer a presença
de movimentação estrutural. A falta de resposta à ação causou o decréscimo dos Investimentos, até que em 1967 as perfurações exploratórias foram Interrompidas temporariamente.
A Região de Exploração do Norte continuou as pesquisas, principalmente na Bacia
de Barre!rinhas, que também viria a ser temporariamente abandonada com a interrupção das perfurações exploratórias em 1971, quando o nivel de investimentos atingiu
seu min!mo (Fig. 4).
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- 163Com os progressos tecnológicos verificados na sismografia e de posse de novas idéias
geológicas sobre as bacias paleozóicas, revistas e examinadas comparativamente com
outras bacias paleozóicas do mundo decidiu-se reiniciar, cautelosamente, os Investimentos exploratórios no Médio Amazonas.
Até agora não se conseguiu estabelecer, com qualquer nível de segurança, o esquema
estrutural dessa bacia, embora seja a que reúna, em graus variáveis, o maior número
de condições favoráveis. Espera-se que os novos levantamentos aeromagnetométrlcos, a
serem executados com técnicas mais aperfeiçoadas, Indiquem com maior segurança o
esquema estrutural regional; que o levantamento sismográfico ao longo dos rios mais
' profundos ofereça boa contribuição a esse esquema e que os levantamentos sismográficos
· de detalhe ofereçam locações adequadas para as perfurações exploratórias. No momento,
perfuram-se pequenas feições anómalas que poderão não ter valor algum como trapas
potenciais de petróleo, embora Indicadas pela sismografia. O programa perfuratório é
.limitado, visando não só as descobertas, mas também a ut!llzação das Informações dos
novos poços na Interpretação dos mapeamentos geofísicos.
o acréscimo nos Investimentos verificado a partir de 1972 (Fig. 4) reflete esse
esforço renovado na Bacia do Médio Amazonas e o reinicio da exploração na Bacia do
Acre, onde a possibilidade de correlação com as bacias do oriente peruano e equatoriano
levou a valorização de uma área de 40.000 km2 a leste do médio e alto Rio Javari. Apesar
dos trabalhos terem se Iniciado em 1972, pretende-se Implantar as primeiras perfurações
exploratórias nessa ãrea em 1974.
Distrito de Exploração do Sul (DESUL)

o Distrito de EXploração do Sul (DESUL), distrito administrativo do Departamento
de Exploração e Produção cuida, essencialmente, da exploração de petróleo na bacia
paleozóica do Paraná (Fig. 2). Trata-se de outra área explorada desde o final do século
passado, quando Eugênio Ferreira Camargo perfurou o primeiro poço para petróleo do
Brasil, na localidade de Bofete, Estado de São Paulo. Apesar das freqUentes exsudações
de óleo presentes na Bacia do Paraná e dos !ndiclos observados nos poços perfurados, o
Serviço Geológico e Mineralógico do Brasil, o Departamento Nacional da Produção
Mineral, o Conselho Nacional do Petróleo e mesmo a PE'l'ROBRAS não conseguiram
localizar acumulações comerciais de petróleo nesta vasta área sedimentar.
Atualmente, sabe-se que as áreas marginais, sem cobertura basáltica, dificilmente
conteriam tais acumulações. Por outro lado, a exploração sob o espesso lençol de lava
basáltica, atingindo mais de 1.500 metros e encGbr!ndo a quase . totalidade da bacia,
constitui sério problema para os levantamentos geof!sicos. Assim, como na Bacia do
Amazonas, a falta de resposta à ação causou o decréscimo gradativo dos investimentos
exploratórios na Bacia do Paraná, até ao seu nível mais baixo em 1971 (Fig. 4). A esta
altura, após mapeamentos geológicos cuidadosos e estudos estratigráficos bastante detalhados, resolveu-se utilizar métodos não ortodoxos, como a análise de fraturas, objetiva.ndo
a localização de estruturas, para em seguida, Iniciar trabalhos experimentais de sismografia e testes pela broca de algumas estruturas precariamente Identificadas. Linhas
experimentais de aeromagnetometrla Indicaram que este método, em sua forma moderna,
poderia prestar informações valiosas sobre a estrutura regional e por Isso planejaram-se
novos levantamentos aerGmagnetométr!cos. Tais providências causaram forte reversão
do niv:l de Investimentos. Como no caso da Bacia do Médio Amazonas, aguarda-se a
aplicaçao dos métodos geofísicos e a análise de seus resultados antes de executar um
dispendioso programa de perfurações exploratórias.
Região de Produção da Bahia. (RPBA)

Berço da indústria extrntiva de petróleo e de gás natural do Brasil, a Bah!a (Fig. 2)
produz, atualmente, cerca de 23.000 ma;dln de petróleo. Proporcionou ao Pais um volume
recuperável de óleo da ordem de 195 x 100m3 dos quais 96 x 100m3 já foram produzidos,
restando 99 x 100m3 de reservas.
Todas as análises feitas nos últimos anos mostram que na Bacia do Recõncavo
Bahlnno pouco resta a descobrir; apesar dos 292 poços exploratórios perfurados após a
última grande descoberta - o campo de Araçás - não se conseguiu ampliar significativamente as reservas. Os estudos efetuados não Indicam que Isso possa ocorrer, mesmo
que se continue perfurando com grande Intensidade. As descobertas do futuro devem slll'

- 164pequenas. A resposta à ação just!!lca o constante decllnio dos Investimentos, revitalizados
temporariamente com descobertas de pequenas acumulações de petróleo ou de gâs natural
(Fig. 4). Essas reversões têm, entretanto, curta duração. A Bacia do Tucano poderâ
oferecer descobertas significativas, principalmente de gâs natural, porém os 91 poços ali
perfurados, sem resultado apreciável, não autorizam grande otimismo. Mesmo assim,
estamos completando nessa ârea sedimentar levantamentos geoflsicos e perfurando poços
eX'Ploratórtos, com a moderat;ão que a resposta à at;ão recomenda.
Região de Produção do NOrdeste (RPNE)

A Região de Produção do Nordeste produz petróleo, principalmente da ârea sergipana.
Nos últimos anos, conseguiu-se ampliar a modesta produção da ârea alagoana, onde até
então havia reduzidlssima capacidade de produção proveniente de um único campo.
Embora A!agoas seja o sitio das primeiras tentativas feitas pelo Serviço Geológico
e Mineralógico do Brasil para descobrir jazidas de petróleo, o território sedimentar alagoano tem mostrado grandes limitações quanto a perspectivas de descobertas de porte.
A pequena ârea sergipana (4.000 km2J da bacia de Sergipe;Aiagoas (Fig. 2), ao
contrâr!o, possui alguns campos de relativamente boa capacidade de produção, sendo
que o campo de Carmópolls possui a enorme quantidade de petróleo (193 x 106m3) que,
Infelizmente, reduziu-se a 27 x 106mB (14% J, quando avaliada em termos de óleo recuperável, pois os reservatórios não são da melhor qualidade.
A Região de Produção do Nordeste tem reservas de óleo (volume recuperável volume produzido) de 25 X 106m3 nas âreas terrestres. Essas reservas, somadas àquelas
da Região de Produção da Bahla, formam o total de 124 x 106ms.
Também nesse caso, se verifica o declinlo dos Investimentos exploratórios (Fig. 4)
Sergipe. Após o último campo encontrado, Sirlzlnho, perfuraram-se 108 poços~ sem resultado positivo.
A Exaustão de Recursos Petroliferos
Como observat;ão final sobre as bacias produtoras do Recõncavo e de Sergipe, convém
sempre lembrar que o petróleo é uma riqueza não renovâvel, como acontece com a âgua
subterrê.nea, e que as bacias sedimentares possuem quantidades !Imitadas de petróleo.
Para determinar tais quantidades, quando uma bacia sedimentar se encontra em fase
avançada de exploração, pode-se usar, com razoável margem de segurança, métodos
estatfstlcos apoiados por avaliações geológicas objetivas.
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- 166Conscientes da .emustibl!luade das acumulações de petróleo nas bacias sedimentares,
certos palses, como os Estados Unidos, limitam sua produção estabelecendo relações
adequadas entre a produção anual e as reservas. Mantendo o ritmo atual de sua produção, os norte-americanos têm petróleo para 10 anos se nada mais descobrirem no seu
território e nós o teremos por mais 12 anos se também mantivermos o nosso atual ritmo
de produção e nada mais descobrirmos.
Os gráficos das Flgs. 6, 7 e 8 mostram a situação dos Estados Unidos quanto a reservas
de petróleo em 1962, segundo relatório apresentado ao Comitê de Recursos Naturais da
Academia Nacional de Ciências pelo Dr. M. King Hubbert. Vê-se claramente que o tempo
médio que decorre entre a descoberta de certa quantidade de óleo e sua produção é de
aproximadamente 10 anos, Isto é, decorrido esse perlodo sem novas descobertas, as
reservas estarão esgotadas.
PORCENTAGEM DE NOVOS POÇOS EXPLORATóRIOS PERFURADOS,
QUE RESULTARAM EM UMA DESCOVERTA SIGNIFICATIVA

ANO DE DESCOBERTA
FIG. 9
N'OMERO DE NOVOS POÇOS EXPLORATóRIOS NECESSARIOS
PARA ENCONTRAR UMA DESCOGERTA SIGNIFICATIVA
(ACIMA DE l MILHAO DE BARRIS)
10-

-------------m---"---

ANO DE DESCOBERTA
FIG. lO

Figs. 9 e 10: Dados Estatísticos Exploratórios referentes aos Estados Unidos.
Fonte A.A.P .G. Bull. Julho 1972.

- 167 Os que se preocupam com esse dado podem observar que muitos outros palses produtores têm reservas de petróleo apenas para um número limitado de anos, caso man·.
tenham o mesmo ritmo atual de sua produção e caso não descubram novas reservas.
O mundo ocidental terá petróleo para consumir durante 34 anos se mantiver o presente
nível de produção e novos campos não forem descobertos.
Outra observação útil quando se lêem estatlstlcas relacionando taxas de sucesso é
que, de um certo número de pioneiros descobridores de novos campos, pequena parcela
constitui sucesso comercial comprovado após alguns anos. A Fig. 9 mostra a ocorrência
desse ~ato nos Estados Unidos, onde a taxa de sucesso dos poços pioneiros (116% em
1972) reduz-se a 2 ou 3% de sucessos comerciais e onde, em 1965 (Fig. 10) eram necessá·
rios 65 poços pioneiros descobridores de novos campos para encontrar uma descoberta
significativa (mais de um milhão de barris de óleo recuperável).
Bacias sedimentares

~ubii11U'Inall

Para. sentir a aceleração que a. PETROBRAS tem Imprimido à. exploração das bacias
sedimentares submarinas, basta examinar a Fig. 5 que mostra a elevação dos Investi·
mentes ·de Cr$ 65.196.000,00 em 1968, época. em que efetlvamente se iniciaram os trabalhos geoffsicos marítimos, para Cl'$ 51ol0.821.000,00 previstos como Investimentos exploratórios em '1973. Nesses seis anos, os Investimentos exploratórios no mar cresceram a
uma. taxa. média. de 53% ao ano, tendência. que se manterá por vários anos, até que
ocorram grandes. descobertas, ou que resultados negativos desencorajem a conttlnuida.de
de Investimentos e~loratórios elevados.
·· As grandes companhias de petróleo já tomaram as primeiras medidas para a expio·
ração de petróleo em águas profundas - além de 200 m - no talude continental. As
fronteiras marítimas do petróleo serão, portanto, expandidas consideravelmente e o
Brasil terá que acompanhá-las.

J!: Interessante analisar este esforço exploratório em termos de número de sondas,
grandeza. proporcional ao número de metros perfurados. Atualmente dispõe-se de nove
sondas exploratórias operando em águas brasileiras: seis são plataformas auto-elevatórias projetadas para lâminas d'água máximas variando entre 30 e 100 metros e três
são navios-sonda que podem perfurar em cotas batimétricas superiores a 100 metros
(a. lâmina d'água na sondagem pioneira SPS-1, São Paulo Submarino n.0 1, por exemplo, foi de 162 metros>. Até 1975, contar-se-á com mais quatro plataformas auto-eleva-.
tória.s e uma do tipo semi-submersível, formando um total de quatorze unidades. Mesmo
considerando a provável dispensa de duas das nove sondas atualmente sob contrato,
restarão doze em operação. Não se Incluem nesse número as unidades que operam no
desenvolvimento dos campos descobertos na plataforma continental (atualmente existem
duas perfurando em Sel'li!pe). ·
O total de sondas exploratórias presentemente. operando em águas brasileiras .florresponde a 4% do total utilizado no mundo ocidental (Tabela I>. A produção do Brasil
no mar, garantida com os três campos já descobertos, deverá atingir cerca de 30.000
barris diários no final de 1974, enquanto nas plataformas continentais do mundo ocidental já se produzem cerca de 9 milhões de barris diários. Prevê-se então uma. produção que ~cança, somente, cerca de 0,3% de todo o petróleo produzido no mar nos
pafses do ocidente.
O esforço exploratório de uma empresa poderá também ser determinado utilizando-se
coeficientes :e índices representativos, ao Invés de se considerar simplesmente a. metragem perfurada (açãol, sem nenhuma correspondência com os resultados obtidos
tresposta) . ·
A resposta final à. ação de perfurar deve ser o petróleo produzido. Considerando que
os outros países do ocidente, perfurando com um certo número de sondas produzem
lliiia determinada quantidade de petróleo, pode-se admitir, para fins de comparação,
que este é o esforço de perfuração adequado para. a produção obtida. Veriflcar-se·á que
nas ii.reas marítimas a PETROBRAS ocupa posição no rumo ascendente de uma curva
que reflete certa proporcionalidade entre a ação de perfurar e a resposta. a esta ação,
resposta esta que pode ser dada em termos de óleo descoberto, ou de preciosas Informações para a sua localização em ii.reas geologicamente pouco conhecidas.

- 168Considerando o racioc!nio acima exposto, pode-se definir o esforço exploratório de
um pais pela seguinte fórmula:
n/N
E E = - - - onde:

p/P
EE = Esforço Exploratório; EE = 1 representa a média dos países.
n = Número de sondas utilizadas pela PETROBRAS (8).
N = Número de sondas utilizadas no mundo ocidental (187).
p = Produção prevista na plataforma continental brasileira (30.000 b/d).
P = Oleo produzido na plataforma pelos pa!ses ocidentais (9 .100 b/d).
Utilizando os números acima relacionados, chega-se ao !ndlce de EE = 13 para a
PETROBRAS, o que significa que o esforço exploratório brasileiro é treze vezes maior
do que a média dos pa!ses que buscam petróleo no mar.
A nossa situação atual se caracteriza porém pelo estágio em que o esforço de perfuração exploratória deve ser superior à média, porque estamos no início de produção
e explorando bacias na fase de seleção de áreas, em quase toda a plataforma continental.
Não se deve considerar o !ndice obtido da expressão acima com qualquer rigor matemático, mas através dele pode sentir-se que o nosso esforço de sondagem é superior ao
utilizado alhures. Pode-se mesmo considerá-lo bem superior, sendo sobrepujado, individualmente, somente pelos Estados Unidos e o conjunto de pa!ses que explora o Mar
do Norte, onde as bacias são sab!damente petrol!feras e a resposta obtida foi altamente
promissora.
Na Tabela II se verifica os exemplos do Japão e Israel, paises de elevado poder
tecnológico, onde em 1971 a exploração não teve sucesso algum porque as condições
geológicas de suas bacias sedimentares são desfavoráveis. E note-se, ainda, que Israel
está encravado entre alguns dos gigantes do petróleo mundial.
OUtro fato que vale mencionar é a nossa atualização tecnológica na área da exploração. Os técnicos da Empresa estão perfeitamente nivelados com técnicos estrangeiros
do melhor n!vel, como demonstra claramente a recente experiência da PETROBRAS
Internacional - BRASPETRO.
A argumentação e o exemplo desenvolvidos mostram que se utiliza grande esforço
de sondagens nas áreas mais promissoras do nosso País e que se conta com material
humano capaz.
Plataformas em Opera.c;ão (março, 1973)
TABELA I

Pais ou área
Estados Unidos
Africa
Austrália
Canadá
Caribe
Europa
Japão
Mediterrâneo
México
Oriente Médio
Mar do Norte
Venezuela
Peru
Bras!I
As ia
Total

N.o de sondas
66

16
6
4
3
1
2

12
3
17
21
7

1
12

10

181
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Quadro compa.ra.tlvo do número de poços exploratórios e metros perfurados em 1971,
por alguns países, e o total de óleo produzido

Pais

Poços exploratórios
perfurados em 1971
Número

Argélia
Arábia Saudita
Argentina
Brasil
Equador
Irã
Israel
Japão
L!bla
México
Venezuela

25
2
12{)
87
15
6

6
4
411
129
44

Metros
51.028.

259.902
2()1.171
44.991
20.416
11.234
12.820
128.808
421.013
118.235

Produção anual
1971
(ms)
44.813.000
261. 4()4. 000
24.589.000
9.896.000

259.000
263.852.000
62.000
868.000

158.669.000
28.228.000
2{)6.274.000

O sucesso da exploração de petróleo depende das características geológicas das
bacias sedimentares, que podem ser avaliadas com número variável de furos, dependendo
de cada caso particular. Um furo pode eliminar uma área de centenas de quilómetros
quadrados, enquanto uma dúzia pode não eliminar uma área de 50 quilómetros quadrados. Vê-se, portanto, que a ação do esforço exploratório se liga ao número de metros
perfurados ou ao número de sondas utilizadas, condicionalmente aos resultados obtidos
que, por sua vez, dependem das características geológicas da área explorada. Se assim
não fosse, países como a Arábia Saudita, AbuDabbl ou o Irã teriam pequena capacidade
de produção, pois perfuraram muito pouco <Tabela II). Mas, ao contrário, esses palses
são gigantes do petróleo. O Irã se destaca notavelmente com seis poços exploratórios
em 1971 e uma produção diária de 4,5 milhões de barris. Este pais utilizou durante 1971,
tanto para perfurações exploratórias quanto de desenvolvimento, apenas nove sondas.

Para completar a análise do esforço exploratório em nossas áreas mais promissoras,
aquelas da plataforma continental, sugere-se o exame das Figs. 11 e 12. A primeira
mostra que o tempo médio da fase pré-descoberta, ou seja, aquela que decorre desde
o início da exploração efetiva de uma área até a primeira descoberta comercial, é de
aproximadamente seis anos. ~ Interessante lembrar que após a primeira descoberta em
uma área petrollfera, outras se sucedem rapidamente, como tem ocorrido em Sergipe
com as descobertas de Guarlcema, Caloba e Camarim, esta última já ampliada até o
litoral com a descoberta de gás no poço 1-SES-19, onde a vazão medida chegou a
200.000 mB/dla.
Parece provável, da análise da Fig. 11, que a PETROBRAS está no fim da fase de
pré-descoberta, considerando os tempos médios observados em outros países. Deve ter-se
em mente, porém, que jamais se chegará à primeira descoberta em uma ou várias de
nossas áreas marítimas se petróleo não houver para descobrir, como parece ser o caso
do Senegal <Fig. 11). Contudo não há motivo para desânimo. Experimentam-se as mesmas dificuldades que outros países experimentaram ou experimentam atualmente, mas
certamente se encontrará o petróleo que a natureza porventura reservou para o Brasil,
porque a PETROBRAS dispõe de equipamentos e dispõe de técnicos com determinação
Inabalável para encontrá-lo.
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- 171O número de poços perfurados na plantaforma continental da Africa. Ocidental
(Fig. 12> mostra. ainda que o esforço exploratório da PETROBRAS, na. fase pré~
descoberta, está sendo multo superior ao que as companhias de petróleo utilizaram
naquela região. E ressalte~se que a. geologia da. margem continental do oeste africano
é muito semelhante àquela da margem continental brasileira, o que permite uma. boa
comparação. A referida llustração mostra também que somente após à localização das
primeiras j~das de petróleo as companhias se dispuseram a aumentar substancialmente
o número de sondas exploratórias na área e, consequentemente, o número de metros
pel."furados, o que tem sido a tónica mundial devido aos elevados investimentos neces~
sárlos. Tal acréscimo se destaca na Nigéria, onde a. resposta ao eSforço foi melhor em
termos de volume de óleo recuperável descoberto.
Enfa.tiza~se, portanto, mais uma vez, que sem resposta· favorável não se pOde
tar Indefinidamente os Investimentos exploratórios.

...

a.umen~

Relações entre a. Universidade e a. Indústria.

Falando a. um grupo de universitários, não poderia. omitir referências às relações
entre a. Indústria e a Universidade.
O exercício de qualquer a.t!vidade profissional trará maiores benefícios, principal~
mente para os jovens recém~formados, quando em organizações onde existam amplas
oportunidades para. consolidar a formação universitária e complementá~Ja à medida.
que novas experiências forem adquiridas. Engano prejudicial cometem aqueles que,
atraídos por pequenas diferenças salariais, ingressam em empresas onde o futuro é
incerto e a valorização do técnico é precária, dada a ausência de programas de trei~
namento e de atualização.
Warren Benn!s em seu livro "Desenvolvimento Organizacional" enfatiza a presença.
de prOfessores americanos nas fábricas, nos hospitais, no Governo, nas áreas menos
desenvolvidas dos Estados Unidos, nos países pouco deenvolvldo e em tOdas as organiza~
ções onde os candidatos ao mestrado e ao doutoramento pOdem lntroduz!r~se. Ai se
encontram assessorando, aconselhando, pesquisando, recrutando, Interpretando, desen~
volvendo, treinando e trabalhando para uma Imensa variedade de clientes. Isso indica,
conclui Bennis, que o acadêmico, em número cada vez maior, com dlllgêncla. e aspira~
ções muito mais elevadas do que em qualquer outra época da história, aumentou sua
tendência para a ação. A Indústria do conhecimento poderá, na segunda metade deste
século, constituir o ponto crítico do crescimento nacional, tendo a Universidade como
centro desse processo.
verifiquei que, em cursos de atualização de técnicas exploratórias ministrados por
geólogos e geoflslcos estrangeiros, recrutados por intermédio da Associação Americana
de Geólogos de Petróleo e da Sociedade de Geofísicos de Exploração, os Instrutores
mais eficientes eram precisamente aqueles com experiência profissional adquirida nas
companhias de petróleo (onde freqUentemente se ocupam como consultores) e com
experiência didática obtida na cátedra universitária, Conclui, então, pela vantagem de
um cantata direto dos nossos professores com os trabalhos de exploração através de
estágios, de cursos especiais, ou da execução de trabalhos técnicos.
O êxito do geólogo moderno decorre da sua competência técnica., da sua. persistência
na busca dos objet!vos collmados, da observação de elevados padrões de honestidade
e da sua capacidade de liderança. A competência técnica se edifica sobre as fundações
levadas da Universidade. Durante a constituição e consolldção de nossa. capacltação
profissional, devemos nos manter sempre atuallzados, quer seja pela leitura freqUente
de novas obras e de revistas espciallzadas, quer seja pela "reciclagem" na própria Uni~
versidade ,ou em cursos especiais. Constitui preocupação da grande empresa moderna
o combate ao obsoletlsmo, Imposto pelo progresso vertiginoso do conhecimento humano,
Hoje, técnicos e professores se utUizam de programas de educação continua para evitar
o combate ao obsoletlsmo, Imposto pelo progresso vertiginoso do conhecimento humano.
tlsmo de empresas e universidades ricas; são medidas Indispensáveis a sua. própria.
sobrevivência. A sociedade em que vivemos e, certamente, aquela em que viverão nossos
descendentes, dlstlngu!r~se-6. pela educação. Dentro de alguns anos, 50 a 75% da popu~
la.ção dos adultos expande-se ainda com malar lmpeto devido à conscientlzação para. o
problema do obsoletlsmo profiSsional. Kllliam mostrou, estatisticamente, que o enge-
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- 172 nhelro passava, em média, a necessitar de atualização dez anos após sua cola~o de
grau. :Spoca virá, se já não a estivermos vivendo, em que o engenheiro, o geólogo, o
médico e o executivo voltarão rotineiramente à escola para atualização, cada dois ou
três anos.
Vejo com imensa satisfaÇão que a Universidade de Brasfila, senslblllzada para o
problema das relações Indústria-Universidade, já tomou medidas para resolvê-lo. Foi
com grande interesse que a PETROBRAS atendeu a sua solicitação para colaborar em
um curso Introdutório à Geologia do Petróleo e, por Isso mesmo, destacamos para a
missão um dos nossos mais capacitados geólogos. A Universidade, ao cumprir sua missão
de preparar profissionais necessários ao desenvolvimento industrial do Pais, não poderia
esquecer a grande Indústria do petróleo, especialmente em sua área mais critica, a da
exploração.
Comparecem mais os Srs. Senadores:

-

Flávio Britto - Jo..."'é Sarn-ey - João C'almon - Orlando Zancaner
Ostres Teixeira - Saldanha Derzi - Accioly Filho - T.a;rso Dutra.

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) ser lido pelo&. 1.o-secretário.
É

So.bre a mesa, requerimento que vai

lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N.0 167, de 1974

RJeque;remos, ouvido o Plenário, que a Sessão· Es;p·eciail do Senado, dedica,da a
memória do ex-!Pa:esidente Getúlio Vargas, a realiza,r-se dia 23 !Próximo, seja
adiada plllra o dia 4 de setembro !Próximo.
Sala das Sessões, 21 de a,gos.to de 1974. - Amaral Peixoto - Nelson Carneiro
- Danton Jobim - Wilson Gonçalves - Fernando Corrêa - Magalhães Pinto
Gustavo Ca.]Janema.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - De a.cordo com o dislposto no art. 239
do Regimento Int·erno, o requerimento lido poderá s•er votado Imediatamente.
Em vota~ o requerimento.
Os 'Srs. Senado·res que o a,prova,m, queira,m permanecer senta;dos. (Pausa.)
Aprov;ado.
Está encerrado o período destina,do ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

iDiscussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.o 80, de

1974 (n.o 2.010-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhoir iPiresi-

dente da Re.públlca, que .rea;justa o valor da pensão eSIJ)ecial assegurada às
'iúvas de ex-Presidentes da República, e dá outrM providências, tendo
~lER. FAV:ORA!VEL, sob n. 0 349, de 1974, da Comissão
-

de Fi.rul.nças.

Em discussão o pro•jeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores dese·joa~ faZJer uso da palavra, vou encerrar a
discussão. (Pausa..)
Enc·errada.
Em votação.
Os 'Srs. Senadores •que o .a~provam, queiram .permanecer sentados. (Pausa.)
Jl.p.rovado. O I)JrD·J eto irá à sanção.

- 173li: o seguinte o rprojeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.o 80, DE 1974
(N.0

~.010-B/74,

na Casa de origem)

(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Reajusta o valor da pensã,o espei:ial assegurada às viúvas de exPresidentes da República e dá outras providências.

O Ccn!l'fesso. Nac:.Onal decreta:
Art. 1.0 - Fica reajustado para Cr$ 7.000,00 (sete mil cruzeiros), o valor

mensal da rp•ensão assegurada às viúvas de ex-P:restd·entes da RepÚiblica, instituída
pe1a Lei n. 0 1. 593, de 23 de !llbril de 1952.
Art. 2.0 - A p·ensão de •que tra-ta o artigo anterio·r é vLta!Lcia e intrans~erível,
devendo ser reajustada, no mesmo p·ercentual, S•em:P·re que majoradas .as pensões
.pagas pelo Tesouro Nacional.
Art. 3.0 - li: vedada a acumulação d·este <ben-efkio ·C•om ·quaisquer outnos recebidos dos cod:.res rpúblico·s, r·esguardado o diveito de opção.
Art. 4.0 - As desrp·e.sas decorrent.es da !IIJi.icação da ;presente lei correm à
conta da dotação O·rçamentá;ria de Encal.1gQ.s. G•eral.s da União - Recursos sob a
supervisão do Mlnl.stério da Fazenda, destinada ao pagamento de pensionistas.
Art. s.o - EJs'a lei entrará em .vigor na data ot:Le sua :prublicaçoo, revogadas as
disposiçõe.s em cont11ário.

O SR. PIWSIDENTE (Ruy Santos) -Item 2:
Discus.~ão, em turno único, do Projoeto de Resolução n. 0 31, de 1974
(a.pl'esentado :p·ela c.o.mf.ssão doe Finanças c·omo conclusão de seu Parecer
n.O 358, de 1974), que auto·riza o Gov·erno de Santa Catarina, a realizar
op·el'ação de cx.édito extemo no Val:Jr de DM 14.000.000,00 (quatorze milhões de marcos alemães), de•S•tinados à ·execução do Programa de Desenvolvim·ento Integrad·o do Setor de Saúde, ~endo
PARJECiER, sob n. 0 359, de 1974, da Gomls.são:
- de Constituição e Justiça, pela constituci•onalidade e juridicidade.
Em discu~são o projeto.
Se nenhUilll. dos Srs. Senadores deseojar fazer uso da palavra, vou encerrar a
disoossão. (Pausa.)
Encerrada.
Em VO•taÇão.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram P·ermanecer sentados. (Pamsa.)
.Alprov.ad•o. O proj·eto irá a Gomi.ssão de iRedação.

li: o seguinte o pro.jeto asprovado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N.0 31, de 1974

Autoriza o G.oveomo de Sanila. Catarina, a realizar operação de crédito
externo no valor de DM 14.000.000,00 (quatorze milhões de marcos alemães), destinados à execução do Programa ·de Desenvolvimento Integrado
do Setor de Saúde.
Art. 1.0 - li: ·O Governo do Estado de Santa Catarina autorizado a contratar
na República Fled·eral da Al·emanha, atrav>és do Mini.s.tér:.o da Coopel'ação E.conômka e seu agente .financeira, o Kreditaitlstalt fu.er Wieder:wf.bau, operação de
c11édito ex•.erno, no valor de ·DM 14.0.00. 000,00 (quato·rz,e milhões de mwcos alemães) de principal, destinado· a suprir parte dos recursos necessários à execução
do Pro•grama de Desenvolvimento Integrado do S.etor d·e Saúde, daquele Estado.
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nos mo1d·es e term01s a:provados p·e1o Poder E:10ecutivo FBderal, à taxa de jruros,
de~esas ope>racionai.s pJ."a:ros acréscimos e c·ondlções admitidas pelo Banco Centrar. do Brasil, pa:ra regLS•tro de operações de Cl.1éditos da esp.écle O•b'idos no exterior, obedecidas as demais exigências normais dos órgãos encarregad.os da execução da política ec·onômico-financeira do Governo Federal, à.s disposições da
Lei Estadual n.o 4.993, de 17 de maio de 1974, publicada no Diário Oficial doEstado de 22 de maio de 1974.
Art. 3.0 - iEsta Res•olução entra em vi.gor na data de sua pubilx:açfu:l.
O SR. P&ESIDENTE (Ruy Santos) - Item 3:
!Discussão, em P·rirneiro turno, do Pr·ojeto de Lei do· Senado n.o 57,
de 1o972, de autoria do Sr. Senador Franco MontDro, .que fixa em seis
horas do período de .trabalho diário dQS operador·e.s em ele.tricidade, e dá
oui:.r.as pro.vidências, tendo
PARiElC!ERiES·, so•b n.os 132 e 133, de 1974, da.s Comissões:
- de Constituição e Justiça, pela c·ons.tltuc:onalidade ·e ju.rid!cidade; e
- de Legisla(}ão Social, favorável.
Em discussão o projeto.
O Sr. Franco Montoro - Sr. Pr·esidente, peço a palavra p·ela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - T·em a pal!wra o no.bJ.'Ie Senador Franco
Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO (Pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a paJ.a:vr.a
para encaminhar à Mesa l'lequerLmento solicitando Q adiamento da discussão do
Projeto de Lei n.0 57, a fim d·e que ela sBja fe!.ta no dia 20 de sete!l11bro de 1974.
iDes.e.jo -justificar o r-equerimen•o.
Estou ciente de ·que as informações rece·bidas pela Liderança da Maioria são
contrárias à aprovação do prooj.eto, embora .ele tenha parecer unãnime de todas
as ComiSsões, favorável à sua juridicidade e a:o seu mérito.
O .proje·to, Sr. Pres!d·ente, estab.e1ece uma medida de justiça, fixando em seis
horas o p·eriodo d·e .trabalho diário dos o•perad·ores, guarda-vôos, tra:balhadores de
prontidões, linhas aéreas, cabos subterrâneos ·e manu.tençã•o de emp.resas de eletricidade. Exis'•e, para •outros trabalhadores, como os ascensoristas, disp·osição de
lei, que estrubelece o limite de seis l1or.as d.e tra;ba!ho. J\iqueles que tr!!Jbaliham
sob a <pressão, o medo da aCta tei1'lã•o, sã.o obrigados a um .período de oito horas
diã.r!as.
A classe sollcltou providências no sentido de uma limitação de horário, por
ser de rigorosa justiça, de •caráter até ihuman·o, a medida.
As Comissões ap.redaram a p.ro.po.siçãJo e, P·Or unanimidade, vota.ram, favoravelmente. Dado entretan•o à.s informações que recebi, de que ·existem contrarazões d·esacom:-elhando a apr·ovação, que 1ev.ariam a Maioria a rejeitar o pJ."o·jeto,
estamos pedindo ·::> adiamento dessa discussã,o, para ·conhe·cermos essas razões e
prestarmos os esclarecimentos necessários, para a possível e, de~·ejamos, a efetiva
aprova:çã,o dessa ma.téria.
Nesse sentido encaminhamos à Me.sa o r-equerimento a que nos referimos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Pr·esidente, (Muito bem!)
O SR. Vm.GtLIO TAVORA -

o SR. PRESIDENTE

Sr. Presidente, peço a palavra.

(Ruy Santos) VirgíUo Távora, como líder.

Concedo a palavra ao nobre Senador

o SR. vm.GíLIO TAVORA - Sr. Pr·esidente, a Maioria concorda com o
pedido de adiamento da discussão e, conseqüentemente, da votação do projeto,
encaminhado pelo nobre Representante de São Paulo.
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Realmente há razões - razões poderosas - para que a Maioria não concorde, Isto sim, com o mérito do projeto, máxime quando, ouvidos os órgãos
competentes, se lhe torna patente a Inconveniência, não pela justiça que Q
objetlvo do mesmo encerra, mas, principalmente, pelo reflexo que vai ter, no
momento, no orçamento das companhias de transmissão e de geração elétrica.
Assim, dentro da linha. que traçamos, mais uma vez, concordamos com a
nobre Oposição, na solicitação que faz do adiamento de uma discussão, na
esperança de que traga argumentos que Invalidem a convicção de que, no momento, nos achamos possuídos da Inconveniência do projeto. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Sobre a inesa, requerimento que será
lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

lido e aprovado o seguinte:

REQUERIMENII'O N.O 168, DE 1974
Nos termos do art. 311, alinea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento
da discussão do Projeto de Lei do Senado n.O 57, de 1972, que fixa em 6 horas
o periodo de trabalho diário dos operadores em eletricldade e dá outras providências, a fim de ser fel:ta na Sessão de 20 de setembro de 1974.
Sala das Sessões, 21 de agosto de 1974. - Franco Montoro.
O SiR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - De acordo com a deliberação do Plenário, a matéria figurará na Ordem do Dia da Sessão do dia 20 de setembro.
Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador José Esteves.
O SR. JOSÉ ESTEVES - Sr. Presidente, gostaria de levantar uma questão
de ordem, antes de pronunciar o meu discurso.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Toem a palavra V. Ex.a. para a questão
de ordem.
O SR. JOSÉ ESTEVES (Pela ordem.) - Sr. Presidente, como é do conhecimento de V. Ex.a. e da Casa, ainda estou combalido, vítima de tenaz enfermidade, portador de uma violenta osteoporose, que não me permite ficar mais
de dez minutos em pé e, por isso, indago de V. Ex.a. se tpoderia pronunciar o
meu discurso sentado.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Atendendo à questão de ordem levantada (Por V. Ex.", nos termos do R-egimento Interno, V. Ex." poderá falar sentado.
O SR. JOSÉ ESTEVES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, minhas primeiras
palavras são de agradecimento ao meu colega de Bancada, Senador José Lindoso
e ao meu companheiro Benjamim Farah, que, cedendo as suas vezes, me permitiram, nesta hora, usar da palavra, o que não faço há multo, porque tenho
estado afastado das Sessões de plenário, por motivo de saúde.
Desejo agradecer a solidariedade humana que vem demonstrando a. Mesa.
do Senado F·ederal, desde o Presidente Paulo Torres, aos Vlce-Presidentes
Antõnio Carlos e Adalberto Sena; ao 1.0 -Secretárlo Senador Ruy Santos; e aos
Srs. 2. 0 , 3.0 e 4.0-Secretários.
Desejo agradecer, Sr. Presidente, aos Senadores Antõnio Fernandes, Saldanha Derzi, Magalhães Pinto; aos Deputados Federais Bento Gonçalves, João
Alves, Marcíllo Lima, Milton Brandão, Raimundo Parente e Leopoldo Peres, bem
como aos Senadores José Lindoso e Flávio Britto pelas visitas, pelos telefonemas; quando quase desenganado pelos médicos do Hospital das Clinlcas de
São Paulo, esses companheiros e amigos nunca se esqueceram de mim.
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Desejo agradecer também, Sr. Presidente, aos meus credol'es, que tiveram
a paciência de aguardar o meu parcial restabelecimento para que pudesse saldar
as minhas dividas, impostas pelo meu próprio estado de saúde.
Agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo tec·er algumas considerações
no que diz respeito a assuntos de interess·e do meu Estado, o Amazonas.
Aproveite! o fim de semana para ir a Manaus e visitei uma parte do inte. rio r, em avião particular.
Senti, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o Amazonas, efetivamente, vem
experimentando uma transformação substancial graças à rpr·eocupação constante dos Governos Revolucionários, iniciados pelo saudoso Presidente castello
Branco e continuados rpor Gosta e Silva, Garrastazu Médlci e atualmente pelo
eminente Presidente Ernesto Geisel. Os olhares do Governo federal estão voltados, inegavelmente, para o Amazonas, para a Amazônia.
Entretanto, Sr. Presidente, para que se atinjam os objetivos é preciso que
se corrijam as distorções, que se corrijam deficiências, como, por exemplo, o
tratamento que recebem as indústrias localizadas no interior do Amazonas, com
referência ao Imposto sobre Produtos Industrializados. Enquanto as indústrias
·localizadas ·em Manaus são Isentas do IPI, as Instaladas no Interior do Estado
não têm o mesmo tratamento, o que impede o desenvolVImento dessas regiões,
porque nenhum Investidor se encoraja de investir no interior, dada a desigualdade de tratamento com referência a esse tributo. Enquanto, uma fiação e
tecelagem de juta, enquanto uma fábrica de madeiras compensadas, enquanto
uma serraria, ·enquanto todas as Indústrias desses gêneros instaladas na Capital
estão sentas do !PI, as do interior, que deveriam ter tratamento especial, são
relegadas ao esquecimento.
Daí, Sr. Presidente, Srs. senadores, o êxodo dos homens que dispõem de
recursos e que •procuram a Capital, uma vez que no Interior eles não têm
condições competitivas, dado o tratamento desigual por parte do Ministério da
Fazenda.
!Essa situação, Sr. Presidente, v·em-se arrastando desde o advento da Zona
Franca de Manaus- que, Inegavelmente, trouxe para o meu Estado um desenvolvimento rápido, mas, por ser distorcida na sua própria estrutura e finalidades, está causando cada vez mais o esvaziamento do interior, que, dia a dia,
marca passo ou anda para trás, como caranguejo, simplesmente porque lhe
falta os Indispensáveis meios de fixação do homem ao interland amazonense.
outro problema que, desde quando assumi meu mandato na Câmara Federal, venho debatendo, é o relacionado à necessidade de haver agências do
Banco do Brasil, no interior do Estado.
Não se admite não sejam estabelecidas novas agências desse Banco, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, no momento em que o Governo federal se emrpenha
na ocupação física daquele grande vazio e que ainda está prioritariamente
como preocupação dos nossos governantes, dada a cobiça internacional.
!Especialmente, o Estado do Amazonas, que é cercado por nações-irmãs,
nações dia continente sul-americano, J:leclama po·r um me·lihor tra:tamento. Ima·ginem V. Ex.ns. Sr. P•residente e Srs. Senador.es, que o Banco do Brasil só possui uma agência em Manaus, outra em Itacoa;tiara, uma ·em Parintins e uma:
em Te!fé, o que cria séria'S dificuldades até pa:ra; as pre·f·eituras municipa:ls. Citwrei, como exemplo, o J)ra.blema da t~ans!ferêncla do Fundo de Participação
dos Municípios, cuja le.j determina se.j am transferidas a:s quotas para as agências mais próximas dos municípios a que se destinam. Um município do Alto
'Sollmõ.es, Sr. Pl.1esidente, dils•põe, simplesmente, de uma a.gência no Baixo Solimões, e essa t:•ansferência de quotas é feita para a agência de Tefé. O Prefeito do Município de Santo Antônio do Içá, que baixando o rio precisa de nove
dias e nove noites de via,gem ·em .embarcação V'eloz, s•e vê obrigado a se des'ocar
pa~ra Tefé, a fim de receber quer a: cota rodoviruria, quer a do Fundo de Partlcl~ação dos Munlclrr:>ios.
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- 177 Os municí-pios jurisd.fcionados, por exemplo, pela agência de Parintins, pela
agência de Itacoatiara, e pela de Manaus, distam quilómetros e qullômetr<Js de
distànciBJ, milhas .e milhas de cHs·tància. P.o•r exemplo, os produtores de juta do
Município de Uruc!lirá, município •este que está subordinado à agência do Banco
do Brasil de Parintlns, esses produtores te•rão que fr·etM" embarcruçõe•s e se
dirLgirem à sede da agênci·a do Banco do Brasil, em Parintins, para levarem
suas propostas de financiamentos.
A Carteira .Algricola d>O Ba.nco do Brasil firma um contrato, digamos, de
10 hectal."es de juta; ·então. o produtor r·ece•be a primeira parcela e se desloca
para os igaraJPéS, prura os paa"aná;s de Urucará, por exemplo. Essa prurce·a·, destinada à preparação de roçados, é feita exatamente no mês de agiQisto. se hourve·r
fiscal do Banco do Brasil. Se o Banco do Brasil não dispuser d·e fiscal para,
in loco, v<erificM se o pretendente ao financiamento dispõe, realmente, da terra,
terá que se sujeitar a aguardar o dia que •O Banco puder manà!ar o a:gente
!fiscalizador. Quando o produto·r r.ec•ebe a primeira parcela, des•tina•da à a•bertura e preparação do roçado, eJ.e já gastou nada menos de 40% com a sua manutenção no lo·cal da agência a que está subo•rdina.d·o· o seu município.
Receb~da esta parcela, ele se dl!rige para o seu jutal. Lá devido à sangria
a que •estev·e su]'eito em virtude de ha'Ver gasto com hospeda.getn, c·om frete de
embMcações e outràs despe·s·a.s, inicia a derrubada. do s•eu roçad•o. Recebeu do
Banco do Br.asil ef·etivamente, a primeira parcela para derrubar 10 h:ectal!es,
mas só derruba' sete em virtude de hav>er gasto, c·om várias despesas, o cor·l"espondente a 3 hectares. O fiscal do Banc•o, para que este libere a .segunda
parcela destinada ao plantio, só o faz quando rec·ebido o laudo· do fiscal que,
em seu ·relatório, in!f•orma ao g.el"ente e ao chefe da Carteira Agrícola que ·embora te!ll!do firmado um co·ntrato para abrir dez hectares, e1e só constatou a
existência de sete. Volta o produtor, angustiado, para receber a minguada se.gunda parcela, já combalida com o descont·o dos três hectares, que não ,pôde
wbrl:r, pela burocracia e pel·a falta de tns·trumentação da Crurteira Agrico.Ja d8iS
rugências d!G intetior. Volta com os recursos para planta·r s·ete he.ctares, e só
1he é possíve: f~Wer a planta:ção de cinco, d·evido a essas despe3as, devido· à
aemora. com que são atendidos. Assim o produtor :le vê na iminência de gas.tar
o cGrJ;e•srpondente a dois hectares plantados.

Resultado, Sr. pr.esidemte: V'al o f·is•cal, novamente, fa:11er a verificação, in
loco, se o produtor rea:lmen•te plantou s•ete hectares, pa•ra o que recebeu a segunda pa:rcela. ConstaJta qu.e o mesmo somente plantou cinco hecta11es. Volta
com o mesmo relatório e illlforma que, ao invés de s·ete, só encontrou cinco hectaTe.s plantados.
O Banco do Bra:sil llibera a última parcela: destinada à limp•eza. e à colheita do produto. Elsb ú:·ti:ma po·r força da prôp·ria natuveza, tem dl:a c·erto
pM"a sua realização, e o produtor vê-se na: iminência de perder um ·ou do·is hecta·res por falta de recucr:sos, pol'que a terceira parc·ela também foi sangrada com
as despesas de·correntes da falta: de instrumentação da Carteira: col!liPetente .

.Alssim é que Sr. Presid·ente, o produtor firma contratoG~ para plant!lir dez
hectares de roç~do, ·e na vevd•atde, derruba s·ete hectwves, planta cinco e colihe
três. Isto porque uma série de empecilhos ·e obstáculos lhe são apres•entllJdos,
mais e.specialmemte por falta de pes•soal, por falta de func·ionários nas agências
do intel"IOir do me·u Estado.
IDaí, Sr. PJ;esdaente, vir lutando há mais de dez !l!nos, quer durante os oito
em que estl'Ve na Càm·ara: dos Deputados, quer no Senado Fede·ral, onde· me encontro há cerca de três, por ·es.sas deficiências, e vir apelando para o Sr. Ministro da Fazenda e para o P!re·s·l:dente do BMl·co do Brrusil, no sentido de que
se]'am in.struladas, s·e·jam criadas a•gênclas em Manacapuru, Manicoré, Maués,
Fonte Boa•, CoMi e Huma1tá.
Há cerca de noV'enta dias atrás. recebi um telex em que o Presidente do
Banco do Brasil nos dava ciência da criação das agências do Banco do Brasil
em Manacar.mru e Mamicoré. Apelo, nes·se Instante, para o Sr. Minl:stro Mário
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- 178Henrique Slmonsen no sentLd'O de determina!!: providências à direção do Banco
do Brasil. pa:ra que se instalem, urgentemente, em Maués, Flo·nte Boa, Oo·ari e
Humaitâ, as tão sonihadas agências do no.s.so prindpa:J estaJbeiecime•nto de crédito.
Não se admite, sr. Presidente e Srs. Senadores, que es.tando o Gove!rno Federal, empenhado na o·cupação do vazio amazônico, na sua: consolidação, no
seu des·envolvimento, fique o BBJnco do Brasil totalmente alhe·io .a e·sse programa
de desenvolvimento.
Estou vendo qu•e o sinal luminoso me 111dverte, ma:s, Sr. Presidente, cl>adà O·
!111to de só ter ocupa:do duas v·ezes a trLbun:a no co•rr·ente ano, .por motivos !le
saú!le, pediria a to'erância e a gene-rosidade da Mesa no· sentido de me permiti-r
mais uns dez minutos, a fim de que possa concluir o meu pronunciamento. ·
Dirijo o meu apelo ao Sr. Ministro da Aeronâutlca, no sentido de determinar prov~cl>ências para: a construção dos aeroportos do interio•r do Estado e
que também realize a e~etiv·a implantação dos aeroportos de Ita:coatiara, Parintins e Maués que são, em última a,nâl!s·e, os a·el"O·portos .que representam a:
proteção ao vôo nas linhas Brasília-Mana:us e Belém--.MBJnllUS. Para que V. Ex.a.s
tenham uma idéia basta: dizer que, no cas·o do a·eropo•rto ·de Manaus estar impedido, por qualquer motivo de ord·em natural, os aviões com destino àquela
Capital têm duas alternativas: ou vão para Georgetown, na Guiana Inglesa,
ou retorna:m a Belém do Pa,râ, porque a situaçãJo dos a:eroportos de Ita:coBJtiara e
Parintins não 01!erecem condiçõ·es de pouso às a:eronaves do· tipo Boeing. Neste
semido, Sr. Presidente, passo à Taquigrrufia O·fício recebicl>o da Câmara Municipal de coar!, do Vereador Júlio de Souza Mesquita, da ARENA, em que solicita providências, junto ao Min~tério da: Aeronáutica, para o ae·rooporto daquela cidade, "R;a~nha de Solimõ·es".
Sr. ~resddente desejo, também, dirigir apelo aJO Ministro da Fazenda, no
senttdo de uma breve e urgente reestruturação d·a SUPR.~ - Sup·e•rintendência da Zona Fra:nca d·e Manaus. O.S turistas, os vis!ta111tes, que voo· a Manaus,
re.gressam indignados com as arbitrll!ri•edades que se comet·em no Bleroporto de
Manaus. Parece que há o proiJ)ósito d·e translformM" o· pass·e·io sonhado pelo· turiSta num fator de contra'l'ied'ade.
outra solicitação, Sr. Presid·ente, é ao Pre.sid·ente da: Emp11esa Brasileira de
Correios e 'telégrafos, no sentido ·d>e determinar a co·nstrução imediata dos
;prédio•s, para a i·nstala-ção das Agências de Pa·rintins, MaJUés e coari, rutualmente,
as de maior movimento posta:l-telegrálfico, funocio·nando em ve•rda:deiros pll!rdi·eiros. Em dias de chuva, o agente do cor11eio guaTdião de milhões e mUhões de
cruzeiros em mercadorias enviadas P·elo ve•embo·lso posta:!, tem de usa:r encerados, para evitar a sua deterioração; o mesmo acontecendo com o radiotelegrafista, que fica sem c·ondições de receber ou transmitir tel·egramas, porque,
.sobre sua cabeça cai verdadeira chuva, graças ao telhado imprestável dos
prédios em que s•e 1o~a.Jizam aquelas Agências.
Como responsabilizar os ag·entes da Empr·es•a Brasneira de Correios e Telégra:fos, se pQrventura estragM" uma l"emessa de livros a:traov·é·s do S;el"ViÇo· de
Reembolso Postal? ComQ •exigir do radiotelegrafista um trabalho eficiente, se
as Agências não disiJ)õem do mínimo conlforto? Fica, po·is, o meu apelo ao. Presidente da Empresa: Brasileira: doe Correios e Telégrafos.
Ao Sr. Ministro dos Transportes, Sr. Presidente, desejo renovar o meu apelo,
feito ainda no Gov·erno do Pve<>ldente Garrastazu Médici, no s•entido de serem incluíd.as, no Piamo ~odoviário Na<C!onal de 1975, os ramais rodoviârlos, !igando
Pa;rauaJri, no Munic1p·!o de Maués, e Vila Amazônia, no Município de Pa:rintins,
a Itaituba, no Estado do Pa;rá, a fim d•e que o médi·o e parte do Baixo Amaz·onas
pos·sam ser l!gados ao Sistema Rodo·viârio Nado·nal.
Sr. Presidente e Srs. Sena:do•res, esses dois ramais de grand·e importância
para o desenvolvimento do Médio ·e de parte do Bah.'ú Amazonas não têm o
problema de acidente geográfico na ligação pr.evistn. de Vila Amazônia Muni'
cípio de P!l!rint!ns, a Itaituba.
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- 179Levantamenoos feitos nos dão conta de que não há qualquer acidente hidrográfico, por exemplo, o mesmo acontecendo na ligação de Maués a Itaituba.
Concluind.o o meu pronundament<l, sr. Presidente, desejo, neste instante,
manifestar ao Governador Joã·o wa~ter de Andrade, do meu Estado, os agradeciment<ls do povo de minha terra natal Maués que, no dia 17 do corrente, viu
inaugurado o seu grande hospital, velho sonho, velha aspiração dos habitantes
da terra do guaraná.
Lá estl\·emos em companhia do Gov.ernador Joã.o Walter, do Sr. Secretário
de Saúde, doa Sr. Secretário de Obras e outras aut<lridades, assistindo à inauguração de um hospital-modelo, de 30 leitos, cuja maternidade dispõe de 12 le~tos
e de 18 berçários, e este hospital não deixa nad:a. a dever aos demais hospitaiS
espalhados pelo Brasil. Este hospital faz parte de 14 outros, que deverão
ser inaugurados até o fim de novembro, numa demonstração, numa prova evidante da ação do Governador do meu Estado, tão critic-ado, tão injustiçado por
muitos, mas que em verdade vem fazend.o o ·trabalho de mineiro, o trabalho em
silêncio, porque nada deseja senão cumprir o seu dever de Governador, o qual
fol mandado pelo Governo Médici para durante os 4 anos de Go.verno receber a
missão que está cumprindo religiosamente.
Desejo ainda registrar, Sr. Presidente, a instalação do grupo de trabalho do
Instituto de Cooperação Técnica Intermunicipal, ICOTI, que em Maués também
deu início ao projeto de desenvolvimento urbano para Municípios Amazonenses.
O ICOTI, esse instituto que relevantes s·erviços vem prestando ao planejamento
das cidades do interior do meu Estado, esse insti-tuto que, em tão boa hora, foi
criado pelo atual Governo do meu Estado, iniciará a execução desses projetes
nas cidades de Benj·amin Constant, Maués, Itacoatiara, Parintins, Manacapuru,
Tefé, Carauari, Manicoré, Coar!, Lábrea e Autazes. Assim sendo, Sr. Presidente,
desejo, desta tribuna, endereçar o meu apelo ao Sr. Ministro Mário Henrique
S!monsen, da Fazenda, com quem estarei na próxima segunda-feira às 9 horas
da manhã, para ratificar os apelos que aqui fizemos, no sentido de s·erem corI1gidas essas distorções, a fim de que o Amazonas possa continuar brasileiro.
Desejo, também, submeter o assunto ao Exmo. Sr. Presidente Ernesto Geisel,
cuja audiência solicitei e que, possivelmente, me .será concedida na próxima
semana, para que nosso Chefe, o Chefe do Governo, sensível que é aos anseios dos
amazonenses, possa dar solução à nossa solicitação.
Assim, Sr. Presidente, agradeço a tolerância da Mesa e aqui fica o meu
mu~to obrigado. (Muito bem! Palmas.)

Documento a que se refere o Sr. José Esteves, em seu discurso:
Manaus, 25 de julho de 1974.
Excelentfsslmo Senhor
Senador José Raimundo Esteves,
Dlgnísslmo representante do Amazonas.
Senado Federal
Senhor Senador:
Recebi, assinada pelo seu digno Secretário, Senhor Carlos José Esteves, uma carta
em a qual aquele companheiro transmitia a mim, a disposição de Vossa Excelência na
luta pelo restabelecimento dos subsídios dos Vereadores do interior brasileiro. O nobre
senador, ex-prefeito de Parlntlns, com acesso !mediato à Câmara Federal e agora ao
senado, conhece multo bem as condições financeiras do homem !nterlorano, e sabe das
dificuldades que o mesmo enfrenta para, como Vereador, fazer cumprir as suas obrigações parlamentares, multas vezes viajando do interior para a cidade, obedecendo, obrigatoriamente, a sua Representação Parlamentar. Não perceber subsidio, naturalmente
advém as dificuldades, as mais desencontradas. De qualquer maneira, o Vereador, aceitando essas condições, está sempre de pé, defendendo os prlnc!plos constitucionais e seus
deveres pol!tlcos.

- 180 Quanto a luta pela concretização da construção do campo de pouso de Coari, estou
juntando a esta uma foto da área desmatada, a qual, medindo 1.200m de comprimento,
por 4Q m de largura, encontra-se doada ao Ministério da Aeronáutica, desde 1964/68, e,
acredito que, com a ajuda de Vossa Excelência, o mesmo poderá se transformar em
realidade coariense e nacional.
Aproveito-me da oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, os meus protestos
de estima e admiração, a par de meus agradecimentos. - Júlio de Souza Mesquita,
Vereador. <ARENA>
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Concedo a palavra ao nobre Sr.
Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), com a realização de sua recente CÓnferência Nacional, acaba de prestar ao País e ao regime contribuição notável e patriótica.
É de justiça que esta contribuição seja reconhecida e proclamada no Congresso
Nacional, e que as grandes lições ali ministradas pelos mestres e pelos lutadores do Dir·eito Brasileiro ecoem neste recinto. Neste ~entido, merece referência
especial o editorial que o jornal O Estado de S. Paulo publicou em sua edição de
ontem. Des;e editorial, destacamos algumas considerações.
Abre-se este artigo com a seguinte observação:
A V Conferência da OAB, realizada no Rio de Janeiro, com a presença
de expoentes das· letras jurídicas, lideres ardorosos d·e· antigas campanhas democráticas, esteve longe de permanecer circunscrita ao âmbito
do Direito, strictu sensu. Ao contrário, extravasou de seu programa inicial, uma vez que reabriu debates sobre temas até recentemen~e dados
como proibidos, e o pormenor merece .ser destacado, seus organizadores não sofreram quaisquer restrições.
Procurou a OAB aproveitar-se do clima de melhor entendimento que
vem caracterizando o governo do Pr·esidente Ernesto Geisel para oferecer aos dirigentes do País a contribuição desinteressada dos advogados
brasileiros. Daí haver manifestado as preocupações dos que vivem pugnando pela Justiça em relação à situação de insegurança que ainda domina a Nação, e que, pelo excepcional número de decisões de primeira
instância reformadas pelo Superior Tribunal Militar, revela que o clima
exis:ente nos altos escalões do Governo ainda não chegou aos níveis
mais baixos, nos quais a repressão continua institucionalizada, ao arrepio da orientação do próprio Pre~idente da República.
É uma observação da maior importância. Advogados de todo o Brasil fazem
chegar as suas reclamações e apontam o mesmo fato: violências, Injustiças,
condenações arbitrárias decretadas por juízes inferiores vêm sendo, sistematicamente, reformadas pelo Tribunal Superior da Justiça Militar.
Continua o comentário do editorial de O Estado de S. Paulo:
As lições dos cantatas com a Igreja, que deram fim a atritos acirrados,
mas que sempre puderam ser evitados, do simpósio sobre o papel do
Legislativo como órgão de relevantes funções nas democracias, os entendimentos para o aperfeiçoamento do Judiciário, são manifestações
que revelam perspectivas de um diálogo, que d·everá ser mantido, até
que os critérios de aferição do crime político, ou dos conceitos exagerados e endurecidos de segurança nacional, muitos dos quais já condenados pelo Superior Tribunal Militar, permitam às autoridades superiores est.abelecer e firmar os princípios revolucionários, não através da
coação e do medo, senão por melo de raízes que ganhem profundidade
no meio social.
O papel da V Conferência da OAB reveste-se de importância porque
pode marcar o Início de uma política que imponha aos escalões Inferiores as normas de atuação adotaàa p·elo Presidente Ernesto Geis:J e
seus auxlllares de Governo, de modo a permitir, em toda a sua l1lenitude, o restabelecimento dos direitos e garantias Individuais assegura-
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- 181 dos pela própria Constituição d·e 1969, en:re os quais se destaca o habeas
corpus, remédio para a correção dos abusos dos esbirros e leguleios que
só contribuam para a desmoralização do sistema, dando ao povo a falsa
idéia de que a &evolução ainda precisa da ilegalidade e da violência.
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Seguem-se outros comentários de igual valor, que nos levam, Sr. Presidente,
a requerer seja considerado parte integrant-e do nosso pronunciamento, o teor
inteiro do editorial do jornal O Estado de S. Paulo.
Desejo, também, Sr. Presidente, dar conhecimento à Casa de apelo que acabamos de receber do Sindicato dos Propagandistas, Propagandis:as-Vendedores
e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de São Paulo. Falando em nome da
class-e, em todo o País, solicitam eles providências do Senado para rápida aprovação de Projeto n.o 74/74, já aprovado na Câmara ·dos Deputados, que diz
respeito à regulamentação da profissão de propagandista e vendedor de produtos farmacêuticos. Lembram nesta representação os signatários, que "cerca
de 20 mil profissionais da propaganda e venda de produtos farmacêuticos, espalhados por todo o território nacional, aguardam ansiosamente a aprovação
do projeto, que constituirá a concretização de uma velha e justa aspiração de
todos que militam nesta honro.sa, útil, m~cessárla e digna profissão". Desejo
Informar à Casa que este proj-eto recebeu, na última reunião da ComL>são de
Legislação. Social, parecer unânime pela sua aprovação.
Solicitamos da Mesa, em atendimento a e.ste apelo. providências par~:>. que o
projeto seja colocado na Ordem do Dia de uma de nossa& próximas sessões,
porque ele está pronto para ser submetido a aprovação do Senado. Temos a certeza que, aqui, o mesmo senso de justiça e de zelo pelo interesse público deter·
minará a aprovação da matéria por unanimidad·e, da mesma forma que ele ll
foi na Câmara dos Deputados.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Mui~ bem! Palmas.)

Documentos a que se refere o Sr. Franco Montoro, em seu discurso:
RETORNO AO ESTADO DE DIR.EITO
A V Conferência da OAB, realizada no Rio de Janeiro, com a presença de expoentes
das letras jurídicas e lideres ardorosos de antigas campanhas democráticas, esteve longe
de permanecer circunscrita ao âmbito do Direito, strictu sensu. Ao contrário, extravasou
de seu programa inicial, uma vez que reabriu debates sobre temas até recentemente
dados como proibidos, ligados à normalização do regime instituindo em março de 1964,
sem que - e o pormenor merece ser destacado - seus organizadores sofressem quaisquer restrições.
Procurou a OAB aproveitar-se do clima de melhor entendimento que vem caracterizando o governo do presidente Ernesto Gelsel para oferecer aos dirigentes do País a
contribuição desinteressada dos advogados brasileiros. Daí haver manifestado as preocupações dos que vivem pugnando pela Justiça em relação à situação de Insegurança e
da falta de habilidade que ainda domina a Nação, e que, pelo excepcional número de
decisões de primeira instância reformadas pelo Superior Tribunal M!l!tar, revela que o
clima existente nos altos escalões do governo ainda não chegou aos níveis mais baixos,
nos quais a repressão continua institucionalizada, ao arrepio da orientação do próprio
Presidente da República.
As lições dos contatos com a Igreja, que deram fim a atritos acirrados, mas que
sempre puderam ser evitados, do simpósio sobre o pa-pel do Legislativo como órgão de
relevantes funções nas democracias, os entendimentos para o aperfeiçoamento do Judiciário, são manifestações que reveJam perspectivas de um diálogo, que deverá ser mantido, até que os critérios de aferição do crime politico, ou dos conceitos exagerados e endurecidos de segurança nacional, muitos dos quais já condenados pelo Superior Tribunal
Militar, permitam às autoridades superlres estabelecer e firmar os princípios revolucionários, não através da coação e do medo, s~não por melo de raizes que ganhem profun·
dldade no meio social.
O papel da V Conferência da OAB reveste-se de Importância porque pode marcar
o inicio de uma politica que imponha aos escalões Inferiores as normas de atuação
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adotadas pelo presidente Ernesto Gelsel e seus auxiliares de governo, de modo a permitir, em toda a sua plenitude, o restabelecimento dos direitos e garantias lndlvldUJais
assegurados pela própria Constituição de 1969, entre os quais se destaca o habeas corpus,
remédio para a correção dos abusos dos esblrros e leguleios que só contribuem para a.
desmoralização do sistema, dando ao povo a falsa idéia de que a Revolução ainda precisa.
da. ilegalidade e da. violência.
Essa é uma das tarefas que dependem de multa coisa, tantas e tão dlficeis, que
delas disse Spengler, em "Decadência do Ocidente", que na sua execução quase sempre
não é dado ao homem chegar até o fim: sua glória é ter iniciado a caminhada.
Ao prestar um depoimento idôneo ao governo sobre as causas da insegurança e da
falta de liberdade ainda predominantes no Brasil, a OAB cumpriu sua missão. Pena é que
o ministro da. Justiça, deixando de lado o fato de que a conferência foi aberta pelo
presidente do supremo Tribunal Federal, haja colocado afazeres da rotian de sua pasta.
acima do compromisso que havia. assumido, de dialogar com os membros da. classe a que
ele mesmo pertence, proferindo o discurso de encerramento dos trabalhos.
ll: possível que o sr. Armando Falcão tivesse realmente muito o que fazem em Bra.s!lla, não significando sua ausência qualquer Indicio de má vontade em relação às reivindicações dos .advogados. Entretanto, venia concessa., deveria. ter em conta a advertência.
~ue Thomas Paine fez há mais de dois séculos, segundo a qual aqueles que esperam
colher as bênçãos da liberdade devem suportar a fadiga de sustentá-la.
São Paulo, 16 de agosto de 19'74.
Exm.0 Sr.
Dr. André Franco Montoro
D.D. Senador da
República Federativa do Brasil
Prezado Senador:
A D!retoria do Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas-Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de São Paulo, vêm através deste, respeitosamente,
dirigir-se a v. Ex.•, para solicitar a vossa honrosa atenção, como Presidente da Comissão de Legislação Social, para o projeto 74/74, que diz respeito a Regulamentação
da Profissão de Propagandista e vendedor de Produtos Farmacêuticos, que ora tramita
nessa Câmara Alta da República.
Sabedores que somos de vosso carinho para com os trabalhadores, em vossos procedimentos como homem público, digno senador da República e ex-Ministro do Trabalho, não poderíamos deixar de apelar para o vosso alto espírito de justiça, neste
momento em que os nossos representados do Estado de São Paulo, e cerca de vinte mil
profissionais da propaganda e venda de produtos farmacêuticos, espalhados por todo o
Território Nacional, aguardam ansiosamente a aprovação do referido projeto, e que
constituirá concretizção da aspiração máxima de todos que militam nesta honrosa,
útil, necessária e digna profissão.
Anexo a este entregamos a V. Ex.• uma antiga flâmula, mandada confeccionar
por esta Entidade, quando vos homenageou em novembro de 1961, quando Vossa Ex.•,
então mui digno Ministro do Trabalho e Previdência Social; e que por vontade da
Providência Divina, vinha até esta data, sendo conservada entre as coisas mais queridas
de nosso Sindicato. Acreditamos na atuação do Ilustre Senador para as causas nobres,
e estaremos tranqUilos, porque dará V. Ex.•, a atenção necessária ao apelo que ora
fazemos através deste.
Reiterando o respeito de que sois merecedor, despedimo-nos com os mais efusivos
desejos de paz, saúde e a proteção de Deus, para V. Ex.• e dignisslma fam!lla..
Atenciosamente, Alceu Cabral de Medeiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eurico Rezende. (Pausa.)
S. Ex.a não está presente.
conoedo· a palavra ao nobre Senador Virgilio Tâvora.
O Sr. Virgílio Távora - Desisto da palavra, Sr. Pvesld·ente.

- 183 O· SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Danton Jobim.
·. O SR. DANTON JOBIM - sr. Presidente, Srs. Senadores, começo pedindo
desculpas ao Senado por ocupar mais uma v·ez .a Tribuna, porquanto sou seu
freqüentador assíduo e já fui até criticado por 'esse fato. Entretanto, li estarrecido, ho}e, em O Estado de S. Paulo, uma nota procedente da sucursal de Brasília
intitulada "Info•rmações sobre atuação dos Senadores serão retidas", na qual
se dá um balanço na atividade parlamentar dos· Senadores que disputam a
reeleição,
Nela sé lê que o Senador Danton Jobim, do MDB da Guanabara, pronunciou
apenas vinte e dois discursos e vinte e três apartes, em quase quatro anos de
mandalto.
. . Na realidade, Sr. Pvesidente, Srs. Senadores, a inforn~:ação é completamente
errone·a, como podem testemunhar todos os meus colegas.
· Naturalmente, não acho que aqueles que freqüentam mats assiduamente
essa tribuna sejam os que prestam maiores serviços ao Pais, através da atuação
par1amentar. Há muitas outras maneiras de servir, inclusive a do trabalho
nas Comissões. A atuação parlamentar extra-pola do próprio Parlamento e
devem ser incorporadas a ·ela, sem dúvida, os pronunciamentos que os Senadores ou Deputad(}s fazem •a respeito de matéria de interesse público e que
pode ser objeto de Ieg!.slação.
Ma.s tenho o prazer de dar aparte, agora, ao eminente Lidet- da Maioria.
· O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, 1emos também, e·ntre surpresos
·e, por que··não dizer, atônitos, nos jornais do Rio de J•aneiro, de São Paulo e da
própria capitwl Fedel.1al, a noticia a que V. Ex.a alude. Por dever de oficio,
a;qui presentes, 11este Plenário, mais de 90% do tempo das sessÕes, somos testemunhas do contrário do afirnlatio. Examinamos, por curiosidade, os nomes doo
ilustres colegas citados na noticia e chegamos a uma destas duas hipóteses: ou
·as informações pa.ssadas ao computador, por qualquer razão, estão falha.s, ou
não é veridica a notícia como o-riunda dos mesmos veiculada aos jornais. Porque
não tem a menor base na realidade a afirmativa quanto à ação parlamentar
de ·alguns dos nossos colegas, que aqui não vamos nominar para mais uma
vez não repetir, não c1ar azo, não da;r motivos a que algo seja dito de mais
inverdade, no simples enunciar desta ·afronta à realidade dos faltos. Não tem
a menor justificativa o que sucedeu. Não vamos cuidar que o computador
errasse numa coisa tão material. Então, de duas, uma. V:amos repetir: ou não
foram fornecidos e'Xiatamente à memória desse computador os dados que deveriam ter sido· fornecidos ...
O .SR. DANTON JOBIM- Alimentação defeituos.a do computador.
O Sr. Virgílio Távora - Sim, alimentação defeituosa, ou então esta notícia
não é verídica, não coincide com aquela que foi oferecida pelo computador.
Não há outra hipótese. Mesmo porque nós acreditamos muito nas afirmativas
documentais, mas acreditamos muito mais na nossa obs•ervação diária e esta
nos diz exatamente o contrário. Há um ilustre co~ega de V. Ex. 6 - para não
ferir a modéstia de V. Ex.6 , não citamos seu caso gritante -, lá do Nordeste,
um dos que mais ·estamos habituados a ouvir falrur a respeito do açúcar, por
e;,remplo, que aparece, não diremos como um displicente, mas como omisso,
comp1etamente, nos pronunciamentos em plenário. Era esse o a.paTte que gostariamos de d·ar a V. Ex.a Há um engano abso·luto e total na. informação. O
culpado, as razões do erro da informação, resta-nos averiguar.
o SR. D·ANTON JOBIM - Muito obrigado pelo aparte de V. Ex.6 , que vem
dar um testemunho sem dúvida valioso pa11a mim, porque ·eu me incluo entre
aqueles que mais freqüentam a tribuna ...
O Sr. Virgílio Távora- Não desejamos, repetimos, ferir a modéstLa de V. Ex.a
o SR. DANTON JOBIM - . . . e aqui apareço com 22 discursos.
Pois bem, Sr. Presidente, em 1971, segundo relatório da. Presidência da
Oa:sa, este modesto representante da Guanabara fez 33 discursos; em 1972,
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qua.tro meses que aí estão, fez 26. Entao, V. Ex. 11 verifica que o total de
discursos pronunciados aqui por este repnesentante da Guanabara que disputa
a reel,elção foi, em três anos e meio, de 141, isto sem contar, evidentemente,
outros pronunciamentos, de• natureza diversa, que fizoemos, pareceres que elaboramos e, finalmente, waba'hos de outra natureza.
Agora, meu ob~etlvo, 11ealmente, ao vir à tri·buna, hoje, ê tratar com certa
urgência de um tema que julgo sumamente Importante e que exigirá uma
atenção muito ·acurada de parte do Congresso Nacional. Tl'ata-se do Plano de
Classificação de Cargos no Serviço Público.
o Go'Verno F1ede·ral pode te·r sido inspirado nas melhores intenções oo conceber o P1ano de Classificação de cargos no seorviço civil da União, mas esse
plano resultou num tecido de injustiças e aberrações que não pode deixar de
ferir o :sentimento de eqüidade do Presidente Geleel. Discriminações damoro:sas
fotam feitas no tratamento de grupos de servidores. Deu-se muito a muito
poucos, d'eu-se quase nada a muitos outros, tirou-•se de numerosos 1'Unclonã.rioo
o pouco que· já S'e havia incorporado à SUJa remune11ação.
Acompanhei, no Rio de Janeiro, os trabalhos do Congresso N·acional de
Se·rvidores convocados pela Fedel'ação carioca. Ali fomm apresentadas teses
eloqüentes, que põem a nu as imperfeições, incorreções e iniqUidades do P1tarul.
Tudo decorreu num ambiente de ordem, de sensa:tez, 'e até de reconhecimento ·oo esforço despendido para implantar ainda este ano uma reclassificação que os servidores espera.ram durante qua·tro anos e que, afinal, este governo
decidiu realizar. Mentiríamos, porém, se não confinnássemos que havia no
recinto uma atmosf·era, talvez menos de r·evolta que de amarga decepção.
O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex.n um aparte?
A Confederação dos Servidores públicos do Brasil vai pedir ao Pl'esidente· da
RepúbUca que reexamine e reconsidere os critérios adotados. Alguns deles absurdos e lndefensáveis foram estabelecidos sob a alegação de insuficiência de recursos orçamentários.
É lamentável que assim se·ja. Mas é incrível que, em quatro anos de elaboração de um plano de revisão de vencimentos, não se haja enfrentado o problema do investimento necessário no quadro do serviço civil. É incrivel, mas não
espanta porque o DASP não sabe sequer qual o número preciso de funcionários
federais no Brasil. Nem isto e1e conseguiu restabelecer.
O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex. 11 um aparte?
O SR. DANTON JOBIM - Com muita honra.
·O Sr. Virgílio Távora - Vê V. Ex.a como age o atual Gov·erno, aliás, dentro
daquela tônica de seriedade que envolve seus atas e que não é privativa só dele,
mas dos demais Governos que o antec,ederam. Uma das preocupações primeiras
de S. EX. 11 , o Sr. Presidente, desde que assumiu a responsab111dade de dirigente
maior da Nação, voltou-se para o problema funcionalismo, a l'eclassificação.
V. .:Ex.n mesmo, compulsando os jornais, V·erá a decisão presidencial, semana passada, dando prazo para, justamente· escoimada ,a questão desses erros que julgamos básicos e fundamentais, isto é, a !gnorància do número exato de funcionários, a não ciência de em quanto importa as despesas e a quanto se ·elevariam os
gastos, quando as diferentes propostas de reclassificação fossem levadas a e·feito,
o resultado deve ser apresentado. Não temos a pretensão de defender uma
Administração que sendo ob11a humana, portanto, sujeita a imperfeições e defeitos, seja isenta de críticas. Entretanto, no caso vertente, o Governo atual procura
acertar ou se aproximar daquilo que seja a verdade. Eram estes os esclarecimentos ·que queríamos dar a V. Ex.n, ênfase colocando no desejo de acertar, máxime neste assunto, de que se acha possuído o Governo Geisel.
O SR. DANTON JOBIM - Grato a V. Ex. 11 Mas, devo obse•rvar que, se, nem
sequer o Governo conhece ainda - o órgão especializado ainda não conseguiu
levantar a estatística respectiva - o número de funcionários, as despesas com
que vai arcar com esse p1ano que já vem sendo el!llborado há 4 anos, não pode-
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plano estaria sendo adotado, nem isto justifica as tremendas incongruências as
tremendas injustiças e discriminações que este plano contém.
'
O Sr. Virgílio Távora - Veja V. Ex." se não •abusamos da bondade em lhe
dar mais apartes que tão boa acolhida têm tido por parte de V. Ex." - o
Governo não deseja fazer obra de afogadilho e, portanto, cônscio de suas responsabil1dades, deu pra:llo aos seus órgãos subordinados - e máxime ao DAS!P _
para que lhe apresentassem esses dados que lhe faltam para, em função deles
tomar a decisão de· comando.
'
O SR. DANTON JOBIM- Mas em 1.0 de novembro, a promessa é esta.
O Sr. Virgílio Távora - Perfeito, a afirmativa nao se choca com a decisão
tomada. Para que ele a 1.0 de novembro pudesse levar a ef,eito essa·promessa
é que deu pra:llo, bem antes. V. !Ex." deve ter visto pelos jornais: prazo para que
o DASiP, consultados os diferentes órgãos interessados e feitos os levantamentos
pertinentes, apresentasse um número, o montante do que se gastou, e o do que
se vai gastar, a pr,evisão total daquilo que vai ser o encargo da União com a
reclassificação. iE, do outro lado, escoimar-se o plano de algumas dessas injustiças citadas por V. Ex.", que serão apreciadas e verificadas se as alegativas
correspondem à realidade. Isto permita-nos dizer, é até um tratamento cartesiano da questão, e um tratamento, além de cartesiano, corajoso.
O SR. DANTON JOBIM - Mais uma vez agradeço a honra que V. Ex." me
confere aparteando-me, mas desejava entrar, desde logo, nas deformações sofridas pelo plano inicial, em conseqüência de e,studos ultimamente feitos.
Mostraram os dirigentes da Confederação, conforme a imprensa publicou,
que a concessão de 70% dos níveis funcionais previstos só beneficia o pessoal
que não recebe gratificações e outras vantagens e tem reduzido tempo de serviço. Os servidores mais antigos, que trabalham em regime de tempo inte,gral,
recebendo 50 ou até 10'0% de gratificações e adicional's, serão prejudicados pelo
Plano - alguns terão aumentos de até Cr$ 2,00; outros- por incrível que pai'eça
-passarão a ganhar menos do que percebem, naturalmente a partir da implementação do plano, em novembro.
Na opinião de um autêntico líder da classe, Blsnain Malani, que participou
ativamente do Congresso, "o Governo não foi bem asse,5sorado pelo DAS!P e os
técnicos do Planej•amento, quando decidiu conceder 70% dos novos níveis ao
funcionalismo. É impossível que esse percentual tenha sido calculado sem levar
em consideração a situação real da mai•oria dos servidores públicos".
Como exemplo, ele cita o caso do pessoal concorrente ao enquadramento no
Grupo-Serviços de Transporte Oficial 'e Portaria - cujo mínimo é de Cr$ 378,00
(já descontados 70%). Atualmente, esses servidores estão enquadrados nos níveis
1, 2 e 3, recebendo Cr$ 310,00, Cr$ 338,00 ou Cr$ 363,00 - por força de lei, agrupados no salário mínimo, Cr$ 376,00. Pois bem, a partir de primei•ro de novembro,
trabalhando oito horas por dia e não seis - duas a mais do que atualmente
-eles terão um 'aumento Irrisório de apenas Cr$ 2,00.
E o caso dos fiscais?
Enquadrados nos nív,eis 20, 21 e 22, beneficiados com a inclusão dos qüinqüêrnios, ,eles p.ercebem mais de Cr$ 5.000,00 - o teta para o grupo fisco é
Cr$ 6. 000,00. Com o enquadramento no Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscal!zação, os funcionários receberão Cr$ 4 .186;00, Cr$ 3. 899,00 ou Cr$ 3. 672,00,
com direito apenas a qüinqüênios.
Como vêem, perdem parte substancl:al dos seus vencimentos atuals.
O presidente da União dos Ptevidenciárlos afirma que "aplicado a qualquer
um do Grupo, o servidor perde,rá as vantagens atuais, o que poderá trazer o
caos à fiscalização, tão necessária, especialmente na área do INPS".
Quanto ao caso dos médicos, é dos mais clamorosos, como acentua o Sr.
Maiani. Atualmente trabalhando quatro horas diárl:as, seus vencimentos são de
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tempo Integral, os servidores são beneficiados com aumento de 100% - jornada
diária de seis horas. O pessoal de nível 2, que recebe mais de Cr$ 2. 800,00, passará em novembro a r.eceber Cr$ 2. 234,00.
Isso quer dizer que os médicos do Serviço Público serão rebaixados, nos seus
vencimentos, eles que já reconhecidamente· ganham pessimamente.
Os escriturários nível 8 ganham Cr$ 518,00, com direito à gratificação de
Cr$ 529,00, sob regime de tempo integral, o que pe<rfaz Cr$ 777,00. Os escriturários, vejam bem. Enquadrados no novo Plano, seus vencimentos passarão a
Cr$ 756,00, como Agentes Adminlstra.tivos, quer dizer, menos do que hoje ganham!
Vejam bem: com os novos nív·eis de salário, os servidores receberão 70%, se
fizer bom tempo e obtiverem sucesso nos cursinhos de aperfeiçoamento previstos
no Plano, o que nos parece, a esta altura do ano, impraticável - estamos, já, no
fim do mês de agosto. Os restantes 30% serão concedidos de três em três, ou de
quatro em quatro meses, na base de 5%.
Assim, a execução do Plano ·estará concluída- veja bem o Senado - entre
18 e 24 meses, a partir da data do pagamento da primeira parcela de 70% .
Até lá, é visível que a inflação doméstica ou Importada - seja lá como a
chamem- já engoliu, de uma só vez, os aumentos do Plano.
E os !nativos, Sr. Presidente, os indef·esos inativos, onde ficarão eles? Marginalizados, como verdadeiros párias. Mas, esta será uma outra história, uma
história triste, s·em dúvida, que a·bordaremos depois, já que desejamos aproveitar o pouco tempo que nos resta para apresentar a nota emitida pela Diret()ria da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, no recente encontro
do &ceife, posterior ao Congresso realizado no Rio de Janeiro, por iniciativa ...
O Sr. Amaral Peixoto - V. Ex. 11 permite um aparte?
O SR. DANTON JOBIM- Com prazer, nobre Senador Amaral Peixoto.
O Sr. Amaral Peb:oto - Como V. Ex.a trata do problema do funcionalismo
federal, quero recordar as apr.eensões, suas e minhas, quando votamos o projeto
da fusão, porque o Governo Federal tem um órgão bem organizado - nós sabemos -, que é o Departamento do Serviço Público Civil, para cuidar desse
assunto, mas que dificuldades vai encontrar o Governo do novo Estado, para.
reclassificar o funcionalismo do atual Estado da Guanabara e do atual Estado
do Rio de J•anelro?! Ainda mais, para promover a distribuição desse numeroso
funcionalismo pelas repartições que vão ser criadas no novo Estado e pelas
repartições da Cidade d.o Rio de Janeiro? Mostramos, a qui, nossa apreensão,
e o discurso de V. Ex.a, hoje, nos faz ainda prever maiores dificuldades para o
funcionalismo dos dois Estados. Espero que os que estejam cogitando, organizando os planos da fusão, pensem desde logo nos quadros de funcionários, para
que não estejamos, daqui a um ano, usando as mesmas palavras com que hoje
V Ex. a se refere ao funcionalismo da União.
O SR. DANTON JOBIM - Mu~to obrigado, nobre Senador Amaral Peixoto,
mas temo que V. Ex. 11 esteja coberto de razões. Quando penso na situação do
funcionalismo público da Guanabara, que conheço melhor do que a do Estado
do Rio cJ..e Janeiro, realment.e me sinto profundamente consternado. Não \-emos
saída no nosso Estado para uma pacífica, tranqüila e feliz solução para o problema da integração das duas máquinas burocráticas. Na realidade, o funcior.IIsmo do Estado do Rio de Janeiro ganha menos 30% que o funcionalismo do
Estado da Guana;bara. Para que o funcionalismo do Estaclio do Rio de Janeiro
chegue ao nível do funcionalismo do Estado d•a Guanabara, terá que haver,
fatalmente, o congelamento dos vencimentos dos funcionários cariocas.
Ora, sr. Presidente, isto será realmente clamoroso. Isto não poderá ser aceito
sem protes,tos pelas vítimas de semelhante operação. Tenho mesmo a impressão
de que essa integração tomará muitos e muitos •anos, o que demonstra, mais
uma vez, que a fusão foi açodada, a fusão foi mal, vamos cl.lzer, à fusão foi dado
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desse funcionalismo e a muitos outros problemas dos nossos Estados. Evidentemente, deveria ser um prazo muito mais amplo, se o Governo Federal desejava,
por um ato unila:t.eral - inconstitucional mesmo que f·osse - fundir os nossos
Estados. Isso não foi feito.
Se vemos agora que, em quatro anos, o DASP ainda não consegue conhecer
os dados fundam·entais de uma reclassificação geral cl.o funcionalismo público
da União, então vamos admitir que nã·o haverá maior eficiência para a solução
do problema em apreço.
Passamos a ler a nota que nos foi enviada pela Confederação dos Servidores
Públicos do Brasil:
"A Dlretoria Executiva da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil,
em face da nota oficial distribuída pela Secretaria de Imprensa da Presidência da República sobre a Implantação do Plano de Classificação de
Cargos, vem externar o descontentamento da classe do funcionalismo
público, em razão dos seguintes requisi~os:
1) A implantação simultânea para todos os grupos e em todos os cargos
da Administl'ação Direta e das Autarquias f·Oi uma das prin!lipais reivindillações aprovadas no IX Congresso Nacional d,os Senidores Públl:!los, devendo, todavia, efetivar-se sem distinção que importe em desigualdade de tratamento com as transposições e transformações de cargos
já realiz>adas."
2) Não se justifica, a qualquer preteX!to, a estratégia pretendida pelo
Governo federal em reduzir para 70 por !lento os vencimentos definidos
para as categorias funcionais à.e cada grupo, pois, além de representar,
em alguns casos, uma redução na retribuição global atualmente, percebida ou um insignificante e desprezível aumento, criará uma distorção
na Administração federal, em relação às implantações já procedidas.
3) A exemplificar o anunciado no item anterior, citamos o próprio DASP
e o Ministério das Relações Exteriores, cujos servidores, na sua 1otalidade,
já tiveram suas situações definidas, dentro doo novo sistema classificatório "- uma discriminação, s·em dúvida, odiosa.
"4) A!lresce, ainda, que a classe dos servidores públicos não se conforma
com a concessão gradual dos 30 por ·cento dos vencimentos a que fazem
jus funcionários, pois, além de ·os vencimentos fixados no Plano já se
encontrarem deteriorados p·ela inflação, a adoção da estratégia pretendida
poderá c·oncorrer para a negação da revisão anual diOs vencimentos, o que
seria uma situação injusta para o funcionalismo público brasileiro.
5) Não convence a alegação de que seria necessária uma redução entre
20 a 25 por cento no número de funcionários de cada Ministério, como
condição para a viabilidade do Plano, pois é notório que a redução do
funcionalismo há muito já se vem procedendo, em face da não realiz>ação
de concursos •e, conseqüentemente, o não preenchimento cl.as vagas que
vinham e vêm ocorrendo.
6) Por outro lado, deve ser lembrada a situação dos !nativos, para assegurar aos mesmos lguald•ade de tratamento, em face do novo Plano,
tomando-se por base os valores dos vencimentos fixados no correspondente Plano de Retribuição."
Estas, sr. Presidente, as reivindicações mais ào que justas do funcionalismo.
Os argumentos são irrespondívels. O Senhor Presidente da República precisa
ouvir o clamor dos injustiçados e deserdados do Plano de Classificação de Cargos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Pausa!)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) na.dor Nelson Carneiro.

Ooncedo a palavra ao nobre Se-
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palavra a.penas 1para registrar nos Anais da casa as declarações do Padre Jaime
Snoeck, Prof•essor de É'lica da Unlv·er.sidade Federal de J·uiz de Fora., durante pal-estra no c.ur.s.o d·e Atualização· pa.ra B~spos so1Ne Teo1o•gia Moral .elo Sacramento
do Matrlmônio, publlcadas no O Estado de S. Paulo de 15 do corrente. Diz
S. Revm.":
"•A Igr.e.ja sempre este·v·e em busca de um equ!ll]brio entr·e a. exigência
evan.g:éllca da tndissolubHldad.e do matrimônio e a outl'a, não menos evangélica, de amparar o homem, mesmo ·quando falha" acl'escento.u. Atualment•e, a ]jgre,ja es.tá .cliv!dida entre duas t.endências: a primeira, ·e mais
importante, é a corren~·e qu.e d•e.fende .a ampllação do poder da lgr.eja
de "dissolver" qua~quer casam·~nto, mesmo o casamento sa•cramental consumado; a outra corren-te pret·ere não tocar no primeiro casamento, nem
auto-rizar o ,s~egundo, mas ·tentar reinte•grar os que viv·em em união i·rregular na vida sa.cramental da Igreja..
Para o .padre Jaime Snoeck, "essas tendências ainda estão em elaboração .teológica e, embora as autoridad·es ecles:.ãs+icas continuem firmes na lliilha tradi-cional, já s·e podem n·otar aC•gumas mudanças, como,
por exemplo, o fato de a Igreja não proibir mais o endereço ec~esiást!co
de falecidos em si-tuação irregular".
Outro exemplo dessas mudanças é a maior rapidez na tramitação dos
processos matrimoniais nos tribunais eclesiásticos, levando-se em consideraçã.o n{)vas ·conquistas, segundo o padre, tant·o .da Teolo.gia como daS
ciências do •compo·rtamento.
Comentando a "interpretação tradicional" da Igreja latina para o
problema, o padre Jaime Snoeck disse que, antigamente, um segundo
casamento seria impossível e nenhuma autoridade poderia dar cobertura
legal a tal uniã.o. Hoje, prevaC.ece a Jntel\pretaçã.o s·e•g!mdo a qual Cristo
apenas •quis cond.enar .esse cDmpor.ta.m·ento ·c.o.mo ,.,pecaminoso" sem se
.pronunciar sobre o "s•atus" jurídico de uma ev-entual seg1unda união."
Nesta oportunidade, Sr. P·r·eSi·::lente, val·e referir que a V Conferência da
Ordem dos :Advogados do Brasil, r-eunida..semana !passada no Rio de J•aneiro,
aconselhou, por 21 votos contra 1, s·e inclu1sse na l-egislação brasileira o instituto
do divórcio.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Tem a palavra o nobre Senador Amaral Peixoto.
O .SR. AMARAL PEIXOTO - Sr. P.r·esi·à:ente, Sr.s. S•enadores, ninguém poderá negar as grand·es reru:izações do Governo vevo·~ucionàr!.o de 1930 - a Legislação Tralbalhlsta, a Justiça Elei•oral, o Ministér!-o à:a Educaçã.o, .a organização
do s.erviço público ·c·om .sistema de mérito, .e muitas ·outras.
Dentr-e as realizações mat·eriai.s dess·e Go.verno, três - a meu ver - sobre.ssaem: V·o·lta R•edonda. o início das obras contra a seca no N•ordeste IJ.r.asile!ro e o saneamento da Baixada Fluminens·e.
Sr. Pr-esidente, acompanhei de perto essas obras, prlncLpalmente a última,
a prlndpio ·como Ajudante-de-Ordens do Presidente GetúUo Va11gas e de;pois
como Interventor no Estado do Ri{). Visitava constantemente as obras. VI o saneamento da Baixada .Goiata.cá, nas cercanias de Campos; o saneamento da
Baixada de Sepetiba. Só faltou sanear, no fim do Governo, em 1945 um grande
vale - o do rio· São João.
Na Baixada Goitacá, a obJ.'a mais importante f·oi o saneamento da lagoa
Feia, a maior do Estado do Rio de Janeiro e uma das maiores do Brasil. Foi
aberto um canal de alguns qullômetros de comprimento e 60 metros de largura, a f!m de melhorar a ligação da lag-oa com o oceano. Isso •fez ()Oill1 1que as
águas da lagoa 'baixa:soom, dando aos campistas ·enorme área, a mais ;produti·va
de .todo o Município.
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No entanto, esse trabalho enorme agora está sendo prejudicado. Proprietários lnescrupulosos estão represando as águas ·em benefício próprio, em benefício de suas terras, prejudicando extraordinariamente as .terras do Estado e de
outros proprietários.
A CâmM"a Municipal de C.ampos solicita qrue eu faça um wpelo ao MiniStro
do Interior, ao Diretor do Departamento Nacional de Obras de Saneamento, para
que fiscalizem esse trrubalho, para ·que não seja perdido aquele esforço de tantos
anos que grandes tbenefícios deu à terra campista. Cita aqui, alguns nomes, que
não vou ler, porque não ~posso ter eerteza se ·todos estão realmente cometendo
este crime - porque é um crime contra a coletividade o que estão fazendo, mas
pedindo ·ao re.ferido Departamento que, at·ravés da 7."' Divisão, acompanhe de
perto esta reclamação e veja um melo de colibir esses abusos para não compromete.r o grande trabalho realizado.
Além do saneamento da Lagoa Feia, foi feito um dique de 57 quilômetros
pro·tegendo toda a cidade de Campos das inundações do rio Parru~ba. Na época,
o Governo ltaliano van.gloriava-se de have•r saneado as !baixadas nas cercanias
de Roma, o La.go 'Pontlno. A Baixada Fluminense é 27 vezes' maior do que o
La;go Pont!no, e nós fizemos, em silêncio, esta grande obra, trabalhamos, como
os mineiros, em si:lêncio.
:É uma pena, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que isso seja plejudicado pela
ambição de alguns homens lnesocupulosos. Lanço daqui o meu mais veemente
apelo ao Sr. Ministro do Interiocr.- e ao Dlretor Na.cionar. do Departamento de
Obras de Saneamento, tp·ara que ·tomem providências imediatas.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Não há mais Madores inscritos.
Esta Pl'esidência convoca os Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária
a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Disoossão, em 'turno único, do Parecer da OIJlmissão de Re1ações Exteriores
solbre a Mensa.gem n.o 223, de 1974 (n.0 320/74, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da Re,pública sulbmete ao Senado a escolha do nome do Senhor Fernando Ronald de Carvalho, MiniStro de Segu;nda Classe, da C.arreira de D1plomata para exercer a f.unção de Embaixador do Brasil junto à República da
Guatemala.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 40 mtnutos.)

131.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatural
em 21 de agosto de 1974
(Extraordinária)
PRESID:tNCIA DO SR. RUY SANTOS

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

Flávio Britto - José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre Costa - Clodomir
M!let - José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Port-ella Helvídio Nunes - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson
Gonçalves -Luís de Barros - Jessé Freire - Milton Cabral -Paulo
Guerra -Wilson Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Leurival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos -'Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - João Calmon - Amaral Peixoto
- Benjamim Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo
Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto Franco Montara - Orlando Zancaner - Benedito Ferreira - Leoni
Mendonça - Osires Teixeira - F1ernando Corrêa - Saldanha Derzi Accioly Filho - Otávio Cesário - Lenoir Vargas - Daniel Krieger Guido Mondin- Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - 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

OFíCIOS
DO SR. 1.0 -SEORETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 96, DE 1974
(N, 0 2.077·BI74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REP'ÚDLICA)

Fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades de
Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e
Portaria, Artesanato, Outras Atividadcs de Nível Superior, Outras Atividades de Nível Méll.io e Direção e Assistência Intermediária, do Quadro
Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Tl·abalho da Sexta
Região e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - Aos níveis de classificação dos cargos integrant·es dos Grupos a
que se r-efere -esta lei, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, criados e estruturados com fundamento na

- 191 Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, corres.pondem os seguintes vencimentos:
I - Grupo-Atividades de Apoio Judiciário
Vencimentos Mensais
Cr$

Níveis
'I1RT-6.a-AJ -8
TRT-6.a·AJ-7
TRT-a.a-AJ-6
TRT-6.a-AJ-5
TRT-6.a-AJ-4
TRT-6.a·AJ·3
TRT-6.a-AJ-2
TRT-a.a-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 •

n-

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-6.a-SA-6
TRT-6.a-SA-5
TRT-6.a-sA-4
TRT-6,8-SA-3
TRT-6.a-SA-2
TRT-6.a·SA-1

m-

••••

••••••• o o •

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

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

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

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

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

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

Níveis
TRT-6.8-TP-5
TRT-6, 8-TP-4
TRT-6.8 -TP-3
TRT-6.a·TP-2
TRT-6.a-TP-1

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

......................................
......................................
•••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••
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1.290,00
1.080,00
950,00
740,00
540,00

IV- Grupo-Artesanato

Vencimentos Mensais

Níveis
TRT-6.a·ART-5
TRT-6.a·ART-4
'I1RT-6.a·ART-3
TRT-6.a·ART-2
TRT-6.a·ART-1

Cr$
• • • • • • • • o. o • • • • • • o o . o o . o • • • • o. o o o o. o

O O

o O O I
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O

O
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o 0
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o
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O

O

o O o

O

o o

o O o

O

O

o I

o o o

o

o o

o o

o

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

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
Cr$

Níveis
'!1RT-6. 11-!NS-7

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

TRT-6.11-NS-6

5.570,0(}
4.960,00

TRT-6.a.·NS-5

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

4.620,00

TRT-6.11-NS-4

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

4.080,00

'!1RT-6. 11-iNS-3

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

3.870,00

TRT-6. 11 -NS-2

• o o o ••••••••• o ••••••••••• '

3.460,00

••• o ••••••••

TRT-6.a.·iNS-1

3.120,00

VI -

Gmpo-Outras Atívídades de Nível Médio
Vencimentos Mensais
Cr$

Níveis
TRT-6.11-NM-7

2.380,00

TRT-6·. 11-iNM-6

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

2.240,00

TRT-6.a.·NM-5

2.040,00

TRT-6.11 -NM-4

1. 760,00

'!1RT-6.11 -NM-3

1.420,00

TRT-6. 11-NM-2

1.080,00

'!1RT-6. 11-NM-1

VU -

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

610,00

Gmpo-Direção e Assistência Intermediárias

Níveis

Correlação com as
Categorias Funcionais
de Nível Superior
Cr$

Correlação com as
demais Categorias
Funcionais
Cr$

TRT-6.11-DAI-3

900,00

800,00

TRT-6.11 -DAI-2

800,00

700,00

TRT-6.11-DAI-1

700,00

600,00

.Art. z.o - ~s gl'atificações de nível universitário, pelo regime de tempo
integral e dedicação exclusiv·a e pelo serviço extraordinário a ele vinculado, de
representação referente aos cargos que integram os Grupos de que trata esta
Lei, f!can.-ão absorvidas, em cada caso, pelos v·encimentos fix;ados na· artigo
anterior.
§ 1.0 - A partir da vigênci·a das atas de transformação ou transposição
de cargos para as Categorias Funcionais do nova ·sistema, cess-ará, para as
respectivas ocupantes, a pagamento das vantagens especificadas neste artigo.
§ 2.0 - Aplica-se· a· disposto neste artigo aos funcionáJrios do Quadro Permanente da S•ecr·etaria do Tribunal Regional d·o Trabalho da Sexta Região
à medida que O•'> re·spectlvas cargos fol'em transformados ou transpostos paxa
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n•a forma da liei n. 0 5.ü45, de 10 de dezembro de 1970.
Al't. 3.0 - A gratificação adicional por tempo de• ·serviço dos funcionários
do Quad·ro Pe·rmanenter da Srecretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
Sexta Região que• forem inc~.uídos 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 aoorclo com o disposto no art. 10, da Lei n.O 4.345,
de 26 de junho de 1964.
Al't. 4.0 - Aos atuais funcioná:rios que, em decorrê'llc!:a desta lei, paMarem
a perceber, mensalmente, retribuição in~erior à que vinha auferindo de acordo
com a legislação ante·rior, será asseguradla a diferença, como· vantagem pessoal
nominalmente identificável, na forma do disposto no art. 4.o e respectivos
parágrafos da Lei Gmnp1ementar n.O 10, de 6 de maio de 1971.
Al't. 5.0 - Os servidores aposentados que satisfaçam ·as condições estabelecidas pa;ra a :transposição de cargos Mo Ato d·e restruturação do Grupo
respectivo· 11a:rão jus à revisão de proventos com base no v·alor do wnchnento
fixado para o nível inicial d·a: correspondente Catego-ria Funcional, no Plano
de Retribuição do Grupo.
§ 1.0 - Para efeito do cUsposto neste artigo, será const.derado o cargo efetivo
ocupado pelo funcionário à data da aposentadoria, incidindo a revisão somente
sobre a parte do provento correspondente ao vencimento bást.co 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 par.a 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 a,tividade, de todos os Grupos em que ocorrer a inclusão
mediante transposição.
§ 4.o - Os novos v.alores do·s proventos serão devidos a partir da publicação do ato de revisão.
Art. s.o - As funções integrantes do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias necessárias •aos serviços da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da SeXta Região serão por este criadas, na forma do •art. 5.0 da Lei complementar n.o 10, de 6 de m:aio de 1911, adotado•s os princípios de classificação e
níveis de valores vigorantes no Poder Ex,ecut!:vo.
Art. 7.0 1 - Na implantação do novo Plano de Classificação de Oargo.s,
poderá o Tribun!lil Regional do Trabalho da Sexta Região, mediante Ato da
Presidência, transformar em ·cargos, observada; a lJegulamentação pertinente,
empregos integrantes d•a Tabela d·e Pessoal Temporário de sua Secretaria, regidos pela legls!•ação ·trabalhista:, a qual será co·n•siderada: extinta.
Art. s.o - Ressalvada. a hipótese prevista no parágrafo único do art. 3.0
da Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970, fica vedada a contratação, a
qualquer título e sob qualquer forma, de serviços com pe-ssoas físicas ou juridicas bem ·assim a utilização de colaboradores •eventuais, retribuídos mediante
~recioo, palJa o desempenho de atividaldes inerentes aos Grupos de que trata
esta Lei.
Art. 9,o - Os vencimentos fixados no ·art. 1.0 desta lei vigorarão a partir
da data do·s atos 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. s.o, inclso m, ·e 12, da Lei
n.o 5.00, de 10 de de~rembro• de 1970, as des:pes·as deoo•rrentes da aplicação
de.sta lei serão ·!lltendidas peios recursos orçamentá:rlos próprios do Tribunal
Regional do Tra-balho da Sexta Região, bem como por outros recursos a esse
fim destinados, na f011Il1a da legislação pertinente.

r

.

ir
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.Esta Lei entTará em vigo•r na data de sua publicação, revogadas

.a;s disposições em contráTio.

·

MENSAGEM
N.0 312, DE 1974
do Poder Executivo
Excelentíssimos SenhoTes Membros do congresso Nacional:
Nos termoo do art. 51 da Constituiçã.o, tenho a honra de :>ubmete·r à e.'evada
delibeTaçoo de Vossas Excelências, acompanhado de Ofício do Senhor MinistroPre·sidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Regiãio·, o ·anexo projeto
de lei que "f~a os valo1.1es de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades
de Apoio Judiciário, Serviço•s Auxiliares, Serviços de TranspoTte Oficial e Portarla, .Ail'tesanato, Outras Atividades de Nível Superior, Outr•as Ativid.ades de Nível
Médio e Direção e Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente
ea Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho d·a. Sexta Região, e dá outras
vrov1dências".
Brasília, 25 de junho de 1974. - Ernesto Geisel.
OFíCIO N.0 169, DE 8 DE MAIO DE 1974, DO SENHOR MINISTRO-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6.a REGIAO
Ao
ExcelentísSimo Senhor General-de-Exército
Ern·esto Geisel
Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasil
Brasíl1a - Distrito Federal
Exce~entíssimo· Senhor Pl'esidente da República:
Na conformidade do art. 115, II, da Constituiçã.o da República Federativa
do Brasil, •e •em cumprimento a seus arts. 98 e 108, 1.0 , e às disposições da
Lei Complementar 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 dezembTo de 1970, o Tribunal Regional
do Trabalho da Sexta Região, em sessão Administrativa, de 19 de s-etembro de
1973, aprovou os Anteprojetos de Lei d·e fixação dO'S vencimentos doOs Grupo·s:
Direção e Assessoramento Superiores (DAS) e Atividades de Apoio Judi-ciário (AJ).
2. Os referidos .Antep1.1o•joetos foa:-am, inicialmente, objeto· de estudo pela Equipe
Técnica de Alto Nível da Secretaria deste Tribunal, em estreita colaboração
com a Equipe Técnica de· Alto Nível da Secretaria do Tribunal Superior do
Trabalho e o Departamento Administrativo do Pess-oal Civi' - DASP -, conforme xerocópia anexa, e guarda cons•onância com a classific·ação de cargos já
implantada na Secretall'ia do Tribunal Superior do Trabalho.
·
3. Tenho, poiS', a subida honra d·e submeter à elevada conside~ação de Vo·ssa
Excelência os inclusos a:nteprojetos de lei re1ativ·os ao Quadro da Secvetaria
deste Tribunal.
Aproveito a oportunida.de para renovar a Vossa Excelênc~a pvotestos do
meu mais elevado· ap).'lel}o e consideração. - Clovis dos Santos Lima, Presidente
do TRT.
PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 97, DE 1974
(N.• 1.984-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENl'IOR PRESIDENTE DA REPÚIILICA)

Reajusta. o valor de gratificações, na Justiça Eleitoral, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - o reajustamento concedido pelo art. 1.0 do Decreto-Lei n. 0 1.313,
de 28 de fevereiro de· 1974, se aplica às gratificaçõ•es de l'epresentação dos
Presld·entes do Tribuoo1 Superior Eleito•ral e dos Tribunais Regionais El·eitorais,
bem como às gTatiflcações de presença dos membros dos Tribunais Eleitor·ais,
por sessão a que compareçam, até o máximo de quinze por mês.
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rea.ju.stadas, respectivamente, para Cr$ 331,00 (trez;entos e trinta e um cruzeiros)
e Cr$ 148,00 (cento e quaxenta e oito cruz;eiros).
Art. 3.0 - O Proourador-Ge·ral Eleitoral e os Procu11adores Regionais Eleitorais, observado o limite máximo· de quinz;e sessões, farão joo à gratificação
de presença d·evida aoo membros dos Tribunais perante os quais oficiarem.
· ~· 4.0 - Os valOres do•s reajustamentos decorrentes da presente Lei
Vigorarao a p·art!r de 1.0 de ma~rço de 1974 e a despesa 11esul1JantJfi será atendida
com recursos orçamentários, inclusive na forma prevista no art. 6. 0 , item I,
da Lei n.0 5.964, de 10 !:te dezembro de 1973, que estima a Receita e fixa a
Despesa pam. o exercício financeiro de 1974.
.
Art. 5.0 - Esta Lei entrará em vigo:r na data de sua public·ação, revogada.s
as disposições em contrálr!o.
. MENSAGEM
N. 0 252, DE 1974

Excelentíssimos Senhores Membros do COngreSJSO Nacional:
No.s termos do art. 51 d·a constituição·, tenho a hon11a de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências acompanhado .de Ofício· do Senhor MinistroPresidente do Tr!bun·al Superio·r Eleito11al, o .anexo projeto de lei que "reajusta
o valor de gratificações na Justiça E!eitoral, e dá ·out!ra;s providências".
Brasma, 24 de maio de 1974. - Ernesto Geisel.
OFíCIO N.O 200
Brasília, 19 de abril de 1974.
Ao Excelentíssimo· Senhor
General-de-Exército ERNESTO GEISEL
DD.. Presidente da iaepública
Senho:r Presidente:
o Decreto-IJei n.0 1.3•13, de 28 de fevel'eiro de 1974, majorou em 20% as
remunem.ções dos membros do Poder Judiciário e do funcionalismo do Poder
Executivo.
Não ficou expresso, contudo, como em leis anterioves, que o reajustamento
incidiria sobre a gratificação de representaçi1o dos Presidentes dos Tribunais
Regionais Eleitorais, nem sol>re a gratificação de pres•ença dos membros de
todo·s os órgãos da Justiça Eleito'l'al, do· Procurador-Geral e dos Procuradores
Regionais.
Não foram ma;jovadas, ainda, na mesma proporção, as gratificações pagas
aos Jui2les e Esc'l"iviiles El·eitorais, as quais, também em 1973, não haviam sido
reaj ootadas.
Diante do que foi exposto, e tendo em Vista o decidido pelo Tribunal no
Processo n.0 4.811, tenho a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência
o ·anexo anteprojeto, que, se trans.formado em lei, corrigirá as mencionadas
omissões, deoo11rentes', oo· que tudo· indica, de simples lapso'.
Aprov.eito a oportunidade para apresentar a Vossa Exce'ência os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. - Carlos Thompson Flores,
Pre.sident•e do Tribunal SuperioT Eleito•ral.
.(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - No Expediente lido const11m1 os Projejetos de' Lei da Câmara n. 0 96, d•e 1974, que fixa os valores de vencimentoo
d!os cargos dos Grupos-A:tividades de Apoio Judl!ciá1rio,, Se<rviços Auxiliares,
Serviços de Transporte Oficial e Porta·r!a, Artesanato, Outras At!vidades de
Nível Superior, Outras At!vid.a<les de Nível Médio e Direção e :Assistência Intermedl:ál'ias, do• Quadro Pe<rmanlente clln. S€cl'e·tari,a db Tribunal Regional do
Tl1abalho da Sexta Região, e dá out!ras providências; e n~ 0 97, de 1974, que
reajusta o valor de grat!ficaçoos, na Justil{a Eleiboral, e dâ outras providências.
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as matérias reeeberão emendas, perante a primeira COmissão· a que foram

distribuídas, pelo prazo de cinco Sess~ Ord1nârLa:s.
SObre a. mesa, ofício que serâ lido pelo sr. 1.0-Secretârio.
li: lido o seguinte
OFíCIO N.o 68!74
Brasília, 21 de agosto de 1974.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de comunicar a Voosa Excelência que esta Liderança deliberou propor a substituição do nobre Deputado Olivir Gabardo pelo nobre
Deputado Ja11duhy Carneiro, na Comissão Mista de Orçamento.
Apro·veito o ensejo para. ·renovar a Vossa ExcelêncLa meus protestos' de
.
.
estima e consideração. - Laerte Vieira, Lid!er do MDB.
o SR. PRESID~ (Ruy Santos) - Serâ feita a substituição solicitada.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da COmissão de Relações

Exteriores sobre a Mensagem n. 0 223, de 1974 (n.0 320/74, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete a.o .. Senado a.
escolha do no·me do Senhor Fernando Ronald de Carvalho, Ministro
de S•egund:a Classe, da. carreira de Diplomata, para exercer a função
de Embaixador do Brasil junto à República cl:a Guatema1a.
A matéria consbante da pauta d:a Ordem do Dia, nos termos da alinea. h
do art. 4(]5 do Regimento Interno, deve ser apreciada em Sessão Secreta.
Solicito aos Senhores funcionârios as necessârias providências a fim de
que seja respeitado o cli5:positlvo regimental.

rA Sessão transforma-se em Secreta às 18 horas e 45 minutos e volta
a ser pública às 18 horas e 50 minutos.)
O SR. PRESIDENTE <Ruy Santos) - Nada mais hav·endo que tratar, vou
encerrar a Sessão, designando para a ordinârla. de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-lDiscussão, em turno único, da redaçâo final (oferecida pe~a Comissão de
Redação em seu Parecer n.0 373, de 1974), do Prol·eto de Decreto Legislativo
n.0 12, de 1974 (n.0 150-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Convênio sobre Tran·spo,rtes Marítimos, ·assinado ,entre o Brasil e o Chile,
em Brasília, a 25 de ,abril de 1974.

-2Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n.0 14, c1e 1974
<n.0 151-B/74, na Câmam dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de
Estrasburgo, relativo à Classificação Internacional de Patentes, concluído a 24
de março de 197>1, tendo
PARECERES FAVORAVEIS, sob n. 0 s 364 e 365, de 1974, d•as Comissões:
-de Relações Exteriores; e
- de Economia.
-3Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 134, de 1973,
de autoria do Sr. Senador N>elson Carneiro, que dispõe sobre reconhecimento
de filho i'egítimo, e· dâ outras providências, tendo
PARECER, sob n. 0 342, de 1974, da Comissão,:
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
Estâ encerrada a Sessão.
(Encerra-se a sessão às 18 horas

e

55 minutos.)

132.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
en1 22 de agosto de 1974
. PRESID:f:NCIA! DOS SRS. RUY SANTOS E MILTON CABRAL

As 14 hora.s e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. SenadOTes:
José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - J3ir.bas Passarinho - Renato Franco - Alexandre COsta - Clodomir Milet - Fausto
Castello-Branco- Petrônio Portella- Helvídio Nunes- Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Luis de Barros - Milton Oa.bral - Ruy
C!lirneiro - Paulo Guerra - Wilson Campos - Luiz Cavalcante Lourlval Bapt!Jsta - Antônio Fern•andes - Ruy Santos - carlos Lindenberg - Eurico Rezende· - Amaral Peixoto - Benjamim Farah Danton Jobim - Gustavo capanema - José Augusto - Maga;lhães
'Pinto - Franco Montoro - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça F1erna.ndo Oorrêa - Lenoir Vargas - Daniel Krleger - Guido Mondin
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - A lista de presença acusa o comparec!mel}to de 36 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessao.

O Sr. 1. 0 -Secretário procedeTá à leitura do Expediente.
É

lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER
N.0 381, de 1974
Da Comissão de Economia, sobre o Projeto de Lei da. Câmara n.0 86,
dde 1974 (n,0 1.985-C/74, na origem), que "autoriza a União a subscrever
o aumento do capital social da Indústria Carboquímica Catarilnense
S.A. - ICC; e dá outras providências''.
Relator: Sr. Luiz Cavalcante
O Senhor Presddente da República submete à del!bel'ação do Congresso
Nacional, o projeto de lei que "autori:zJa •a União a subscrever o aumento do
capital socl:al d·a Indústria Carboquímica Catarinense S.A. - ICC, •e dá outras
pil'ovidências''.
2. Nos termos do p·rOj•eto de lei, o aumento do capital social da Indústria
Oarboquím!c·a Catllirinense S.A. - ICCC, será de Cr$ 20 milhões para
Cr$ 160.405.803,25, a s:er integrali.zado em 3 parcelas anuais, na proporção
se·guinte:
1) No e:lreTcício de 1974, com recursos e bem !móvel da União, já escriturado na Emp11esa à conta de futuro aumento de o31pital, no va101l' de
Cr$ 17.281.328.49 ·e Cr$ 124.474,76, respectivamente;
2) Nos e:x~ercícios de 1975 e· 1975, com recursos que seriam co•ns!gnados no
Orçamento· Geral da União, especificamente para tal fim, no v·alor de Cr$ 70
milhões e Cr$ 53 m!lh6es, respectivamente.

- 1983. Acompanha a Mensagem Presidencial, uma Exposição de Motivos dos Senhores Ministros d·e Estado das Minas ·e Energia, da Fazenda e do Che·fe da Sect"etarla de Planejamento da Presldêncta da Repúblka, que salienta o seguinte:
"Nos termos da Lei n. 0 4.122, de 27 de ·agosto de 1962, foi a União
autorizad'a a constituir uma sociedade de economia mista denomin:ada
Siderúrgica de Santa oatarina S.A. - SIDESC, com o capital social de
Cr$ 1.500.000,00 <um milhão e quinhentos mil cruzeiros). PosterioTmente,
o capital social foi elev•llido para 20.000.000,00 (vl:nte milhões de cru.71eiros) po'l" força da Le1 n.0 4.509, de 30 de novembro de 1964.
O Deereto-Lei n.O 63•1, de 16 de junho de 1969, que alterou o objeto
social da Sociecl!ade dando-lhe a atual denominação, Indústria Orurboquímlca catarinense S.A. - ICC, não lhe alterou o oapita:l social."
. Após tecer minuciosa descrição sobre .a importância do parque industrial
eLa ICC, a Exposição de Motivos oossalta que, tendo em vista a "natureza. dQ
empreendimento, consideramos oportuno e CO·nveni·ente que seja aumentado o
capital da Sociedade. Os recU'l"sos necessários para o aumento do capital, da
ordem de aproximadamente Cr$ 140 milhões, seriam liberados nos exercícios
de 1974, 197·5 e 1976". E, prosseguindo, esclarec.e:
''O capital d•lli ICC s•eria elevado eLe Or$ 20 milhões de cruzeiros
pa·ra 160.40-5.803,25 (cento e sessenta milhões, quatrocentos e cl:nco mil,
oitocentos e três CT'UZeiros e vinte e cinco centavos), pro·cessando-se sua
integralização em 3 parcelas anua.is, na !)l"'porção abaixo descrita:
a) No exercício de 1974, com recursos e bem Imóvel da. União, 'já escr!.turllldo na !Empresa à •coota de futuro aumento d·e capitan, no valor de
Cr$ 17.281.328,49 Cdezessete mUhões, du:rentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e oito cruzeiros e quarenta e nove c·entavos) e Cr$ 124.474,76
<·cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e se·tenta e ·quatro cruzeiros e
se·tenta e seis centavos), l'espectivamente;
b) nos ·exercícios d-e 197•5 e 1976, com r>ecUl'sos que seriam consignados no
Orçam-ento Geral da Unlão. esp.e.clfLcamente para tal fim, no valor de
Cr$ 70 ·milhões e Cr$ 53 milhões, respectivamente.
Acl'lldltamos .que d·essa ~arma seriam superadas pelo menos em parte as
dificuldades !financeiras para o desenvolvtmento elo empreen<Umento.
A LCC tem tamlbém providenciado, junto a entidades financeiras estrangeiras e nacionais, maior soma de recursos .que, aditados aos do seu capital, possam fazer bce aos desembolsos pr·evistos.
Ao Banco Nacional <lo Desenvolvimen+o Econômico - BNDE, forllim solicitados Or$ 70 milhões de cruzeiros, nos termos do Decreto n.o 71.248,
de 13 de outubro de 1972, .que Institui inctmtivos à indústria de mineração
e de transformação rprimária de minerais. caren·tes, espedflcando entre
estes o enxofre e o fósforo. Entretanto, para que tall empnéstimo seja
concedido, conforme a legislação citada, umá. das condições que se impõe
diz reS!pe!•o ao !financiamento ter ·como limite global o dobro do valor do
capital com pleno dlr·elto de voto, subscrito em ações ordiná.rias e inte~
gralizadlo em dinheiro, condição essa que seria satisfeita pela subscrição
e inte.grallzaçálo !prevista pa.ra o ano de 1974.
A destinação de recursos pela União· :para aumento do capital nos valores
mencionados se impõe, portanto·, como condição ·básica .pa.ra a realizaçã,o
d·ess·e empreendimento de vulto que a IOC or.a se propõe a il"ealiza.r, uma
Yez que as ações da empresa que se encontram em poder de acionlstas
particulares não representam 1% (um por cento) do capital social atual
da Socied!lide."
4. como se obs•erva, nada ·temos a o.por ao projeto em exame, pois, o aumento
do capital da Indústria Carboquímica catarinense S.A. é condição necessá.ria à.
efetivação dos empreendimentos a que esta se pro,põe a il"ea.llzar com evidentes
beneficias à economia nacional. O projeto, pelos seus objetivos, d!Speru;a maiores
comentários.

- 1995. Desta forma, somos pela aprovação do projeto de !e! em exame.
S~la das Comissões, em 1'5 de a-gosto de 1974. - Magalhães Pinto, Presidente
- Lw~ Cavalca-nte, Rela-tor - Jessé Freire - Renato Franco - Helvídio Nunes
- Jose Augusto - Franco Montoro - Arnon de Mello.

PAREOER

N.0 382, de 1974

Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara no 86
de 1974.
.
'
Relator: Sr. Lenoir Vargas
. CO!,ll a Miensa;gem n.0 2!53, o Senhor Presidente da iRepÚiblica submete à del!beraçao do· .Congresso Nactonal, nos termos do art. 51 da Constituição, projeto
de lei qru.e autoriza .a Uniál(} a .subs,~ever o aumento do ca.pital so'Cial da IndÚIStr!a
Cal"lboqUJmica Oata.r!nerue S.A. - ICC, e dá outras providências.
A ipro,posição em apr·eço s·e faz acompanhar de Expos!çoo de Motivos dos
Senllo-res Ministros doe Es'.ad.o das M!nas e Energia, da FaÍJenda e Clhefe da
Secre~aria de Pl·anejamimto da Prestdência da Rlepúbl!ca, ·que assim justificam
o pro~eto:
"Nos termos da Lei n.o 4.122, de 27 de agosto de 1962, foi a. União a.utoriz8ida a constituir uma sociedade d·e economia. mista denom!nllida Siderúrgica de Sant'a. Catarina S.A. - SIDESC, com o capital social de
Cr$ 1.'500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzei-ros). !Posteriormente,
o ca!pital soda! foi elevllido para Cr$ 20.000.000,00 (vi.n~.e ml!llhões de cruzeiros) ;por força da Lei n. 0 4.·509, de 30 de nov·emb.ro de 1·964.
O Decreto-Lei n.o 631, de 16 de junho de 19•69, que alterou o objeto social
da so.ciedade dando-lhe a atual denominação, lndÚIStr!a Oa11boquimica
Catar!nen.:e .s.A. - ICC, não l.'fJJe alterou o capital sociall.
Atualmente, a ·Sociedllide es.tá lmip1antando em Imlbituba, no Estado de
Santa Catarina uma fábr!.ca de áicLào suLfúrico com capacidade para
'produ2íir 300.00Ó toneladas por ano, consumindo e~clusivamen+e matéria
!prima ·nacional, ou seja, I(),S rejeitas piritosos resultantes do ·beneficiamento do carvão doe Santa ca.tar!na, s.endo o ·produto final a ser comerdallzado o áiddo fosfórico.
O oemp~·eendlmento em implantaçãoo foi aprovado pelo G~o Executivo
das IndÚStrias Quimicas - GIEJIQUIM, do Oonselho do iDesenvo1v!mento
Indu.~.trial - CDI, do Ministério da. lnd·ÚIStria e Comércio, co~orme Resoüução n.o 12/69, homologada !pelo Exm.0 Sr. Ministro da IndÚStria e
Comércio, em 28 de novembro de 19·69.
Te;ndo em vista modificações na indústria de f·ertlllzantes na Regiálo Sul
do ·País, um dos ipllar.es sobre o qual se ass.entava o emrpl'eendimento, este
so~:reu uma reformulação oom viStas à integração de uma usina !Para
prodruçÍÍlD de ácido fosfórico. Mesmo· na ausência de mercado consumtdo·r
local, justificava-se, em Imbituba, a conversão do ácido suLfúrico em
ácido fosfór1co !pelos seguintes fatos:
a) Menor tonel8igem a transportar - as 300.000 t/ano de ácido sulfúrico
seriam transformados em aproximadamente 200.000 t/ano de ácido !fosfórico a 54% de P:J0 5 •
b) Menor incidência do cust(} d·e transpo·rte no ,:preço de venda efe,tivamente, S·endo o preço de venda de ácido fosfórico a 54%, cerca de cinco
vezes maior que o ácido sulfúrico, absorveria melhor o custo de trans:por.te, Q'eduzindo sua incidência P·ercentual na ·composição do p11eço d·e
V·enda.
Houv-e uma tentativa para que a unidade de áctdo ·fosifórtco ficasse sob
a respons::cbllldade da iniciativa privada, tendo !nc1usive o Grlli!Jo J?\ASKJN tido s~u emipreendim·ento aiprovado ipelo ·CID·!, em março de 1972,

-200Mas, em fac·e da desistência quanto à impCan•ação do empre-endimento
e, su11ginoo a CRIA - Companhia ·R.iogranden.se de Adubos (!RIS.) e a C!BIA.
- Itaú Fertllizant·e S.A. (·SP) como interessadas em consumir todo o
ácido fosfór!•co a ser produzido P·ela leiO, rpara a fa.bricação de fer·t!Jizantes destinados a atender ao mercado de Santa Catarina, Paraná e sul
do Mato Gros~o. determinou o ~m."' Sr. Ministro das Minas e Energia
de então, que a Sociedad·e assumisse a responsab111dade pela implantação
da usina de ácido fosfórico- 110.000 ·~/ano em termos de P~O~. A essa
usina já foram concedidos os incentivos previstos no Decreto-lei n.0
1.137, de 7 de d·ez.embro de 1970, atraV'és d·o Certificado· n.o 1.39•1, de 23
d·e outubro de 1972.
Para a rprodução de ácido fosfórico- 110.000 .t/ano em termos de P.,o.
- a IOC consumirá aJPl'IOximadamente 350.000 t/ano de rocha fosfMica
com cerca de 34% de P~Or.· IA. produção de l'ooha fosfátlca atualmente
é Incapaz de atender ao no.sso consumo interno e .assim, a nm de pro·J)Or.c!onar um abastecimento a cus•o mais ba!xo. ih!á -em estudo a ~possl
b!Jidade de ser imrp.ortada a \rOcha fos.foática do Saara ESlpaniho1, all>ro•veltando o fret·e de r·etorno dos navios da DIOC~VE que levam minério
de ferro da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, para a Espanha.
A implantação do •empre·endimento na .sua totalidade assume importância. tendo em vista aspectos doe âmbito nacional e r·e<gional.
Considerado mineral carente e matéria rprima es.se.nciall à Indústria de
fertilizantes, a d-emanda de •enxof.re vem oibrl.gando o Pais a proceder à
sua Importação.
Oom base nos preços de importação de enxofre e do ácido fosfórico v!•gent•es nos últimos mese$ d·e 1973. a economia de divisas que advirá com
a implantação do ellliTJreendimento s·erá superior a US$ 19 milhões/ano,
mesmo considerando o dis;pêndio c·om importação da. rocha !!'astática.
Dessa 'forma. a liCC concorrerá .para a mlniml·zação da dependência em
que se enc,ontra o País, C·Oilll 11elação aos suprimentos de enx-ofre e de
ã:cido fo~1fórico.
Outro asp-ecto jmportante a ser considerado· é o aurovet•.amento integral
do cawão de Santa Catarina. A IOC consumirá 252.000 tôano de :p!rita
carbonosa, com cerca de 44% de enxofre -e 8% de carbono.
Até o presente momento a 3."' !ração do oon~ic!amento do carvão, de
onde ad'l'ém a p!rita car.bo.nosa, .rerpresenta um ônus para os mineradores. Com seu aproveitamento, haverá uma remuneração compatível com
seu valor econôm!co •como insumo para a produção d·e ácido sulfúrico.
Para as ·condições do mercado prevaientes nos úl•imos meses de 1973,
a pirit.a cal,bono.sa. com 44% de enxôfre, posta em Imb!tuba, poderá ser
adqulrid·a oa. US$ 8.00 ou cerca d.e Cr$ 50,00/t. Com este preço, as 252.000 t
de .pirlta carbonoso. a s·erem consumidas repr·esentam uma remuneração
superior de Cr$ 1.25 milhão.
Acha-se em estudo .pelo Lavador de Ca.plvari S.A., com amostra de 15 t
de rejeito, o aprov.eitamento de suas instalações visando à produção da
matéria-prin1a, dentro das esp.ecif!cações técnicas, necessária à usina
da ICC.
No •qt:e respeita à infra··estrutura regional, o empreendimento contribuirá
rpn.ra o equacionamento de problemas de abastecimento, de fornecimento
de energia elétrica e de melhorias port.uárias. O sistema ferroviário da
12." Divisão - •rereza Cristina, d:t Rede Ferroviária Federal S.A. RFF1SA. terá ut!llzadn. toda a sua ca!)acidade, com aumen•·o de carga
de quase SOO mil t/:mo.
Por outro lado. n implantação da IOC motivaria não só um melhoramen·
to ~1o acesso a Imbit.ubn. como também ensejaria a construção das rodovias BR.·282 c BR·475 que vão ligar o lltor::ll n. Lajes.

..

-201Assim, tendo em vista a natureza do empreendimento, consideramos
OIJlOrtJuno (l conveniente que seja aumentado o capital da Sociedade. Os
recursos necessários .para o aumento do capital, da ordem de a)Jroxima~
damente Cr$ 140 milhões, ~.er:am Uberados nos e~er.cícios de 1974, 1975
e 19176.
O carpital da IiC:C S·ena elevado de Cr$ 20 milhões de cruzeiros [para Cr$
160.405.803,25 (cento e S•essenta milhões, quatrocentos e $co mm oitocentos e três cruzeiros e vinte ·e ·cinco centavo·s), processando-se .sUa. integralização em 3 .parcelas a.·nuaiS, na rproposlção ·BJbalxo descrita:
a) No exercíc!o de 1974, com r.e,cursos e ibero Imóvel da União, j•á escriturado na Empresa ·à con+.a de .futuro aumento de •capital no va:lor de
Cr$ 17.2&1.328,49 (dezessete milhões, duzentos e oitenta e 'wn mil, trezentos e vinte oito crnzeir·os e qul·r·enta e .nov·e centavos) e Cr$ 1-24.474,76
(cento e vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro cruzeiros e
setenta e S·eis centavos), resrp·ectivamente;
b) nos exercícios de 1975 e 1976, com recursos que se.riam consign~dos no
Orçamento Geral da União, esp•ecificBJmente para tal fim, no valor de
Cr$ 70 mHhõe.s e Or$ 53 milhões, resrp.e·ctivamente.
Acreditamos •que d·essa forma seriam SUJP·eradas pelo menos em opar•e as
d1flculdades financeiras para o desenvolvimento do empree·ndimento.
A ICC tem também providenciado, junto a entidade& financ·eiras estrangeiras ·e nacf.onais, maior soma de r<Jeursos que, aditados aos do seu carpit::.C, rpossam fa:11er face aos des.embolsos previstos.
A.a Banco Nacional do ~DasenvoJ.vimento Ec·onômico - BNOE, foram solicitados Cr$ 70 milhões, nos termo·s do Decreto n.O 71.248, de 13 de
outubro de 1972, que inst.itui inc·entivos à indústria de mineração e
de transf•ormação primá-ria de minerais carentes, especificando entre
estes o enxofre e o fósfor<l. Entretanto, para que tal empréstimo seja
coneedido, c<lnf·o,rme a 1eglslaçã<l citada, uma das condições q11>e se impõe
diz respeito ao financiamento ter como limite global o dolbro do valor
do capital com pleno direito de voto, subscrito em ações Ol'dinár1as e integralizadas ·em dinheiro, condição essa que s·eria satisfeita pela subscrição e integralização .prevista para <l· ano de 1974.
A destinação de r·ecursos :P·ela Uniã.a para aumento do capi.tall nos valores
menci·o-nados ,s.e impõe, portanto, como condição básLca para a. realização
des&e empreendimento de vulto que a ICC ora se propõe a realizar, uma
vez ·que as ações da empr·e.sa que s•e encontram em 1poder de aclonistas
.parti-culares nã.a repres·entam 1% (um por cento) do ca.pital social atual
da Sociedade."
Na Câmara dos DeiJ)utados, a matéria obteve ;pareceres da Comissão de
Constituiç.ã.o e J,ustiça, p·ela constituc!Jonalidade e juridicidade, e das Comissões
de Economia, Indústria e Comércio ·e d.e Finanças, pela apro.v.ação.
A do1.1ta C·omissã.a de Economia do Senado já s·e manilfestou .pela 31provação
da iniciativa presidencial.
Passará •o capital soclal da empresa de Cr$ 20.000.000,0(} <vinte milhões de
cruZieiros) para Cr$ 160.405.800,2,5 (cento e .S·essen'"·a milhões, quatrocentos e cinco
mK, ·oitoc·entos e três cruzeiro.s e vinte e cinco centavos), a ser integralizado nos
e~ercícios de 1974, 1975 e 1976, na forma previ.s.ta nQ artigo 2.o do projeto.
O Poder EJC.ecutivo fará incl1.1ir nas propostas do Orçamento da União p.ara
1975 e 1976 e no Orçamento Plurianual de :tnvestimentos para o rpe.ríodo 1975/1977,
os recursos relativos à. integralização a ser efetivada nos anos de 1975 e 1976.
Fica. estrubeJ.ecido que o Ministério da Fazenda subscreverá i!Jela União as ações
que nã\l forem .tomadas p·elos acionistas, visan.do a garantir a total subscrição do
novo ·cSJpital social da Indústria Carboquim:.ca Catarinense S.A.

•
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-202Reia.tivamente à Sede social da liGO, o tprojeto preceitua, no art. 4.0, a sua
transferência par-a a cidade de ImbHuba, no sul do Estado d.e Santa Catarina.
Deve-se desta,car que o presente aumento do crupital é condição essencial à
concretização dos empreendimentos programados pela empresa. A ed:etivação desses empreendimentos trar.á considerive!s benefícios à e·conomia brasileira.
Sob o aspecto financeiro, a medid:a proposta se realizará dentro das normas
legais v~gentes.
No que tange à .competência regimental eLa. Comissão de Finanças, nada vemos que se possa opor ao .pro.jeto de lei ·em exame.
Somos, assim, pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1974. - Virgílio Távora, Vice-Presid:ente, no exercício da presidência - Lenoir Vargas, Relator - Eurico Rezende
- Amaral Peixoto - Nelson Carneiro - Wilson Gonçalves - Leoni Mendonça Lourival Baptista - Cattete Pinheiro.
PARECER
N.o 383, DE 1974
Da Comissão de Finanças, sobre o Projeto de Lei da Câmara n.0 85,
de 1974 (n.0 1. 951-B, de 1974, na origem), que "atualiza :o valor da pensão
especial concedida pela Lei n.0 4.460, de 7 de novembro de 1964".
Relator: Sr, Lourival Baptista
Nos termos regimentais, vem à Comissão de Finanças do Senado o Projeto de
Lei da Câmara n. 0 85, de 1974, que atualiza o valor da pensão especial concedida
pela Lei n.0 4.460, de 7 de novembro de 1964, a;o servidor Francisco Teixeira Dantas, acidentado em .serviço na Base Naval de Natal.
A proposição é de iniciativa do Senhor Presidente da República, tendo sido
encaminhada à delibel"ação do Congresso Nacional para ser apr·eciada •ante o
que dispõe o art. 51 da Constituição.
Justificando o projeto, o Senhor Ministro da Fazenda, em sua Exposição de
Motivos salienta o seguinte:
"O servidor em apreço trabalhou para a União na condiçã;o de contratado, sem o ·amparo do Estatuto, por um período de quase dez anos.
Quando exercia sua ativida.de de operário-pedreiro na Base Naval de
Natal sofreu um acidente que lhe custou a perda de um dos braços.
Em decorrência, foi-lhe concedida uma. pensão especial no valor de
Cr$ 13,50 <treze cruzeiros e cinqüenta centavos), expresso no padrão monetário atual, através da Lei n. 0 4.460, de 7 de novembro· de 196·4. Computados todos os reajustamentos ocorridos de 1964 para cá, o beneficio
alcança, hoje, Cr$ 75,00 (setenta e cinco cruzeiros) mensais, aproximadamente.
Levando-se em conta que a importância percebida, a titulo de pensão,
não oferece as condições mínimas de subsistência e que o estado de invalidez, a saúde afetada e a idade do suplicante impossibilitam-no de complementar seu sustento através d'e outra ocupação remunerada, a revisão
s·e'l'l:a ato de lidima justiça."
Na Câmara dos Deputados, a proposição teve pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e juridicidade, e da Comissão de
Finanças, pela aprovação.
A atualização da pensão especial é para o valor equivalente a um salário
mínimo mensal vigente para a 7.a Região do Pais, corrigindo-se, assim, a importância inicial de Cr$ 13,50 (treze cruzeiros e cinqüenta cen,tavos) que, com a
desvalorização da moeda, tornou-se irrisória. Nada mais justo, portanto, do que
seu reajuste para permitir ao beneficiário condições mínimas de subsistência.
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dotação orçamentária própria consignada em Encargos Gerais da União sob a
supervisão do Ministérlo da .Fazenda.
'
Ante as razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei em
exame.
Sal~ das Comissões, 21 de agosto de 1974. - Virgílio Távora, Vice-Presidente, no exe·rcício da Presidência - Lourival Baptista, Relator - Eurico Rezende- Amaral Peixoto- Leoni Mendonça- Nelson Carneiro- Lenoir Va.rgas
- Wilson Gonçalves ...:.... Cattete Pinheiro.
. ·
PARECER
N.o 384, DE 1974
Da Comissão de Redação, apresentando a redação final do Projeto

de Resolução n.0 31, de 1974.

Relato:r: Sr. José Lindoso
A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.o 31, de
1974, que autoriza o Governo de Santa Catarina a realizar operação de crédito
externo no valor de DM 14.000.000,00 (quatorze milhões de marcos alemães),
destinados à execuçã,o do Programa de Desenvolvimento Integrado do Setor de
Saúde.
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente
- José Lindoso, Relator - Cattete Pinheiro.
ANEXO AO P AREOElR
N.O 384, DE 1974

Redação final do Projeto de Resolução n.0 31, de 1974.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 42, inciso IV,
da Constituição, e eu, Presidente, promulgo a seguinte
RIESOLUÇAO N.0

, DE 1974

Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a realizar operação de crédito externo no valor de DM 14.000.000,00 (quatorze milhões
de marcos alemães), destinados à execução do Programa de Desenvolvimento Integrado do Setor de Saúde.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 - É o Governo do Estado de Santa Catarina autorizado· a contratar,
na República Federal da Alemanha, através do Ministér~o da Cooperação Económica e seu agente financeiro, o Kreditanstalft fuer Wiederaufbau, operações de
crédito externo, no valor de DM 14.oao.ooo,oo (quatorze milhões de marcos alemães), de principal, destinado a suprir parte dos recursos necessários à execução
do Programa de Desenvolvimento Integrado do Setor de Sa.úde, daquele Estado.
Art. 2.0 - A operação de crédito a que se retere o artigo anterior reallzarse-á nos moldes e termos aprovados pelo Pode·r Executivo Federal, à taxa de juros, despesas operacionais, prazos, acréscimos e condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil para registro de operações de créditos da espécie, obtidos no
exterior, obedecidas as demais exigências normais dos órgãos encarregados da
execução da política económico-financeira do Governo . Feder.ai, e, ainda, as
disposições da Lei Estadual n.o 4.993, de 17 de maio de 1974, publicada no Diário
Oficial do Estado de Santa Oatarina do dia 22 de maio de 1974.
Art. 3.0 - Esta resoluçã,o entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O Expediente Ilda vai à publicação:
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo sr. 1.0 -Secretário.
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lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 85, DE 1974

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

O Congresso Nacional decreta:
Art.l.0 - O art. 13 da Lei n.0 5.890, de 8 de junho de 1973, passará a vigotar
com a seguinte redação:
"Art. 13 - Os trabalhadores autônomos, os segurados facultativos e os
empregadores contribuirão sobre uma escala de salário-base· assim definida:
Classe de O ,a 1 ano de filiação - 3 salários mínimos;
Classe de 1 a 2 anos de flll:ação - 2 salários mínimos;
Classe de 2 a 3 anos de filiação - 3 salários mínimos;
Classe de 3 a 4 anos de filiação - 4 salários mínimos;
Classe de 4 a 5 anos de flll:ação - 5 salários mínimos;
Classe de 5 a 7 anos de filiação - 7 saláirios mínimos;
Classe de 7 a 10 21nos de filiação - 1:0 salários mínimos;
Classe de 10 a 15 anos de flllação - 12 salários mínimos;
Classe de 15 a 20 anos de flllação - 15 salários mínimos;
Classe de 20 a 215 anos de fillação - 18 salários mínimos;
Classe de 25 a 35 anos de fillação - 20 salários mínimos.
1

1.0 - cumprido o lnte·rstício, poderá o segurado, se assim lhe convier,
permanecer na classe em que se encontra. Em nenhuma hipótese, porém,
esse fato ensejará o acesso a outra classe que não seja a imediatamente
superior, quando o segurado desejar progredir na escala.
§ 2.0 - O segurado que, por força de circunstâncias, não tiver condições
de sustentar a contribuição da classe em que se encontrar, poderá regredir na escala, até o nível que lhe convier, sendo-lhe facultado retornar
à classe de onde regrediu, nela contando o período anterior de Cl)ntribuição nesse nível, mas sem direito à redução dos lnterstícios para as
classes seguintes.
§ 3.0 - A contribuição mínima compulsória para os profissionais llberals é a correspondente à classe de o (zero) a 1 (um) ano de filiação·,
sem que se suprimam, eom isto, os períodos de carência exigidos nesta
lei e na Lei n.0 3.807, de 26 de agosto de 1960."
Art. 2.0 - !Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
.Tustificação
A reformulação que oferecemos visa fundamentalmente equacionar três aspectos contidos no dispositivo "sub examem". A uniformidade de escalonamento
das cinco primeiras classes até cinco salários mínimos; a ellminação dos dois
primeiros parágrafos por serem, a nosso ver, despiciendos; e a permissão para
que a contribuição mínima dos profissionais liber.a.ls corresponda à primeira
classe estabelecida.
A não inclusão da oclasse de três e quatvo salários mínimos de con1lribuição
está acarretando sérios problemas, na medida em que dificulta ou até impossibilita os segurados que se encontram nessa f,alxa de seus ganhos. A diferença
entre a classe de um a três e de três a cinco anos de fill:ação, isto é, entre dois e
cinco salários mínimos é muito violenta, por isto que não se pode deixar de
considerar que uma bo·a parte de· segurados autônomos está enquadrada nessas
classes de três e quatro salários mínimos.
§

,."
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desciplinador está sendo, de certa forma, negado com a at.ual redação face à
vedação ou proibição de o segurado contribuir sobre uma faixa correspondente
ao efetivo rendimento auferido. A tendência é de que o segurado proeurará
manter-se na faixa de dois salários mínimos, com evidentes reflexos para si e
seus dependentes.
A fixação, portanto, da:s classes iniciais até cinco salários mínimos, requer
efetivamente uma preocupação e atenção especiais, em razão de compreender
toda uma gama de segurados que exercerem função técnica sem serem. portadores
de diplomas de nível superior. Em .razão desse fato, a renda efetiva desses profl.ssionais é que deveria servir de base para sua contribuição.
Os dol:s primeiros parágrafos cuja revogação propomos são de todo dispensáveis, vez que, em previdência social é consagrado o princípio segundo o qual
as contribuições pagas em atraso não oontam. para implemento de carência ou
outro qualquer aspecto ligado ao tempo em relação a POSsíveis inadim.plênclas,
assim como não se admite recolhimento antecipado com a finalidade de antecinar possíveis direitos a serem adqu!rid.os, como por exemplo, os denominados
interstícios. Estes devem ser cumpridos ao longo do tempo, individualmente e
sem o uso de quaiSquer recursos discriminatórios. É óbvio.
. Quanto à permissão para que os profissionais liberais possam contribuir inicialmente sobre o mínimo, ou seja, sobre um 5alár1o mínimo no primeiro ano de
inscrição, diríamos, tão-somente, que quem conhece a situação desses profissionais, sobretudo de algumas profl:ssõe& ou recém-saídos das f'<l.culdades, face ao
mercado de trabalho e as deficiências d.o próprio ensino, máxime no interior do
Brasil, há de convir, que a imposição de uma contribuição previdenciária a partir
da segunda classe, representa um ânus bastante pesado. Melhor seria partir do
início isto é, de um salário minimo, para buscar-se subir na escala à medida .
que o' profissional fosse evoluindo em sua ativ!dade. Seria uma forma mais suave
'e justa que não traria maiores prejuízos p'<l.ra o sistema geral da previdência
social, a par de estar-se reconhecendo uma realidade, vivida por grande número
de segurados, especialmente no interior de nosso PaiS.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 1974. -Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N. 0 ·5.890, DE 8 DE JUNHO DE 1973

Altera a legislação de previdência Social e dá outras prov:ildências.
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Art. 13 · - Os trabalhadores autônomos, os segurados faculta.tivOil e os empregadores contribuirão sobre uma escala de salário-base assim definida:
Classe de oa 1 ano .de filiação - 1 salário mínimo
Classe de 1 a 2 anos de filiação - 2 salário mínimos
Classe de 2 a 3 anos d,e filiação - 3 salários mínimos
Classe de 3 a 5 anos de fil!ação - 5 salários mínimos
Classe de 5 a 7 anos de filiação - 7 salários mínimos
Classe de 7 a 10 anos de f!Uação - lO salários mínimos
Classe de 10 a 15 anos de filiação - 12 salários mínimos
Classe de 15 '<1. 20 anos de filiação - 15 salários mínimos
Classe de 20 a 25 anos de flliação - 18 salários mínimos
Classe de 25 a 35 anos de filiação - 20 salários mínimos.
§ 1.0 Não serão computadas, para fins de carência, as contribuições dos
traba·lhad.ores autônomos recolhidas com atraso, ou cobradas, e relativas a períodos nn tenores à da:t.a da regularização da inscrição.
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Não será admitido o pagamento antecipado de contribuições com a
finalidade de suprir ou suprimir os !nterstíc!os, que deverão ser rigorosamente
observados para. o acesso.
§ 3.0 - Cumprido o interstício, poderá o segurado, se assim lhe convier,
permánecer na classe em que se encontra. Em nenhuma hipótese, porém, esse
fato ensejará o acesso a outra classe que não seja a !mediatamente superior,
·quando o segurado desejar progredir na escala.
.
§ 4.o - o segurado que, por força de circunstâncias, não tiver condições de
suste)l!t.ar a contrl:bu!çâo da classe em que se encontrar, poderá regredir na
escala, até o nív·el que lhe convier, sendo-lhe faculta.d·o retomar à classe de
onde regrediu, nela contando o período anterior de contribuição nesse nível,
mas sem direito a· redução dos interstícios para as classes seguintes.
§ s.o. - A contribuição mínima compulsória para os profissionais liberais
é a correspondente à classe de 1 (um) a 2 (dois) anos de flliação, sem que se
suprimam, com isto, os períodos de carência exigidos nesta e na Lei n.o 3.807,
de 26 de agosto de 1960 .
•
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(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O pr·ojeto será publicado e remetido às
comissões competentes.
·
O Sr. Alexandre costa- Peço a palavra, p·ela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre
Senador Alexandre Costa.
O SR. ALEXANDRE COSTA (Pela ordem) - Sr. Presidente, gostaria de, na
Hora do Expediente, encaminhar à Mesa o seguinte requerimento, baseado no
art. 239, item I, alínea c, do Regimento Interno:
REQUERIMENTO N.0 169, DE 1974
Senhor Presidente:
Com base no ltem I, alínea c, do art. 239 do Regimento Interno, solicito as
seguintes informações:
a) quantos servidores foram admitidos no Senado Federal, com base na.
Consolidação das Leis do Trabalho, no período compreendido entre julho de 1973
até a presente data;
b) entre os admitidos existem servidores com idade inferior a 18 anos e
superior a 3-5; caso afirmativo, número, nomes e quais as funções que exercem
atualmente?
c) entre os aidmit!d.os no Senado Federal, quantos designados para ter exercício no Palácio Monroe (Quadro Anexo), no Estado da Guanabara, quais as
funções, número e nomes?
d) qual o :prazo de duração dos contratos de trabalho celebrados com o
Senado Federal e os servidores admitidos pela CLT.
e) no enqu•adramento dos servidores regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho, existem alguns ocupando cargo de Nível Superior, sem comprovação
regular da obtenção do .diploma ou de admissão sem a respecth·a prova pública
de hab!lltação; se afirmativo, número e nomes;
f) a Comissão D!retora reuniu-se para deliberar sobre as referidas contratações conforme exige o Regimento. caso af!rma:tivo, que número tomou o
respectivo projeto de Resolução?
g) existe a verba exigida e necessária para contl'atar servidores pela Consolidação d.as Leis do Trabalho, caso afirmativo, qual o montante?

!
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c1os servidores reg1dos Delas Leis Trabalhistas no Senado Federal?
i) qual o número efeth'O de funcionários do Senado Federal, entre Estatu.tários e Contratados pela Consolidação das Leis do Trabalho?

j) quantos servidores foram contratados no 'Período de 1.o às 24 horas de
14 de agosto, início da proibição constante da Lei n.0 6.091 de 15 de agosto de
1974, publicada no Diário Oficial da mesma data.
'

Sala das Sessões, 22 de agosto de 1974. - Alexandre Costa.
O SR PRES.JD'ENTE (Ruy Santos) - O requerimento de V. Ex." nos termos do e;rt. 239, _i:tem I, alíne·a c, depende de deslJacho do Sr. Pl'esidente, a
.
quem sera encamlnhado.

com
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palavra:, o nobi!êe Senado·r Benjamim Fllll'ah, orador inscrito.

O SR. BENJAMIM FARAH - Sr. Presidente, foi Rui, o Grande Rui Ba:rbosa, quem, em 1982, emitiu e<.tes conceitos, sobre a mais alta Corte de Justiça do País: "eu instituo este tribunal venerando, severo, Incorruptível, gua·rd:a.
atra!Vés do sono de todos, e o anuncio aAJ5 cida:dãos, pa.ra que rus.sln1 seja de hoje
pelo futuro adiante."
Não tem sido outra a trrujetórla druquela casa, onde eqüid!stante do tumul·to que agita a; vida da Nação, funciona com a melho'r e m!t!s alta autoridade.
Tenho .conhecidO' váirios dos seus ilustres membros: Plnhe·iro da Oostru,
Hahnemrun Guimarães, Laudo Camargo, ·Aliomar Balee·l:ro, Azy Franco, Carlos
Med.eiros Silva, Luiz Gallotti, e outros, cuja passag·em, por lá, nos faz crer na
Justiça &es,te Pa:ís.
Sr. !Presidente:

Tend·o o Ministro Luiz Gallotti deixado o STF por limite de idade, registro, com orgulho, a~guns as'Pectos da rutuação do eminente bra.slle~ro.
Eu me rpe•rmito, todSNia, l.'ecua:r no temp·o, recol'dando, aqui e agora, trecho
do discurso do no.sso digno Colega, o Sena.dor Antônio Ca:rlos Konder Reis,
pronunciado em dezembro de 1971, com apa:rtes de a.poio dos Senadores Ruy
carneiro, José Guiomard, Daniel Krieger e o modesto ora.dor que ora ocupa a
trLbuna.
Konder Reis, entre outras, pronunciou as seguintes pa:lSNras:
"Esta:rá o EStado que tenho a honra de representar nesta oasa d!st!ngu!ndo um homem ·ra·ro e, na sua pessoa, uma da·s ma.Ls ilustres famílias ca:tarinenses: deve estar alca·nçando a marca do século o espaço de
tempo que a fa:núlia G8.1I:o.tti S'erv,e o Bra.sil e Santa Catar-ina.
Vindo da Itâlia, da região de Luca, o Cel. Benjamin Gallotti fundou, na
cidllid•e de Ti<jucas, um lSJr, que deu àquele Município, ao Estado de
Santa Catarina, e à nossa Pátria uma: plêia.de de homens de extraordinárias quallda&es de caráter, de inteligência e de coração: Benjamin
Gallotti Júnior, Odilon Gallotti, MarechaJ. AchUes Gatotti, Senador
Fra:ndsco Be·njam!n Gallotti, Ministro Luiz Gallotti, Dr. Antônio Gaàlotti e Dr. Pedro Mo·nso Gallortti.
iD. Francis·Ca .A:nge•lru Gallo·ttl soube, quando ,fal·tou O• patriarca:, conduzir
a família. para o clll11[l•V!mento de seu grande destino. LuLz Gadlotti, estudante distinto, melhores notas du·rante todo o curso de Direito, ora:dor
de sua turma. Deputado Egí,adual aos 20 e poucos anos de idade, P·romotor Público na antigru Ca.pital Fed,eral, fez c!lll'r.eira no Ministério
Público da União, ocupa:ndo, no Governo do Mare·chad Eurico Gaspar
nutra a Procuradoria Geral da República, depois de ter, com superioridade e fill'meza, govern-rudo o no•sso Estado.
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Até hoje' ele dignlif1ca o Supremo Tribunal FederM com sua sabedoria,
seu equllílbrlo e seu espirita público·. Ma•s Luiz Gallotti é, acimBJ de tut!_o,
um grand•e coração, um homem cheio de humanl:dalde, com a. disposiçBJO·
de senrir ao seu Pais, sempre e cada: vez mails."
81'. Presidente:

Ontem, o Supremo .Tribuna!! Fede•ral tributou ao emér1to ma,gistraido s1gnificati~a homenwgem.
Dentre os oradores, o Ministro Oswald·o Trigueiro falou pelo Supremo. Colhi,
da sua formosa oração, estas palavras, testemunho eloqüente e autorizado, de
quem convi~eu, durante longos anos, com o Ministro· Luiz Gallotti; ouça-mo-lo:
"ELe exerceu a judicwtura com a exata percepção do papel que o Supremo 'I'rLbunai deve desempenhar, s•erena e· firmemente, na: arbl:tra,gem
dos coilifll:tos le,gai•s que tumultuam a v1da do· Pais, co!imando wo ide·al
da boa justiça, apa,ná.gio das na.ções civilizadas, a: cujo elenco q'll!eremos
pertencer. No mome·n·to em que se afasta do exercício de sua: fecund!w
atLvidade judicante, os cí·rculos forenses do País lhe tributam as ma:is
justas homenagens de admiração e de l"espeito·. Essas homenagens, como
é lógico, devem co!XUlçar pelo Supremo Tribunal, a que ele s•ervlu com
proficiência,, integridade e devotamento, dificilmente superá'V'eis·. Num
cole·gi!lido que tem tido· a fortuna: de contar com a participação de mui·tos
dentre os maLs preclaros juristas e homens públicos do País, o nome
de [,ulz Gw~lo·tti ficará lruzindo como o de um grande magistrado, verdadei·ra,mente ·exemplar pelo conjunto· cfe predicados que lhe exornam a
persona:Udade: a a:guda inteligência, a inteireza moral, o senso de responsabilidade, a fLrmeza das aMtudes. Esses traç·os moà!ela['am a figura
do juiz culto e digno, versado na doutrina, clariv~dente na i:nte•rpretação
da: lei, oracular na jurisprudência', como atestam os milhwres de votos
que aqui profeTiu.
último remanescente cfo SupDemo Tribunal •que veio do Rio de Ja;neiro,
é ele o elo· Vivo que nos liga a um passado tão rico dos altos exemp'os,
das grandes lições e, por qrue não dizê-lo, dos mo.tivos de· glória que
enaltecem a; história desta· oasa".
Sobl'e ele ailnda, Da:río de Almeida Maogallhães opina:
"Vi a composição da Corte alterar-se várias ve21es; a sua existência
atingida: por crises e envolvida em transes dra,máticos e apaixonante&
(como, pa;ra só menciona:r dois de que participei - o mandado de· segurança requerido pelo Governador de Alagoas pa·ra llvra.r-se do proce.s.so de llMPEAIOHIMENT, e o 11ecurso relativo 1110 assa:s~nwto do Presidente do Tribunal do Estado do Rio, morto no seu gabinete pelo Che:fe
da S\lcreta:ría).
Invartavelmente, nos debrut.es travados - muitas vezes calorosos - >a voz
de Luiz Gallotti se fruzla: ou'i1r com o peso de uma a,utoridade e influência que se lastreava:m na: sua competência e conceito moral, mesmo
na fase .em que figurava como o mais moço entre seus :pares e· o ma·is
·recente na invtestidura.
Quero, porém, 11essa:ltar, wcima de tudo, mais do que o a:Itíssimo valoT
de Ga:llotti como magistrado, o amo·r e o zelo exc·epcLona!s que dedkou
à instituição. Foi inexc·edível o desvelo posto, com vigilância; indormida,
em resguwrdar e defender o pl'es·tLgiQ e a reputação do Supremo 'I'ri•bunal Federal perante o Paí:s, sempre que o via em risco, em trans1es
mell'l1dToso5, de incorrer em qua1quer cfesvlo, ou descrumill!ho. que pudesse gerar, mesmo pela aparência, uma impressão desflllvorável de que
a mais alta Corte houvesse agido por pusUanimid,ade ou convendênc!w,
capitulando desastrosamente no. cumprimento do seu dev.er e compro-
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Nação.
Em momentos como es.!jes, a pugna-cidade de Luiz Ga.Uotti, sua combatividade se elevavam ao pruroxi:smo; e ele agia como o advogado do supremo Tribunal Federal, def1endendo-lhe o prestigio e a: honra,, que não
pode sequer ser suspeitada. E ainda recentemente, num episódio eSipecial. mente delicado em caso de que era relator, Ga:llotti mllircou seu vo·to
com umlll advertência quase patética, e que recordo com o risco de não
reproduzir-lhe, exa:tamente, o texto, mas a sua substância: "O Slljpremo
'l1rilbuna1 julga muita.s questões todoo os dia:s; mas há casos em que
e'·e é ju1gaüo pela. Nação; e este é um deles".
Devo, aánda, trazer um sLgnilficativo depoimento· de Silvio Roncador, na
Folha de S. Paulo, sobre Gallott!:
'lNmguém o igualou no a:rdo!I" com que defendta a ima:gem do STF, na
vwac!dade para solucionll!r as questões ma1s difíceis, na coragem com
que soube enfrentar, como lider nwtural da Instituição, os momentos
de crise.
\Pacirficllldor em Alwgoas, interventor em Santa: CllitaJl'ina, seu Estado,
poeta nas horas vaga:s, rupaixonado pelo ·esporte, tr!libalhador in!fatig~ávei
que não deixa praticamente nada para: seu sucessor, volta à sua casa
no ba41I"ro da Tljuca, no Rio, onde prep!lJra:rá as suas memórias.
Seus 215 anos como Ministro do STF representam uma permanência nunca
lguaiada na: fase republicana do Tribunal".
Nesta oportunidade consigno ainda as 1númer9JS co·ndecorações recebida.s
pelo Ministro Luiz Gal:ottl. Ei-las: Grã-Cruzes da Ordem Naciona·l do Mérito;
da Ordem do Sol Nascente, do Japão; da OrcLem de Santo Olavo, da Noruega;
dlli Ord:em Pi!linll/1 concedida pelo· Pll!Pili Paulo W; da Ordem do Mérito do Chile;
d~. Ordem do Merito do Trabalho; agraciado com oa Grã-Cruz da Ordem de São
:Mlgu·el e São Jor.g·e, pela: Rainha Elisabeth n em 5 de novembro de 1'968, qruando
a Soberana. Britânica visitou o Supremo Tribunal Fede·r!!il, em Brasilla. Foi
distinguido ainda com a Grã-Cruz da Ordem do Rio Branco, por decreto do
P,11esidente da Hlepública de 13 de albril de 197{); Grande Oficial do Mérito
Militar, Naval e Aeronáutico; Grande Oficial do Mérito, da República Italiana;
·Comendador da Ol'dem da Coroa, da Bélgica; Ordem do Mérito Jurídico e Militar (Alta Distinção); Grande Oficial da Ordem dos Oavale!ros do Santo
Se'pulcro; Mérito Santos Dumont; Cruz d'o Mérito nespol'tlvo, Mérito do Ministério Público; Mérito Industriorul; Condecorações do lnst!tuto dos Advogados
Brii'Sdleiros e Marecihal José Pessoa; Medalh!lJ C'lóvis Beviláqua; Medalha Clóvis
Barbosa; Medalha Mérito Forense; Medalha da Sociedade Bras!'·elra de Direito
Aeronáutico e Cruz do Mérito Judicláa:lo.
lEm 30 de dezembro de 1971, recelbeu da Academia Bras!lelra de Letras a
medaliha "Ma-chado de Assis", tendo sido saudado pe·los Acadêmicos Hel'IIl1.es
Lima e Alfonso Al'inos de Mello F1ranco.
O Sr. Fausto Castelo-Branco - Permite V. Ex.6 um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH - Acolho o aparte de V. Ex.a
o Sr. Fausto Castelo-Branco- No momento em que o nobre Colega presta
justa homenagem ao Ministro Luiz Gallotti, desejo congratular-me com V. Ex.6 ,
certo de que estou também cumprindo um dever para com esse grande Magistrado e para com o Pais, pois ele foi e continua sendo um nome que todos nós
devemos reverenciar por ser um Magistrado que, atravessando fase difíc!l do
Brasn, sempre se houve com relevo, com patriotismo, demonstrando o grande
homem público que é.
o SR. BENJAMIM FARAH - Mui~o grato ao aparte de V. Ex.6
O Sr. Franco Montoro -Permite V. Ex.6 um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH - Com mu1to prazer.
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V. Ex." presta a essa figura de Magistrado, que honrou o Supremo Tribunal Federal e que deu magnificas exemplos de civismo e de patriotismo, perante a
Nação brasileira.
O SR. BENJAMIM FARAB - Muito grato, nobre Senador Franco Montara.
O Sr. José Lindoso - Permite-me V. Ex." um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAB - Com multo prazer.
O Sr. José Lindoso -V. Ex.", ao traçar a história da atuação do Sr. Ministro Luiz Gallotti, do Supremo Tribunal Federal, evocando episódios de sua
atuação singular, presta uma das homenagens mais justas a um dos maiores
Magistradas que a Suprema Tribunal Federal já possuiu nos seus quadras. íntegra, humano, tranqüilo e sábio, eis que atravessou períodos difíceis da História
· da Pais, procurando aplicar a Justiça, e a fez com a grandeza ·que .a Justiça
·exige das· homens. E Solicito que V. Ex.", ao efetuar es~e registro, o faça em
nome da Senado, parque minha palavra, neste instante, interpreta a sentir da
Liderança, e a sentir da nossa Liderança é, também, o da Bancada da Oposição,
que se une, pela palavra de V. Ex.'\ para homenagear a Justiça, na pessoa daquele que, deixando os quadros da Corte Suprema, representa um património
de sabedoria e um património moral para o Pais.
O SR. BENJAMIM FARAB- Agradeça o aparte de V. Ex.a, nobre Senador
.Tosé Lindoso, que traz o apoio da. Maioria &a Casa. Isto· não só engrandece o
meu discurso como dá uma solidariedade ampla a esta modesta homenagem
que eu vinha pres:ando desta tribuna; já agora estou respaldado. não só pela
minha Bancada, a Oposição, coma também pela Maioria, vale dizer, por todo
a Senado.
O Sr. Carlos :Lin.Wmberg - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. BENJAMIM FARAH - Acolho o aparte de V. Ex:a
O Sr. Ca.rlo·5 Lindenberg - Estou ouvindo atentamente o discurso de homenagem, que V. Ex." pres·ta, ao eminente Ministro Luiz Gallotti, que acaba de
deixar o Supremo Tribunal Federal, por uma contingência a que todos estamos
sujeitas: a idade, embora S. Ex.", podemos dizer, esteja em plena forma, graças
a Deus, de saúde, de inteligência e de capacidade de trabalho, em cujo cargo
poderia continuar prestando muitos serviços ao nosso Pais. Depois do aparte
da nobre Senador José Lindosa, seria dispensável que eu falasse alguma coisa,
mas o faço em virtude dos laças de amizade com que me honra o Ministra Luiz
Gallatti, em quem reconheço, .não só pelo saber como pela capacidade de trabalho e pelo bom senso e equilíbrio nos seus julgamentos, um homem excepcional, como julgador, como juiz - nos seus julgamentos não havia preferências nem por amigos, nem por inimigos, mas apenas pela aplicação do Direito.
Assim, quero congratular-me com V. Ex." pela sua iniciativa e dirigir àquele
eminente Ministro do Suprema Tribunal os meus votos de felicidade, como tainbém à sua Excelentissima Senhora e família.
··
O SR. BENJAMIM FARAH- Mui:o grato pelo aparte que V. EX." consigna
no meu discurso.
·
Realmente, o Ministro Luiz Gallotti se afasta do Supremo Tribunal Federal,
por um imperativo constitucional. Em verdad:e, ele ainda es·tá na plenitude das
suas energias e pode, perfeitamente, prestar grandes e relevantes serviços a
este Pais.
Com a limitação da aposentadoria aos 70 anos, os servidores são obrigados
a afas•tar-se das funções. Houve casos, entretan'co, de Ministros que permaneceram em serviço por muito mais tempo. Recordo, aqui, André Cavalcante, que
foi até 93 anos na Presidência do Supremo Tribunal F·ederal. V. Ex." fez muito
bem em frisar que o Ministro Luiz Gallotti se afasta por uma determinação
constitucional, mas ainda está em condições de evLdenciar o melhor de seus
esforços para a grandeza deste Pais.
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-211Concluo, Sr. Presidente:
Vozes mais abalizadas que a minha falaram do grande Juiz, que se afasta
do Supremo Tribunal Federal deixando, sem dúvida, o exemplo de uma presença
serena, sábia, corajosa, justa, digna, que deu tanto respaldo às instituições democráticas.
A sua carreira, desde os verdes anos, está marcada por fatos e assinalados
serviços que ascendem há mais de meio século, e constituem um legado extraordinário aos seus descendentes, entre os quais, aí está esse admirável jovem, que ora preside o Tribunal de Contas da União: Luiz Octávio Gallot.ti. E
não somente a ele, mas à mocidade brasileira, que embora viva num mundo
de interferências, não raro, maléficas, oriundas de outras plagas, não lhe faltam a grandeza, a sensibilidade e o ideal, para formação de um Brasil realmente grande e progres·s·ista.
Enfim, Sr. Presidente, hoje, a Nação, pelo Senado Federal, julga o Supre!llo,
na pessoa do Ministro Gallotti, e estou convicto de que a Casa, através do apoio
que recebi por unanimidade, concede-lhe um voto de louvor e gratidão. (Muito
bem! !'almas.)
O SR. !'RESIDENTE (Ruy Santos) -Com a pa.lavra o nobre Senador Virgílio Távora, pela Liderança da ARENA.
O SR. VIRGíLIO TAVORA (l'ela Liderança da ARENA) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, coberta em pronunciamentos anteriores a parte expositiva sobre
a Politica Nuclear Brasileira, pass•amos hoje, como prometemos, à resposta às
criticas feitas à mesma pelo eminente Senad.or Franco Montara.
Inicialmente, desejamos deixar bem claro: Não nos julgamos detentores da
verdade, nem proclamamos que as idéias e solução que defendemos serão aquelas necessariamente encampadas· pelo Executivo quando da próxima decisão que,
sobre tão momentoso assunto, tomar.
A consciência nos obriga, porém, a sustentá-las, ce11tos de que -estamos de
sua justeza, até que argumentos sólidos e irrefutáveis venham provar nosso
engano, o que duvidamos.
1. Fixação da Politica em 1975:

"0 Brasil fixará em 1975 sua política nuclear. Essa é a expec~ativa dos técnicos e da imprensa especializada. "A politica nuclear brasileira deverá ter suas
linhas básicas traçadas a partir do ano que vem, considerado por técnicos do
setor de Minas e Energia como época ideal para um plano de ação, já que somente a partir de 1985 o Brasil terá n·ecessidades de maior suprimento de energia elétrica para sustentar o ritmo de crescimento desejado", diz fundamentada
reportagem publicada no jornal O Estado de S. l'aulo, de 26 de maio": primeiro
tópico a comentar, como intróito às respostas ·seguintes.
A Política Nuclear Brasileira está definida em documento elaborado pelo
Conselho de Segurança Nacional e aprovado, pelo Senhor Presidente da República, em 23 de dezembro de 1967, há sete anos, portanto, a última reformulação
do documento.
Esta Política caracteriza dos tipos de objetivos: aqueles que são permanentes e não se alteram em tempo previsível e aqueles· imediatos que evoluem,
dinamicamente, com a conjuntura política, técnica e econômica.
O Sr. Franco Montoro - Permite V. Ex."' um aparte?
O SR. YmGtLIO TAVORA- Com prazer.
o Sr. Franco Montoro - Diz V. Ex.a que está fixada a política. Ela se fixa
no aproveitamento do urânio natural ou do urânio ·enriquecido?
O SR. VIRGtLIO TAVORA -Diremos a V. Ex."' que uma coisa é a política
nuclear brasileira, fixada em seus objetivos permanentes e imediatos, e ou~ra
coisa é a escolha, dentro dessa política, da linha de reatares. Essa polí:ica da
escolha da linha de reatares, conforme nossos pronunciamentos anteriores e,
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já que, até o fim deste ano, será apres.entado, pela ELETROBRAS, ao Mini3tério
das Minas e Energia, e este o encaminhará ao Senhor Presidente da República,
de acordo com lei que este Congresso aprovou (a de n.0 5.889), o plano de todas as instalações necessárias à geração elétrica até 1990, seja a parte convencional, seja a parte nuclear.
O Sr. Franco Montoro - Então, V. Ex.a está de acordo comigo neste ponto
o único abordado em m·eu discurso: não está fixada a política nuclear brasileira; ela será fixada agora.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- A política nuclear brasileira é fixada; a linha
de reatares dentro dessa politica é que vai ser fixada.
O Sr. Franco Montoro - Exatamente este, o ponto em discussão: os objetlvos nacionais- e as linhas gerais - sobre elas não há dúvida, a dúvida concreta sobre a qual se levanta o problema que nos reúne neste deba:e é a utilização da linha de urânio natural ou do urânio enriquecido, e, neste ponto,
V. Ex."' e eu estamos de acordo. A política não foi fixada; estamos procurando
dar a nossa contribuição para que, na fixação desta linha, se atenda realmente
ao interesse nacional.
O SR. VIRGtmo TAVORA - Nobre Senador, sem fazer graça, dá-nos a
impressão de que todos aqueles discursos que remetemos a V. Ex.a não foram
lidos, porque, lá, é afirmado e reafirmado es:e ponto de vista: estamos de
acordo.
O Sr. Franco Montoro - Pois então V. Ex.a começa a refutar aquilo que
não era controvertido.
o SR. VIRGíLIO TAVORA- Perdão, antes de refutar V. Ex.a, o que dis.semos? íamos deixar bem claro algo sobre a política nuclear; não dlss·emos que
estávamos refutando V. Ex."'
O Sr. Franco Montoro -Mas V. Ex.a começou por divergir de minha afirmação, de que não estava fixada a política nuclear nesse particular, e V. Ex.a
concorda comigo. Exatamente porque li as 96 páginas dos brilhantes trabalhos
de V. Ex."', sei que pensa como eu e como todo3· aqueles que estão acompanhando o problema. Nes:e ponto, O Estado de S. Paulo, inclusive, referiu-se a
essa divergência, que é o ponto em questão. Nada ganhamos em levar a discussão para pontos não controvertidos.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- A primeira coisa foi deixar bem claro, porque
há uma afirmativa total - "que o Brasil não tem - e não dissemos que a afirmativa era de V. Ex."' - politica nuclear definida". Pois tem, sim Senhor, e
essa política foi definida em dezembro de 1967 e submetida, pelo Conselho de
Segurança Nacional, a Sua Excelência o Senhor Presidente da República. Mostramos que, dentro dessa política, existem os objetivos permanen:es e aqueles
objetivo.~· imediatos. Dentro dos objetivos imediatos, atingir-se-la, então, ama
gradação sucessiva de metas e, dentr·o ilesta gradação de metas, ter-se-la de
escolher a linha de reatares para uma das partes dessa política, que é, iustamente, a geração elétrica.
V. Ex."', porém, não .se incomode, vamos entrar justamente, agora, nas críticas às afirmativas de V. Ex."' Isso foi apenas um prolegômeno.
Entre os primeiros, podemos considerar uma política d·e transferência para
o País da tecnologia nuclear; de obtenção, no mais curto prazo, de nossa independência quanto à produção de combustíveis nucleares; de cria<:;ão de uma
infra-estrutura de supor:e ao programa nuclear e de formação e treinamento
de equipes competentes nas diferentes áreas.
Estes são alguns dos objetivos de grande permanência no tempo, que estão
sendo buscados com persistência e esforço continuado.
As decisões quanto aos objetivos imediatos são tomadas, sucessivamente,
pelos diversos Governos que se sucedem, de uma maneira dinâmica em função,
como já se disse, do contexto político, técnico e econômico.

como elucidação: a recente crise do Petróleo trouxe como conseqüência diversas decisões do Governo no campo politico, técnico e econômico, com relação
ao petróleo e seus derivados.
No que diz respeito à energia nuclear, ainda para exemplificar, a decisão
de explorar a jazida de Poços de Caldas foi tomada em função das perspectivas
mundiais referentes ao custo do urânio.
O programa de usinas nucleares é assunto que vem sendo estudado e analisado pela ELETROBRAS e CNEN há mais de dez anos e pela C!BTN mais recentemente, como já acentuamos.
A definição de quando deveremos instalar usinas nucleares, e em que extensão e ritmo, é um problema complexo que compreende a evolução do nosso mercado de energia, a evolução das tecnologias envolvidas e o estudo dos sistemas
elétricos, integradamente, a fim de se ter uma otlmização de todos esses parânletros.
·
Estes estudos indicaram que é chegada a ocasião de definir o programa de
usinas nucleares e nesse sentido, neste momento, equipes integradas por pessoal da ELErROBRAS, CNEN, CBTN, FURNAS, e ELETROSUL preparam a programação energética até 1990, inclusive a de usinas nucleares, conforme já ressaltamos nos pronunciamentos anteriores.
A estratégia adotad·a e que é comum aos grandes programas e empreendimentos, pode ser assim resumida: Estudo sistemático dos parânletros políticos,
técnicos e econômicos indicam a época ideal de se concretizar um determinado
empreendimento. Fixada essa época, e por uma contagem regressiva no tempo
que considera necessário ao período de construção, projeto, etc., chega-se à
data limite (mais tarde) para tomar a decisão.
Espera-se essa data mais tarde porque em nossos dias com uma evolugão
rapidísslma de tecnologia e parâmetros técnico-econômicos, a antecipação de
decisões implica em ma.io·r·eS riScos, incertezas e abdical}ão de uma tecnologia
mais atual.
Neste contexto, não têm sentido, por.tanto, dizer que a Argentina está na
frente do Brasil porque colocou em operação um reatar em 1974 e nosso País
r,ó o fará em 1977. Ou dizer que o Paquist.ão está na fr·ente do Brasil, da própria índia e da Argentina porque colocou um reatar em operação, em 1971, do
tipo CANDU. Ressaltamos: O testemunho lnsuspento do Diretor-Geral Adjunto
da AIEA - Professor Helmut Gullbrechet, dado a público a semana passada,
sobre o desenvolvimento nuclear brasileiro, deve ser lido e meditado.
Dele destacamos alguns tópicos:
- "o mais surpreendente é verificar-se como o Brasil desenvolveu seu potencial no campo nuclear de maneira muito especial e individual - semelhante à
individualidade que se encontra na sua arquitetura moderna."
- "em diversas ár.eas das aplicações de isótopos e radiações, foi atingid.o o
melhor nível internacional."
- "O CENA de PIR.ACICABA pode competir com os melhores institutos congêneres do mundo inteiro."
- "é surpreendente constatar-se a existência de 50 aparelhos de irradiação
de Cobalto-60 em todo o Pais, como melo poderoso de combate ao Câncer; as
unidades supracltadas com relação à população quase que se igualam proporcionalmente a outros países industrializados."
- "contrastando com a maioria de outros reatares de pesquisa no mundo,
o !Reatar de Piscina do IEA de São Paulo não tem quase canais experimentais
sem uso."
Constituem estas declarações o melhor desmentido à campanha negativista
encetada, vez por outra, por setores responsáveis quanto às nossas ativldades no
setor nuclear ...
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vista os seus interesses e de seu povo de uma maneira consciente. Seria sem
significado e mesmo irresponsável, que deixássemos de lado aproveitamentos hidráulicos baratos, como havia bem pouco tempo, para construir usinas nucleares com sentido de fazê-lo antes deste ou daquele país.
Concluindo: há uma política nuclear brasileira em vigor quanto aos objetivos permanentes no tempo, como sejam transferência para o País na tecnologia nuclear, formação e trein·amento de equipes competentes nas diferentes áreas,
criação de uma infra-estrutura de suporte ao programa nuclear, obtenção no
mais breve prazo da nossa independência quanto à produção de combustíveis
nucleares.
Quanto às definições imediatas ou a médio prazo mais ligadas à evolução
política, tecnológica e económica, tanto no mundo como no Pais, as decisões
estão sendo tomadas no devido tempo, segundo a sistemática descrita ao longo
desta resposta.
Até o fim do ano, por exemplo, teremos como vimos, definido o programa de
construção de usinas nucleares até 1990. Definição esta que está sendo estabelecida em consideração aos interesses nacionais e à nossa realidade técnicoeconómica.
Pensamos com estes esclarecimentos havermos deixado bem clara a improcedência da afirmativa:
"O Brasil não tem uma Política Nuclear definida."
-Passemos às críticas do nobre Senador Montara:
1.a Linhas de Reatares -Opção do Governo Brasileiro
"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."
RESPOSTA:
Sim. Este ponto é indiscutível.
Tecnicamente as duas linhas estão firmente estabelecidas. Algumas con,;iderações s·e impõem, porém:
Há uma parte da Política Governamen•tal que é dinâmica e se ajusta à
conjuntura mundial e .bras!Jeira. Até o ·fim do ano, repetimos, a ELETROBRAS,
em função dos estudos em conjunto com a CNEN e CBTN, deverá apresentar,
para aprovação do Governo, um programa nudear até o fim de· 1·990. Isto
constitui uma modificação importante no setor.
Em prlncípio, entretanto, há uma continuidade no programa nucoJear brasileiro e não se prevêem modific·açõe& dramáticas quanto aos objetivos fundamentais permanentes no setor, conforme foi definido anteriormente.
Deste modo, continuam a ser objetivos prlorltártos no setor •a prospecção

d.o urânio e o desenvolvimento da tecnologia do combusth·eJ e dos reatares
nucleares, paralelamente à implantação de um programa. de usinas nucleares,

como será proximamente definido.

Só podemos avaliar a qualidade de um reatar, através da experiência adquirida, isto é, pela quantidade de energia cumulativa produzida.
Nesse particular, vale mencionar, mais uma vez, que a experiência com os
reatares de água pesada, na produção de energia, é de apenas 4,6% (dados de
janeiro de 1974) da experiência que se tem com os outros reatares; sendo que a
t>x:periênci::t com o.s d·e água leve é de, pelo menos, 10 vezes superior.
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continua, a Central de Pickering e, a nosso ver, a experiência é ainda insuficiente
para que se considere uma linha definitivamente comprovada.
· ...Recente notícia publicada na Nucleonics Week (janeiro de 1974) informa.
que a Junta Britânica responsável' pela geração de ene~:g!a (The centrail
EJetricity Genera;l~ng Board.) reconhece ser o reatar do tipo PWR o que gera a·
energia mais barata. Os do tipo PWR produzem energia 11% mais barata que
a gerada pelos do tipo a alta temperatura; 24% mais barata que os reatares
resfriados a gás e 57% mais barata que a energia produzida pelos reatares
britânicos tipo Magnox.
·
Agora, o que há é justamente a fixação, feita em termos responsáveis, após
estudos aprofundados, de uma linha que venha melhor convir •aos interesses
brasileiros. Assim, passemos ao âmago da questão, respondendo a pergunta que
o nobre representante de São Paulo encampou e como que inicia o seu discurso
-aquelas do Sr. Donald Watson, de três classes:
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 e'itando comprar combustível de alto custo?
3. o País deseja simplificar o manuseio dos resíduos quando est.es não
puderem mais ser enviados ao supridor do combustível?
"Se as respostas a estas :perguntas ·forem :positivas, então o Pais deve
escolher reatares de urânio natural", disse Watson.
Para as respostas, vamos fazer um apelo à· serenidade do ilustre representante de São Paulo.
Primeiramente, devemos situar quem é o Sr. Donald Watson e em que situação ele' emitiu ta.!s declarações.
O Sr. Donald Wa;tson é canadense e o Canadá é o país fa:brioo.nte de reatares
a urânio natural e água pesada tipo CANDIU. Estava ele no Paquistão para vender
aquele tipo· de reatar e, portanto, seu comportamento em favor da linha de
urânio natural e da â:gua pesada é perfeitamente compreensível quando colocamos o Sr. Watson no seu devido lugar, isto é, vendedor de CANDU.
O Sr. Arnon de Mello - V. Ex.a dá licença para um ligeiro aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com muito prazer.
O Sr. Amon de MeUo- O Sr. Donald Watson é, também, Vice-Presidente da
Comissão de Energia Nuclear do Oanadá.
O SR. VntGiLIO TAVORA- Portanto, mais um título. Ele está interessado,
1nuito jústamente, na defesa do reatar que a sua pátria adotou.
O Sr. Franco Monwro -:- V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Ouvimo-lo, nobre Senador.
O Sr. Franco Montoro - Apenas para tomar claras as posições. Evidenltemente, esta matéria é controvertida. Uns defendem a colocação de reatores
~ipo urânio ·enriquecido; outros, urâ,nio natural. 11!: característico que essa
filiação se faça em todos os casos dos que defendem um ou outro ponto de vista.
V. Ex.a, ·a CBTN e a CNEN argumentam na linha contrária, isito é, na linha da
Westinghouse. o caso do Canadá é o de uma organização de Direito Público;
o caso da Westinghouse é o de uma companhia particular que, evidentemente,
visa seu lucro. De modo que, por ,esse lado, não podemos aceitaT ou invalidar
qualquer argumentação. Precisamos verificar é ,a sua conseqüência para a TeaIidade brasileira. A citação desse !lustre cientista consta de um trabalho feito
pelo Professor de Fisica da Universidade de São Paulo, José Goldemberg, pu·

...'
r...
•

...""'

-216bllcado na revista oficial. Trata-se, port:anto, de uma opinião não !solada, mas
de uma opinião endossada, no caso brasileiro, por um dos maiores fis!cos do
Brasil e cuja autoridade, idoneidade e competência são reconhecidas ainda hoje.
Não sei se V. Ex." sabe, mas !nform•o que ele acaba de ser convidado pelo atual
Governo para ser o Assessor, nesta matéria, à.o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico. J!: essa a autoridade que cite!.
O Sr. Amon de Mello- Permite V. Ex.a um aparte, nobre Senador Virgil!o
Távora?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com muita honra.
O Sr. Amon de Mello - O Professor José Goldemberg é físico nuclear, e não
engenheiro nuclear. Reator é tecnologia, não é Física nuclear.
O Sr. Franco Montoro - Esta distinção entre a tecnologia e a Fisica nuclear
pode servir de arma, de expediente para a discussão. Mas é evidente que esses
homens que dirigem os reatares atômicos que existem a,tualmente no Brasil, na
Universidade de São Paulo, na Guanabara, em Minas Gerais, não são cientistas
teóricos, .porque estão com o reatar trabalhando. Eles estão com a "mão na massa"
e certamen1t.e conhecem mais dos nossos problemas, das nossas necessidades
que a Wetinghous·e, quer faze·r negócio vendendo reatares ao Brasil.
O Sr. Arnon de Mello - Permite-me V. Ex.a. um novo aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Um momento, nobre Senador.
Inicialmente, Sr. Presidente, veja o que é a precipitação. Dias atrás falávamos até da serenidade do ilustre representante de São Paulo, quando cuida de
assuntos técnicos. Vejam bem, Srs. Senadores, que S. Ex.a reduz os quatorze fabricantes de reatares de água leve e urânio natural a um só, a Westlnghouse, a
fonte das Informações que tem, atinentes à ·CBTN e às que aqui estamos apresentando. Água leve é, hoje em dia, fabricada por quatorze das maiores indústrias do mundo, como nos discursos anteriores mostramos aqui nesta Casa:
a GE, a KWU', Tecno Export russa, e muitas outras que deixamos de citar para
não forçar a memória.
O Sr. Franco Montoro - Não era necessário que V. Ex.a fosse tão longe.
Vamos ao fato concreto: com quem o Brasil negociou? Foi com a Westinghouse.
V. Ex.a citou a Rússia, a Tcheco-Eslováquia. Foi V. Ex.a quem citou a westinghouse, não eu. Referi-me à citação de V. Ex.", que foi concreto, pois foi negócio firmado com a Westinghouse. Estamos discutindo com os pés na terra. Há
outras entidades que não estão em causa.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com os pés multo na terra, é o que se pode
dizer. Nobre Senador Franco Montara, não se pode discutir com paixão fatos
técnicos. V. Ex.a cita a opinião do Professor Goldemberg, físico nuclear. Acha
que não há diferença entre físico nuclear e engenheiro nuclear. Isto é uma
opinião part!culariss!ma de V. Ex.a
O Sr. Franco Montoro -Não há diferença. Mas sustento que eles são cientistas e técnicos, mais do que qualquer dos que foram aqui citados.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Mas o engenheiro nuclear é uma coisa; fisico
nuclear, outra.
O Sr. Arnon de Mell& - V. Ex.a me permite um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Já concederemos o aparte a V. Ex." A opinião dos técnicos s·e contrapõe. Opinião, não da CBTN, que não está ligada
à companhia que lhe f.orneceu o valor - e isso consideramos até um excesso de
linguagem do Ilustre representante de São Paulo - mas justamente dos trezentos e vinte engenheiros nucleares que informam o seu corpo técnico.
Damos com prazer o aparte· ao nobre Senador Arnon de Mello.
O Sr. Amon de Mello - Nobre Senador Vlrgíl!o Távora, desejaria saber
quem, além do nosso eminente colega S.enador Franco Montara, diria que físico nuclear é a mesma coisa que engenheiro nuclear. Seria comparar o médico
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-.217com o farmacêutico; o jurisconsulto com o advogado de foro. Fis!ca nuclear é diferente de engenl!aria nuclear. Isto é o que lemos e ouvimos dos que entendem
do assunto. Eu nao entendo dele, mas leio e ouço os que bem o conhecem.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Podemos prosseguir, nobre Senador?
O Sr. Amon de Mello - Apraz-me ler para o Senado a relação dos países
que tiverem reatares de água pesada e adota.ram depois o urânio enriquecido:
Inglaterra, França, Suécia, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça, Tcheco-Eslováquia e Austria.. Todos esses pa.ises que, !n!cialmente, tinham reatares de agua
pesada e, considerando-os antieconõmicos, passaram para reatares de àgua leve.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a me permite um aparte? (Assentimento do
orador.) Quero fazer duas r·et!f!caçõe.s ao aparte do nobre Senador Arnon de
Mello: a primeira, quanto à diferença. entre o cientista nuclear e o técnico nuclear.
O Sr. Amon de Mello - ... fis!co nuclear e engenheiro nuclear ...
O Sr. Franco Montoro - Fisico nuclear é o cientista nuclear e técnico nuclear é o engenheiro nuclear. Essa diferença existe em todas as ciências, como
disse S. Ex.a É a diferença entre teoria e pratica, entre a ciência t·eórica e a
técnica. Mas o que afirmo não é que não exista essa distinção. É que estes homens que Cito não são apenas cientistas teóricos, são técnicos também. Conhecem o problema na sua aplicação técnica ...
O Sr. Amon de MeDo - Então, são gênios para poderem ler as centenas de
trabalhos que se publicam sobre a tecnologia e acompanharem os avanços tecnológicos.
O Sr. Franco Montoro - ... estão dentro do problema. Um deles, Marcelo
Da.my de Souza Santos, foi o Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Portanto, não pode ser considerado incompetente. Acho melhor enfrentarmos o probl·ema indo aos fatos, não negando autoridade a homens cuja autoridade é respeitada em todo o mundo. Os cientistas que citei - cientistas e técnicos
- têm sido convidados para proferir conferências, têm participado de conferências internacionais e representado o Brasil em conferências sobre energia
nuclear. A segunda retlficação é a seguinte: dos exemplos citados pelo nobre
Senador Amon de Mello, causa-nos impressão o da Inglaterra, que tem uma
posição de vanguarda no campo da ciência. Mas a informação de· S. Ex.a é um
pouco antiga ...
O Sr. Amon de Mello - O documento oficial, de 1974, da CBTN.
O Sr. Franco Montoro - Cito a V. Ex.11 uma revista, norte-americana, chamada Nuclear News, número de agosto de 1974. Eu me permito traduzir um texto
dessa revista: "Decisão inglesa vai para reatares de água pesada. A Ing1aterra
decidiu basear-se na técnica dos reatares de água pesada, geradores a vapor,
após um ano de debates, estudos e adiamentos." No Livro Branco, recentemente
publicado, o Ministro de Energia inglês informou ao Parlamento que a Junta de
Eletricidade e Corporação Nuclear discutirão aspectos da cooperação com seus
correspondentes canadenses e de outras partes do mundo, num futuro próximo
e que as conversações serão mantidas num nível ministerial. A West!nghouse,
aqui citada, pelo seu Presidente, John Simpson, lamentou a decisão inglesa
anunciada, ·agora, no número de agosto, há alguns dias, dizendo: "É lamentável
que considerações políticas e pressões ditadas pelo orgulho nacional inglês tenham sobrepujado os fatos económicos referentes ao assunto." Vê V. Ex. 11 que
a Inglaterra, citada por V. Ex.~', se encaminhou exatamente para aquela d!reção, para aquele rumo defendido pelos cientistas brasileiros. A Westinghouse lamenta, através do seu Presidente, que tenham predominado considerações políticas, o orgulho inglês e não as razões de ordem económica. A minha pretensão,
Srs. Senadores, não é convencer a casa disso, apenas mostrar que esse problema não pode ser tratado como está sendo e que esta Casa tem uma grande r·esponsabllidade a esse respeito. Ao final desta intervenção, vou propor, através
de Indicação que encaminhare! à Mesa, que a Comissão de Minas e Energia examine o problema ·e, numa série de reuniões, ouça, não como está fazendo agora,
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-218homens como eu e V. Ex.as, assessorados por técnicos, por engenheiros, por economistas, por pessoas ligadas ao problema - os homens que repre11entam esse
setor da ciência e da tecnologia no Brasil. Temos três reatares de energia nuclear em funcionamento: em São Paulo, em Belo Horizonte e na Guanabara.
Temos cientistas, que estão falando. 1!: preciso que o Congresso ouça a voz desses
homens. A proposta que faço é que a Comissão de Minas e Energia se reúna e
ouça esses homens e se façam debates, que só podem servir ao Brasil. O exemplo
citado, da Inglaterra, é muito bom. A Inglaterra tomou, há poucos dias. a decisão que é aquela que advogamos para o Brasil. Apesar de não ser a mais barata,
é aquela que, a longo prazo. atende de forma muito melhor ao desenvolvimento
brasileiro, com tecnologia nacional. Em lugar de comprar reatares e adquirir
combustíveis, podemos produzir os nossos próprios reatares e elaborar o ·nosso
próprio combustível. 1!: o que pedem os homens a quem o Brasil paga, todos os
meses, para estudar o problema nas universidades brasileiras.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, veja a eloqüência do Senádor'
· ·.
Montara...
O Sr. Franco Montoro- Dos fatos. V. Ex.a contesta esses fatos?
O SR. YmjG1LIO TAVOltA- ... quando diz: "Queremos uma linha de reatares que nos permita fazer o nosso combustível e construir os nossos reatares".
Não é isso que v. Ex.6 diz? Pois é justamente o que também advogamos, mas
advogamos aquilo que melhor convenha aos nossos interesses. Fala V. Ex.a da
Westinghouse e se esquece de que há treze outras produtoras da mesma linha.
Porque a Westinghouse ganhou a concorrência, é citada aqui, como seria citada
qualquer outra companhia; por exemplo, teríamos, ao citar o reatar de água
pesada da Argentina, não mais o caso argentino, mas a Siemens. Foi a Siemens
quem ganhou a concorrência naquele país.
..
O Sr. Franco Montoro- Não veja V. Ex.a nenhuma crítica. Estou citando a
westinghouse, porque foi ela quem vendeu ao Brasil. Citei a Westinghouse porque foi ela quem se manifestou sobre o problema. Passo às mãos de V. Ex.a a
revista a que me referi. Não há nenhum preferência minha pela Westinghouse.
Estou apenas citando a empresa que V. Ex.a citou.
o sr. Arnon de Mello - Eu estimaria ver essa revista lida pelo nobre Senador Franco Montara.
o Sr. Franco Montoro - A revista é Nuclear News, de agosto de 1974, volume 17, n.0 10.
O Sr. Arnon de Mello- O documento que tenho em mãos é publicado pela
Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear e feito, em 1974, pela sua Diretoria
de Tecnologia e Desenvolvimento, com o subtítulo "Reatares a urânio enriquecido, água leve e a urânio natural, opções adotadas pelos diversos paises".
O Sr. Franco Montoro - Mas aqui a informação da Inglaterra é do mês
de agosto.
O SR. VmGtLIO TA~O&A- Muito bem!
O sr. Franco Montoro - Essa é incontestável. Vamos verificar o fato. V..
Ex.as negam o fato? Porque isso é fundamental.
O SR. VIRGíLIO TAVO&A- V. Ex.a neste momento diz que a Inglaterra,
que tinha a linha do urânio natural, continuou na linha do urânio natural, não
passou para a linha do urânio enriquecido.
O Sr. Franco Montoro - Não. iEu acabo de contestar a afirmação, feita
neste Plenário, de que a Inglaterra se tinha decidido pelo urânio enriquecido.
O Sr. Arnon de Mello - Não é afirmação, é leitura de um documento oficial, em que se diz: "A IngJ.aterra abandonou a linha Magnox em face dos custos
envolvidos e alto consumo de urânio, e adotou a linha de AGR a urânio enriquecido". Esta é a informação do documento oficial que eu leio.
O Sr. Franco Montoro - O documento que tenho em mãos é a Revista Nuclear NeJWs, agosto de 1974, número que acaba de chegar. É claro que não
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- 2119chegou para mim, pois não sou especialista, mas chegou exatamente para as
universidades. Esta, para a Universidade de São Paulo, para o seu catedrático,
que me emprestou para que eu exibisse a situação atual. É fato recentíssimo, o
que mostra a importância do tema.
O SR. VmGtLIO TAVORA - Primeiro, a importância do tema não é negada, se ela não existisse, não estaríamos aqui.
O Sr. Franco Montoro - É claro.
O SR. VJR.G:IILIO TAVORA
Vamos às perguntas formuladas pelo
Sr. Watson.
O número de perguntas que um país em desenvolvimento deve formular no
processo de aquisição de determinado t!rpo de reator não pode, em nossa opinião,
ser tão restrito como preconiza o Dr. Donald Watson. Sem entrar no mérito da
questão, a simples resposta positiva a essas três questões não implicaria na
escolha automática de um reator de água pesada e urânio natural. Vários estudos têm sido feitos no sentido de definir um programa de usinas nucleares
para o País, e isso já citamos não uma, mas várias vezes.
A CNEIN, e mais recentemente a CBTN, ao longo de cinco anos, tem prosseguido estes estudos visando a sua atualização.
Os últimos tra.balhos nessa área foram realizados em 1973 conjuntamente
com uma equipe de especialistas alemães. . . que cooperou com a CBTN na
anâlise de programas alternativos.
A experiência acumulada ao longo desses anos capacitou a ONEN e· a CBTN
a ter idéia precisa, sob o ponto de vista da tecnologia nuclear, de qual seria o
ritmo adequado para implantação do programa de usinas nucleares.
!Esse conhecimento está sendo utilizado para o trabalho conjunto que se
realiza com a EIJE'm.OBRAS/CINBN/C!BTN.
Para isto a ONEN, durante os s-eus 18 anos e mais recentemente a OBTN,
têm-se preocupado enormemente em formar e a.perfeiçoar pessoal de modo a
capacitar o nosso País de recursos humanos necessários a atender seu programa
nuclear.
O homem é o elemento mais importante na implantação de qualquer tecnologia. Especialmente no caso da energia nuclear, que exige um lliPurado e firme
conhecimento.
Além disso, a implantação de um empreendimento que envolve nova tecnologia está condicionado às dificuldades iner·entes a essa tecnologia, às pontencialldades do P'a:ís, no campo econômico-financeiro, à indústria e à infraestrutura empresarial.
São necessárias condições mlnimas para que uma indústria possa ser
implantada. A principal delas é a ·existência de mercado, a outra é o tempo
necessário para que essa indústria seja implantada, de modo gradual e oportuno.
A não implantação em tem~ oportuno de uma indústria, como o .caso da
nuclear, para atender às necessidades do País, vai fatalmente ser extremamente desastroso.
A implantação ocorrida no momento em que os problemas estão à porta,
certamente irá desencadear problemas mais graves e o custo, sem dúvida, será
muito maior.
Portanto, a assimilação da tecnologia, no caso a nuclear, pela indústria
nacional, está sendo feita em tempo oportuno e de modo gradual. Dessa forma,
em tempo hábi~ a nossa indústria estará capacitada a des·envolver uma tecnologia própria.
2.3 Quando se estuda o problema da economicidade dos reatares nucleares,
confrontando as vantagens e os inconvenientes do tipo P\Wt, de água leve,
que está sendo instalado em Angra dos Reis, com o OANDU, de água pesada,
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-220utillzado pelos canadenses, devem s·er examinados determinados aspectos· de
vital importância, conforme nossos pronunciamentos anteriores.
Repetiremos dados já apresentados, o mais sinteticamente possível:
1 - o preço do KW instalado, nas condições brasileiras:
reator ttpo O.&NDU - US$ 800
reator tipo LWR - UiS$ 485, ou seja aproximadamente 60% do preço do
primeiro;
2 - 86·% dos reatares encomendados, projetes e em operação no mundo:
não comunista são da linha do urânio levemente enriquecido e água leve, e
a;penas 3,5% são do tipo de urânio natural e água pesada, mesmo retirando
deste total os Estados Unidos a proporção dos dois tipos (á;gua leve LWR e
água pesada H\VR) .é de 7,7 x 1, sendo o r·eator de água leve ainda o único
a ser utilizado na propulsão naval;
3 - no reatar a água pesada para cada KWe instalado toma-se necessário.
1 kg de água pesada, cuja aquisição no mercado mundial tem se constituido
um grave problema, devido a sua escassez e custo elevado;
4 - o programa nuclear brasileiro prevê a instalação de pelo menos 40.000
MWe de origem nuclear, o que exigiria, utilizada a linha da água pesada, US$ 4
bilhões ~ó para o inventário desta;
5 - uma usina para enriquecimento de urânio - processo da ultracentrifugação, como vimos, com capacidade de 300.000 UTS a partir de 1982, poderá
suprir nossas necessidades iniciais de urânio levemente enriquecido e custaria
US$ 715.000.000 (podendo por acréscimos sucessivos chegar até a potência de
2. 000. 000 UTS - mais do que necessário para cobrir as necessidades de urânio
enriquecido até 1990 (1.768.000 UTS), e seria capaz de abastecer de sobejo uma
potência de 2.000 MWe, ou seja mais de três vezes a potência que está sendo
instalada em Angra dos Reis; e
•6 - uma fábrica de água pesada com a capacidad·e de 800 t/ano custaria
da ordem de US$ 300 milhões.
2. 4 Por outro lado, independência tecnológica no se to r nuclear significa:
além da disponibilidade de materiais (urânio e água pesada) domínio do
Jmow-how e do engineering.
a - Disponibilidade de materiais: já foi por demais enfatizado que nenhuma
das duas linhas garante inde.pendência quanto aos materiais básicos (urânio
enriquecido e água pesada), a não ser que o pais promova sua auto-suficiência
quanto ao suprimento dos mesmos, água pesada - para os reatares desta linha;
urânio levemente enriquecido - para os da linha de água leve (possível de ser
obtido em instalações médias de ul trac·en trifugação).
O Sr. Arnon de Mello - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. VntGíLIO TAVORA - Pois não, nobre Senador.
O Sr. Arnon de Mello - Nobre Senador Virgílio Távora, eu me permito
chamar a atenção d·e V. Ex.a para o seguinte: nós, também, não somos dentro
de tal ponto de vista, soberanos quanto ao petróleo, porque dependemos do
petróleo estrangeiro. Lembro também que a Comissão Nacional de Tecnologl:~o
Nuclear contratou os serviços de uma grande companhia, a maior no gênero, a
Bechtel Overl:.eas Corporation, para fazer investigação das possibilidades da
indústria brasileira em fabrica componentes de centrais atômicas. Ora, ouvi
escandal!zado do nosso eminente Colega, Senador Franco Montara, que podemos
construir os nossos reatares. A Bechtel fez uma inspeção em 79 firmas selecionadas e 1.464 componentes, que r·epresentam 90 o/o do valor total do material
e equipamento necessário à construção de uma usina nuclear de 1. 000 a 1.100
M:N, com reatar à água pressurizada. Concluiu a investigação que a nossa
indústria tem a capacidade líquida para fornecer 48 a 51 o/o do valor total

-221daqueles materiais e componentes; entre 1975 e 1977, tal capacidade se elevará
a 55 e 58% e, em 1980, se ampliará a 58 e 61 o/o. Quer dizer, então, que não
temos capacidade !para construir totalmente os nossos reatares, serão em 58 e
61%, em 1980. Defendemos a verdad·e. Estamos aqui para defender a verdade.
O S·R. vmGíLIO TAVORA- Nobre Senador, esses dados são do conhecimento do Senador Franco Montare, pois já os apr.esentamos.
O Sr. Franco Montoro - v. Ex.a. me permita um aparte que é multo 1m. portante, porque esta matéria tem a maior transcendência .para o desenvolvimento brasileiro. O no·bre Senador Amon de Mello - e V. Ex." confirma refere-se ao estudo feito pela Bechtel Overseas, que concluiu favoravelmente à
solução adotada, com base no urânio enriquecido.
O SR. vmGíLIO TAVORA- Perdão, não concluiu!
O Sr. Arnon de Mello -

Não concluiu, fez a;penas estudos.

O SR. VIRGíLIO TAVORA - Como afirm9.lllos aqui, ela não concluiu. Ela
foi contratada, a exemplo da DONK!N e a exemplo depois IAIEA (LANEl, em
épocas dif·erentes, para saber o que da indústria brasileira se podia ter de
participação para a construção d·e um reatar nuclear. Ela não estudou a vantagem de linha nenhuma sobre a outra. Esse ponto fica bem estabelecido. Não
iriamos dizer uma heresia dessas, mesmo porque os assessores de V. Ex,a. ime.diatamente chamariam a atenção de V. Ex.a
O Sr. Franco Montoro - V. Ex." não perde por esperar, porque no fundo
foi fundado n.este estudo, da Bechtel, que se chegou a essa conclusão.
O SR. VmGtLIO TAVORA- Que conclusão?
O Sr. Franco Montoro -De que deveriamos continuar na linha de Angra
dos Reis.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- V. Ex." nos permita fazer um apelo para o seu
bom senso. Quando foi licitada a U!ina Angra dos Reis, e quando foi feito o
estudo da Bechtel? O estudo da Bech·etel Overseas terminou em fevereiro deste
ano. Então, há um equivoco de informação.
Angra dos. Reis já estava licitada há anos. O tipo do reatar, água pressurizada, tinha ganho a concorrência, à qual - diga-se de passagem - o Canadá,
convidado, não concorreu. Mas o que queremos fixar a V. Ex."' é o seguinte: não
toquemos neste ponto - nem íamos come:er a deslealdade com V. Ex." em
falta por uma falha de sua informação; o estudo terminou no começo deste
ano, quando as obras de Angra dos Reis já estavam muito adiantadas.
O Sr. Franco Montoro - Quando falo na linha de Angra dos Reis, nobre
Senador, refiro-me a t·:>da tendência que está sendo seguida para a fixação da
politica nuclear brasneíra. Estou ap·enas querendo dar um dado, que me parece
da maior importância, e que me foi fornecido, evidentemente, pelos cientistas
e professores que conhecem a matéria ·e lidam ...
o SR. vmGíLIO TAVORIA- Ouçamos, embevecidos, esses dados.
O Sr. Franco Montoro - É evidente que esse estudo da Bechtel influiu poderosamente para as decisões que estão sendo tomadas no tocant~ à energia
nuclear. v. Ex." cita no seu trabalho a Bechtel mais de uma vez, nao cita?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- A Bechtel e todos os estudos feitos.
(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Franco Montoro - E o Senador Arnon de Mello acaba de citar os
estudos dessa firma como argumento decisivo.
O Sr. Arnon cloe Mello - Com multo prazer. Trata-se de uma grande firma.
O Sr. Franco Montoro - A pergunta que foi feita pelos cientistas é a seguinte: por que entregar à Bechtel? Quem é a Bechtel?
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estudou a Eur!d!f da França, e é responsâvel pelos maiores projetas de engenharia nuclear.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex."• não me permitem concluir meu breve
aparte ...
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Não ponha no plural, porque ouvimos embevec!damente V. Ex.a
O Sr. Franco Montoro - Agradeço a atenção de V. Ex." Quero informar a
V. Ex." e à Casa que a Bechtel é uma f!Tma associada à West!nhouse em projetas ou estudos, de Energia Nuclear ...
O SR, VIRGíLIO TAVORA - E daí?
O Sr. Franco Montoro - O estudo foi entregue à Bechtel, uma empresa
privada, associada à West!nhouse, que tem interesse em negócios com o Brasil.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - E isso é ilegal?
O Sr. Franco Montoro - Quero informar a V. Ex." os dados que tenho, são
os fatos. A Bechtel é associada à Westinhouse em assun:os de Energia Nuclear.
Perguntam os cientistas, por meu intermédio: por que não entregar estes estudos
não a uma empresa privada, ligada a outra empresa privada, que tem interesse
em fazer negócios com o Brasil, e entregar, como se fez no passado, esses estudos
à Agência Internacional de Energia Atómica, que, como V. Ex." sabe, é uma
empresa pública da qual o Brasil e os outros países fazem parte, e que estudou
essa ma:éria; as conclusões ...
O SR, VIRGíLIO TAVORA - Perdão ...
O Sr. Franco Montoro - . . . da Agência Internacional de Energia Atómica
favorece o desenvolvimento tecnológico nuclear com base em urânio natural. Se
V. Ex." quiser, eu falarei depois, apresentando os dados. Quero, apenas, mostrar
a V. Ex."• como essa matéria é complexa, e estou procurando nestes apartes
apenas justificar uma Indicação que encaminho à Mesa. É para que esta matéria
seja debatida no Senado com a presença, aqui, dos cientistas brasileiros - cientistas e técnicos - dos homens a quem o Brasil entregou, durante algum tempo,
a direção da Comissão Nacional de Energia Nuclear e aos quais entrega, hoje, a
direção de setores importantes do nosso desenvolvimento tecnológico, dentro
do campo da energia nuclear. Nós não podemos silenciar diante da palavra dos
cientistas brasileiros, invocando a autoridade de firmas particulares associadas,
que têm interesse direto em nos vender reatares ...
O Sr. Arnon de Mello - V. Ex." estâ entrando em caminho escabroso. Não
- essa eu não aceito ...
O Sr. Franco Montoro - ... é um fato objetivo. Eu não ofendo ninguém,
porque é normal que uma empresa particular queira fazer negócios ...
O Sr. Arnon de Mello- Protesto, protesto contra a acusação do Sr. Senador
Franco Montara. Nós não estamos defendendo firmas estrangeiras ...
O Sr. Franco Montoro - Não se trata de protesto; trata-se de fatos. A
Bechtel é ou não é associada à West!nhouse em matéria de energia nuclear? Eu
quero saber se é ou se não é? Se v. Ex." entende - ou alguém nesta Casa - que
afirmei que V. Ex." defende uma firma particular, retiro qualquer afirmação
neste sentido ...
(0 Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Sr. Amon de Mello - O meu protesto é em nome do Senado, em nome do
Brasil. V. Ex.a estâ se adiantando em aleivosias, estâ indo multo longe com afirmações caluniosas. Nós somos pela verdade.
O Sr, Franco Montoro - V. Ex." estâ levando o debate para o aspecto emocional, o que impede a obj et!vidade da discussão.
O Sr. Arnon de M~llo- Quero deixar a V. Ex." ...
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Srs. Senadores.
.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, pedimos que garanta a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Chamo a atenção do nobre Senador
Virgílio Távora: já estamos no horário da Ordem do Dia, de maneira que eu
lhe pediria que interrompesse as suas considerações, para passarmos à ordem
do Dia.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, pedimos a tolerância de alguns
minutos. Vamos voltar à tranqüilidade da discussão, porque não é com exaltação que vamos resolvê-la.
.
Ouvimos, há pouco, o nobre representante de São Paulo trazer para o campo
da energia nucelar aquela mesma eloqüência e de outro lado ...
O Sr. Franco Montoro- Eu trouxe fatos.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - ... a impetuosidade -·e vamos responder com
fatos - que S. Ex.a. sempre, aqui, imprime aos seus pronunciamentos, máxime,
quando se trata da po!ítica social.
·
'Mas, S. Ex.a. está equivocado! Há três estudos: não há- e ·agora vai me permitir a ênfase que vou dar - não há é o estudo, não existe é estudo constante
no discurso de S. Ex.a., como qu.e encampado por declarações de um dos ilustres
cientistas a que se refere S. Ex.a. Estamos procurando tirar os nomes para tornar
a coisa impessoal. Não existe este estudo que diz que, teríamos capacidade de
fazer, já, 90% de reatares.
Aliás, como veremos nos ou:ros debates que tivermos - assim a paciência
do Sr. Presidente nos permitirá chegar até lá - não existe esta afirmativa, porque não vamos, casulsticamente, ver a declaração exata de S. Ex.~' Na declaração exata S. Ex.a quis dizer, mesmo, 90% dos reatares de urânio natural.
Muito bem, V. Ex.a prestará o maior de todos os serviços a este Pais se nos
trouxer este estudo a este plenário - nós o desconhecemos. O que sabemos que
existe é o estudo da Donkin, feito por encomenda da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, em 1971. E segundo Senador Franco Montoro: o estudo para o
qual v. Ex.a está tanto apelando, da AIEA, desta agência, para o qual V. Ex.a
teve, justamente, complementação solicitada pela Comissão Nacional de Energia
Nuclear, quando após o levantamento das necessidades energéticas - não se discutiu o tipo - da zona Centro-Sul do País, se pediu a essa mesma Agência que
se manifestasse sobre o assunto.
Portanto, a Comissão Nacional de Energia Nuclear tem, e deve ter pa.~sado
para a sua filiada - a CBTN - os dois estudos: o número 1 e o número 2. O
número 1, por coincidência, nós possuímos. A Donkin é, até, uma firma inglesa,
e poderemos, dentro do fair play que deve presidir esta discussão, passá-lo a
· V. Ex.a, naturalmente com um bruto carimbo de "confidencial", e V. Ex.a há de
perguntar por que o da Bechtel não é confidencial. E é. A Donkin reuniu, num
só livro, o conjunto das informações. A Bechtel dividiu o trabalho em duas
partes: expositiva e a chamada enciclopédia, que é a parte confidencial, pois é lógico que ninguém vai visitar uma indústria alheia e dizer ao público das suas
capacidade e das suas incapacidades.
O Sr. Presidente, faz soar a cam}lanhia.)
o SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, terminaríamos só esta primeira
parte, e pediríamos um pouco da paciência de V. Ex.", porque, após o petróleo,
este é o assunto mais importante de hoje, nas discussões do nosso futuro.
o SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Um momento. O Presidente Paulo
Torres havia combinado com as Lideranças dos dois Partidos que, praticamente,
a tarde de hoj.e seria "atómica" ou de energia nuclear. Mas isso não pode ser
feito com o sacrifício da votação da Ordem do Dia. De maneira que pediríamos
a V. Ex.a. que interrompesse o seu discurso, votaremos a Ordem do Dia e depois
V. Ex.n terminará o seu discurso, mesmo porque está inscrito como Líder do
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o tempo dele como ele tem tirado o de V. Ex.o.
O SR. vmGtLIO TAVORA- Não, ao contrário. Gostaríamos de dar o nosso
testemunho. Nossos temperamentos são diferentes, mas a nossa intenção é a
mesma: encontrar a melhor solução.
Sr. Presidente, neste momento interrompemos o nosso discurso, protest.ando
continuar logo após a Ordem do Dia, com a benevolência de V. Ex.11, percutindo
o domínio do know-how e do engneering. e mostrando - parece que multas
das afirmativas feitas pelos llustres cientistas braslleiros precisam ser examinadas em termos de realidade prática.
Agradecido a V. Ex.o. pela benevolência, esperamos continuar depois. (Mui~
bem!)
Comparecem mais os Srs. Sena:dores:
WHson GonçaJlves - J•e.ssé Freire - Arnon de Me·:lo - Heitor Dias
- João C!lllmon - Nelson Carneiro - CMva.Jho· Pinto - Otá.v1o Cesário
- TaJrso [)utraJ.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) ao EJqlecHente.
iPassa-s•e· à

Está terminado o

p~riodo

destinado

ORDEM DO DIA
Item 1:
IDis·cussão, em turno ún~co da: redação final (of·erecida pela comissão de :Riedação, ·em seu PaJrecer n.o 373, de 1974), do Projeto de
Decre·to Legislativo n.O 12, de 1974 (n.0 1:50-B/74, na Câmara dos Deputados), que apro•va o .texto .do Convênio sobre TraDS!!JOrtes Marítimos,
assinado entre o Brasil e o ChHe, em Brasília, a: 25 de aJbril de 1974.
Em discussão a ·redllição fin311.
S:e nenhum dos Srs. Senadores desejar f3.2ler uso da pa:la:vra, encerra.reil. a
discussão. (Pausa.>
Está encerradaJ.
Encerra,da a discussão, a redação final é considerada deflnitiv3Jmente aprovada:, nos t&mos do Regimento.
O projeto vai à promulgação.
É

a seguinte a redação. ifinal aprovada:

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n. 0 12, de 1974
(n.0 150-B/74, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congres~o Naci>Ona:l a:provou, nos temJ.os do a·rt. 44, inciso I,
da Constituição, e eu Presidente do Sen!lido F'eder311, promulgo o se.guinte
DECRETO LEGISLATIVO
N. 0
, de 1974
Aprova o texto do Convênio 1entre a Repúblic:~. Federativa. do Brasil
e a. República dlo Clhile sobre Transportes Marítimos, firmado em Brasília, a 25 de abril de 1974.
O Congresso !Nacional decreta::
Art. 1.0 É aprovado o texto do Convênio entre a República Federati.va do
Brasil e a: República do Ohile sobre TransP'ortes Marítimos, firma:do em Brasília,
a 2!5 de abril de Hl74.
Art. 2.0 Este Decreto Le·glsla:t!vo entra em vigor na data. de sua publicação.
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Item 2:
ID!SJCussão, em turno único, do Projeto d·e Decreto Legls1atwo n.0 14,
de 1974 (n.0 1•51-B/74, na Câmara dos Deputados), que ruprova; o texto
do Acordo de Estrasburgo, relatl<vo à Cla:ssiflcação Internacional de Patentes, conchrído a 24 de ma;rço de 1971, tendo
P~OERES FA:VOIWWEIDS, sob n.os 364 e 3615, de 1974, das C<lmiasões:
-de Relações EXteriores;
- de EcOJijODÜa.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, <vou encerraT a discussão.
(Pausa.):

Encerrada.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o a;prova;m, queira,m pe•rma:necer sentados. (Pausa.)
Aprov!lldo.
O Prodeto· irá à Comissão de iRecfação.
É o seguinte o :projeto ruprovado:
PROJETO DE DECRETO IJEGISLATIVO

N.0 14, de 1974
(N.• 151-B/74, na Câmara. dos Deputados)

'

'

Aprova o tex~o do !Acordo de Estrasburgo, relativo à ClasSificação
Internacional de Patentes, concluído a 24 de margo de 1971.
o ·Congresso Nacional decreta::
Art. 1.0 Fica aprov!lldo o texto do Acordo de Estrasburgo, re'ativo à Cla:ssil!icação Internacional de Patentes, concluído .a 24 de março de 1971.
Art. 2.0 Este decreto legis'lrut~vo entrará em vigor na data de sua publicação.

'

O SR. PRESIDENTE (RUW Santos) -

Item 3:
Discussã·o, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n. 0 134, de
1973, de autoria do S.r. Nelson Carneiro, que dispõe sobre reconhecimento
de f1lho ile,gítimo, e dá outras providencias, tendo
P.AIRJECEm., sob n.0 342, de 1·974, da Comissão:
- de ·Redação, o~erece·ndo a •redação do "Vencido.
Em discussão o :prodeoo.
Se nenhum dos Srs. Senado·res desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)

Encen:ada.
Encerrada a discussão, sem emendas, o projeto é dado como definitivamente
ruprovado, nos termos do art. 316 do Regimento Interno.
O projeto ~rá à Câmara dos Deput!lldos.
É o se.guinte o pwje·to aprovado:
Redação do vencido, !Para o segu':ldo~ turno lfegimenta!, do !Proje~ de
Lei do .SenadO n. 0 134, de 1973, que dispoe sobre reconhecimento de !filho
ilegítimo, e dá outras providências.
O Co.ngTesso Nacional decreta:
Art. 1.0 o pai, enquanto cas·a<do, pode·rá reconhecer o filho ha;vido fora; do
matrimônio. por testa;mento ce•rrado, ruprovado antes ou depois do nascimenoro
do filho.

r
'

•
III

- 226·Art. 2.0 Para o.s ·elf·eitos do reconhecimento doo filho ha,vido fora do ma·tr!mônio, equipara-se ao desquitado o pai ca;s!lld.o que, ·OOm<PI"D·vadamente, esteja
separado cte sua mulher por mais de 5 (cinco) anos inlnte,rruptos.
Art. 3. 0 Fica r·evogado o disposto no art. 2. 0 da Lei n. 0 883, de 21 de outubro
de 1949.
Art. 4.0 Esta lei ·entra em vigor na data de sua: publicação, re\"',gadas as
disposições em con·úrãrio.
O SR. .PRESliDEiNTE (Ruy Santos) - Esgotada a matéria constamte da
Ordem do ma.
Continua com a pa>lavra o nobre Líde·r Virgílio Távora.
, ..
O SR. VmGíLIO TAVOIM- Sr. P·re.sidente, continus:mos;
h - domínio do know-how e do· engineering.
Já. vimos:
1) que a tecnologia do re·a·tor de ãgua pesada - e dissemos aqui,
em plernário, l1á muitíssimo tempo, é desafio a qua1quer eontootação muito maJ.s complexa que o da água leve.
'Sobre este JlOnto· não S'e pod·e diseutir.
2) a escolha do tipo de rea.tor de água pesada:, ao contrário do
Wfirmado, não apena:s .tem como conseqüência prática a dependência: do
País a um só rornecedor (deste tipo de reatar) (estamos informadOs
por S. Ex."', o nobre Senaldor Fmnco Montoro, que a: Inglaterra vai entrar
nessa competição) como também não lhe dá a autonomia tecnológica
apregoada.
O Sr. Franco Montoro - E inúmeras outras nações têm ess·e coml:n!Stível.
Mostrarei a V. Ex."' em outra ocasião.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - De uma vez por todas deve ficar esclarecido
que nenhum pais em d·esenvo·lvimernto do Terceiro Mundo tem no momento,
independência em tecnologia nucLear, nem muito menos está. apto a, sem auxílio
externo, construir integralmente seus rea:to·res. É pois, uma distorção da verdade
a afirmativa de que a índ~a o faz.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a me permite?
O Sr. Virgilio Távora. - com muito prazer.
O Sr. Franco Montoro - Por que V. Ex."' diz que é inexato afirmar que a
índia o faz? É público e notório que a índia, cujo desenvolvimento tecnológico
não é maior que o do Brasil, adotando a linha do urânio natuml, chegou a
produzir um artefato nuclear, e, assim, se afirmou como potência nuclear e
entrou para o C'ube Atómico. Se a mdi·a o fez, não foi apenas com a independência tecnológica, mas também pela independência política que adquiriu
a ess•e respeito. Sabe V. Ex."' que as nações que dominam o campo da energia
nuclear impõem às demais tais restrições, que não é permitida a construção
de.sses a~rtefatos. A Índia o fez, como prova da sua independência, sua inicLativa
foi saudada por todo o mundo, e o fato é incontestável.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Vamos responder ao aparte de V. Ex."' com
os fatos.
A Índia não fez bomba atômica baseada em reator de potência de água
pesada.
o que sucedeu?
Ela comprou do Canadá, antes do regime de salvaguardas, um reatar de
40 MW, não de potência, mas justamente um reatar de pesquisa, de labor:atór!o,
de nome Cyrus. Com plutónio de todos esses anos, a índia conseguiu fazer esse
artefato, e produzirá outros. E quem diz não somos nós. São os próprios representan-tes· indi-anos no Paxlamento, quando o Canadá foi em cobrança dos
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da salvaguarda. Fi<la provado jUJStamente que os reatares de
potência estão sendo montados pelo· Canadá, e cuja interrupção, ·agora, fez com
que houvesse •esse ·atraso colossal no programa e a índia tivesse de se socorrer
da França. Foi constatado que todos os CANDUS não são construídos pela índia,
e, sim, pelo Canadá, com a progressiva nacionalização. Como desejamos que
ter reatoroo, sej•a. qullil for a linha adotada .pelo Brasil, o s·ej.am também por
esta maneira. Mais •a:lnda: o grau d•e Naciona1ização desses reatares na índta,
po·r coincidência, é semelhante àquelas percentagens que o exame das poosibilid•a.des da indústri•a bl1asi1ei•ra, realizado :por esse consórcio CBTN - Bechtel
overseas, revelou e que foi tão criticado pelo nobre rep11esentante paulista.
O Sr. Franco Montoro - Permite V. Ex.n um apM'te?
O SR. VmGtLIO TAVORA - Pois não.
O Sr. Franco Montoro - Diz V. Ex.8 das po•SlSibilldadês futuras de acordo
com os ·estudos. O caso da. índi·a não é de possibilidades futuras. O caso da
índia; é concreto. As interpret.a.ções ainda são múltiplas, e cada um dá ·a sua
versão aos acontecimentos. O fato O•bjetivo é que, contra •a vontade das nações
mais desenvolvid·as, •a índia, que optou pela tecnologia do urânio natural, conseguiu produzir um artefato e ho.j.e entrou para o C!ube Atômico. Este é um fato.
O SR. VmGtLIO TAVORA - Porque comprou um reato·r nuclear antes
diaS salvagua'l'das.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.as falam ·em possibilldad•es no Brasil, em
relação à tecnologia no futuro. Mas que·ro atas. Não falo em meu nome porque
não sou técnico a este 11espeito. Falo· em nome dos cientistas·, que têm apresentado as suas considerações, e objetam à argumentação formulada por V. Ex.11,
de que tudo isso fica no campo das possibilidades, no campo da futurologia.
Hoje, o que efetivamente se deu foi a compra integral do reato·r e do combustível.
Fizemos as obra:s de Engenharia Civil. o mais foi comprado na integra.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Não foi assim também com o primeiro reatar
da índia?
O Sr. Franco Montoro - Não!
O SR. VmGtLIO TAVORA- Floi, Excelência.
O Sr. Franco Montoro- ~atamente o contrário.
O SR. VmGíLIO TAVORA- o primeiro reator da índia - repetiu - foi
compvado na íntegra.
O Sr. Franco Montoro - Se fosse assim, o que V. Ex.8 1acaba d·e dizer
demonstra o contrálrlo. As gvandes nacões estão 11eclamando. A índia provou
que agiu com independência: independência tecnológica, indoependêncla politica.
Construiu o artefato e afirmou-s·e perante o mundo, ·enquanto que nós estamos
na dependência da oompva do· reatar 100% estrangeiro e, do combustível, na
qu3.Sle totalidade também fornecido pelo estrangeiro.
O Sr. Arnon de Mello - Nobre Senador Virgílio Távora, peço a V. Ex." um
minuto rupenas.
O SR. YmGtLIO TAVORA - É um pmzer.
o Sr. Arnon de Mello - Estive na índi?- e yisitei o reatar de Tavapur, de
urânio enriquecido, o primeiro reatar do Pa1s. La, me disseram que resolyeram
adquirir dois reatares oandus, porque lhes foram vendi?os ·em condiçoes as
ma:ls v.antajosas de preço e p!'azo de pagamento. Mas, ate hoje, segundo estou
informado, nenhum desses dois re•atores Candus. •está em funcionai?ento. O
único vea;tor que a índia tem em funciona:mento. e o de Tarapur, de a:gua: leve
e de urânio enriquecido.
o sr. Franco Montoro - V. Ex.11 me penntte uma contra...a:rgumentação?
o SR. vmGtLIO TAVORA- Estamos quase tenta:dos a cometer uma covardia com v. Ex.", nobr·e Senador Fvanco Montar_?: levemos o programa nuclear
indiano, e v. Ex.n pode•rá tirar melhor conclus!llo. No entanto, concedemos-lhe
o aparte.
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urânio natural e, simultaneamente, do urânio enriquecido. Ela teve as duas
linhas, mas, pela tecnologia do urânio enriquecido, ela nunca poderia chegar à
produção do artefato nuclear exatamente pelas ressalvas, que significam a
dependência politica - e, é preciso que se diga, - oontlia a qrual o Bra.sil tem
lutado no p'ano dos <acordos internaclonahs. Mas, na ordem da 'adoção de uma
tecnologia estâ se subordinando inteiramente a esta linha de uma dependência
integral.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Mas pei'lllita V. Ex." mais uma vez frisar; o
calor da discussão não vai pennltir que se chegue a uma conclusão. Hã um
engano de V. Ex." V•amo·s supor: o reator de ATUCHA, a água pesada, está
sujeito a salvaguaxda; o .rSJator CANDU, comprador agolia, está também sujeito
a salvaguarda, como estão sujeitos a oo.lv•aguarda, tanto. a água pes·ada, como
o Teator •em si.
O Sr. Franco Montoro - Dai a imJ>Ortâncla da tecnoLogia própria, que é o
que nós estamos defendendo. E foi o que a índi•a fez. A índia não fez o seu
artefato, nem com os canadenses nem com a Westinghouse, ela fez o seu
a;rtefato oom ·a tecnologia indiana.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - E é isto que o Brasil •está procurando fazer.
O Sr. Franco Montoro - E é isto que podemos perfeitamente. desenvolveT,
mas adoúanc!o uma linha eLe política nuclear difeliente daquela que vem sendo
adotada.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Mas isto é opinião de V. Ex."!
O Sr. Franco Montoro - Não, não é a minha opinião. É a O!!Jinião dos
cientistas brasi~eiros, que transmiti no meu primeiro discuroo e reafirmo agora.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Mas os demais, engenheiros nucleares, V. Ex." cttou cient!SJtas e não eng.enheiros nucleares - que 'idam com o problema
têm opinião diferente, que•rendo c.h:egar ao mesmo resultado.
Não desejoamos é que, 'aqui, V. E)!:, a se julgue •o detentor desse grllinde objetivo,
porque nós o que·remos também.
O Sr. Franco Montoro- Essse é objetiv·o comum.
O SiR. VIRGíLIO TAVORA- Dissemos e repitimos. há um engano de v. Ex.a
Reatar que é comprado, reator que tem partes adquiridas no es-trangeiro está
suj•eito a ·salV\agururda, desde que o pais fOTnecedor tenha assento· dentro do
Clube que aceitou a salvaguarda, inclusive nós e a Argentina.
Se v. Ex." deseja ...
Sr. Franco Montoro - Daí a importância da tecnologia nacional.
o SR. VIRGíLIO TAVORA - Não negamos isso, ninguém mais do g.ue a
CBTN, ninguém mais do que o atual Governo estã p•emeguindo a fi~açao de
uma tecnologia nacional, de uma tecnologia com uma nacionalização crescente,
Senador, de todos os componentes e, ao mesmo .tempo, do· ciclo do combustível.
se v. Ex.a tivesse nos honrado com sua. atenção anunciaria que ...
O Sr. Franco Montoro - Permite V. Ex." outro aparte?
o SR. VIRGíLIO TAVORA - ... ·teTíamos dito ser um dos pontos básicos
que, desde o início, sustentamos, e .que infor_ma a politic~ do Governo a aquisição
de uma tecnologia sua, de uma mdependencia tecnologica que pode s·er feita
segundo aqueles dois aspectos, ·a que estamos nos referindo: •a ind·ependência
da posse dos chamados materiais, - é uma tradução em pouco ma·mbembe significa água pesada ou urânio enriquecido, confonne o caso do tipo de reatar
eiSco'hldo e a poose, o domínio do know-how e do engineering.
Isto· é o que gos·ta;ríamos de fris,ar: a índia de posse de um reator de
pesquiSa, re-atar de labo•ra:tórlo, que foi adquirido a;ntes da ins·tituição da salvaguarda em 1956 e montado em 1960, gerando os primeiros iniStrumentos de
salvaguarda datam de 1961, portanto, um ano depois, podia fazer elo plutónio
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d'esse reator o que bem entende.!lse sem lnfrigir, abs:oiuta.mente, nenhuma das
cláusulas da compl'a que fez ao Canadá.
O Sr. Franco Montoro - Desde que tivesse tecnologia própria.
O SR. VmGtLIO TAVORA - Perfeito.
O Sr. FÍ-a.nco Montoro - E ~ai o que ela adquiriu.
O Sr. Arnon de Mello - Então, rendamos homenagem à. índia.
O SR. vmGíLIO TAVORA - V. Ex." não vê ai o tl'abalho imenso que se
está fazendo para adquirir esta tecnologia?
O Sr. Franco Montoro - V. Ex." há de ver, pe~as minhas respostas, que n
todo. o seu trabalho. Vou citar páginas dele.
.
O SR. YmGíLIO TAVORA- ót!mo.
O Sr. Franco Montoro - Como vejo que V. Ex." pega, agora, mala umfcl.'l
cinqüenta páginas e nós estamos inscritos p!Wa um debate, embora estejamos
rii>s limitando •a .apwrtear, pediria, que V. Ex." deixasse uma parte da exposição
para outra oportunld·ad,e, dando-nos, assim, ocasião de dizer alguma coisa e
V. Ex." nos apartearia se assim o desejasse. Faríamos, então, um diálogo democrático, ca.clia um será dooo da pa~avra uma vez.
O SR. VmGíLIO TAVORA- Abordaremos o problema mala umas duas ou
três páginas e, com imeiiS<l· prazer, ouviremos o representante de São Paulo.
Voltamos ao. númlero 4), uma indep-endência no setor de tecnologia nuclear
pode ser obtida ·em nosso País, se fortemente apo~ada pelo exterior, em 10 a
1•5 anos (com sua tvansferência gradual, de fora para dentro, de fronteiras
conforme vimos em pronunciamento anterior) ou em prazo superior a 25 anos
se ln-existe este forte apoio exterior, tomando-se por base a experiência dos
países desenvolvidos.
· 2.5. O plutónio obtido nos -reatares de potência, a água pesada, não apresenta sua .exwação economicamente viáv-el (ao contrário do que ocorre oo caso
dos reatores de água leve), por ser ela de custo quatro vezes o do próprio
plutónio.
Afirmativa hoje muito corrente, de que só o reator de água pesada permite
o reprocessamento do plutôn!lo, sobre não ter base científica, ofende a Verdade.
2.6. Assim sendo, nossa a-firmativa à questão proposta pelo Sr. Dona!
Watson:
"Se ,a, resposta a estas perguntas forem posit!~as. no atual estágio de
desenvolvimento do País e da tecnologia nucLear, devem ser escolhido.s
l'ealtores a água leve e urânio levemente enriquecido, e não reatares a
água pesada e urânio natuol'al."
3. O problema é fundamentalmente .político, diz o Sena-dor Franco Montoro, e se reveste da maior importância para o desenvolvimento e o futuro do
Brasil, e de qualquer país:
"O problema é fundamentalmente politico e se reveste da maior
Importância para o desenvolvimento e o futuro do Brasil".
RIESPOSTA.
A geração da ener,gla elétrica é somente um dos aspectos da Politica. de
Energia Nuclear, que abrange vários outros.
Os países em desenvolvimento procuram assimilar tecnologia mais comprovada e desenvolver sua indústria nesse sentido, ao mesmo tempo que, em
paralelo e como conseqüência, vão desenvolvendo tecnologia própria de modo a
obter, no período mais rápido possível, sua independência.
Voltando à produção de energia elétrica, os países em desenvolvimento,
como o Brasil vêm adotando o critério de, para a geração comercial de energia
elétrica, - e isso a índia está fazendo. ~pós a sua tentativa ficou um tipo de
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-230reator, o OMIDU - depois de fazermos a tentativa poderemos ficar num tipo,
seja qual for, não precisa ser no PWR, pode ser no BWIR, é outra linha do urânio
enriquecido que, também, para satisfação do ilustre Senador Franco Montoro
não é construido pela firma a que V. Ex.a se refere, é por outras. Há 13 fabricantes no mundo.
Assim, multo acertada, a nosso ver, foi a decisão do Governo em determinar
que fosse ut!Jizado o tipo de urãnio enriquecido de água leve na primeira
tentativa.
O Sr. Amon de Mello - Permite v. Ex.a um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Com prazer.
O Sr. Amon de Mello - o Canadá não SJpr.esentou proposta, em troca
convidando ...
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Embora convidado.
O Sr. Amon de Mello - . . . porque naquela ocasião o reatar do Pais não
estava em condições para ser vendido.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex:.a me permite um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com prazer.
.o Sr. Franco Montoro - Quando v. Ex.a diz que o Canadá não compareceu,
parece que a minha objeção é em relação ao Canadá.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Mas é o detentor maior da água pesada.
O Sr. Franco Montoro- Mostrarei a V. Ex.a coisa diferente. O nosso objet!vo
é exatamente mostrar que a Comissão Nacional de Energia Nuclear não deve
se limitar a fazer concorrências internacionais. Nós não estamos comprando uma
mercadoria qualquer, nós estamos praticamente decidindo o nosso futuro! O problema não é de concorrência internacional na qual será aJpresentado maior
preço! O problema é verificar qual o interesse nacional em relação à matéria;
a possibilidade de desenvolvimento d·e uma tecnologia brasileira, apesar de mais
cara. Eu disse há tempos numa outra exposição que V. Ex.8 fez: se nós colocássemos a questão apenas sob o prisma do mais caro ou mais barato, talvez
fosse mais barato alugar o Brasil durante algum tempo, para que companhias
viessem explorar o nosso território. o problema se coloca em outros termos.
V. Ex.as fazem pouco caso, dizendo que a deliberação foi política, mas a matéria
é política; não é económica. Pode ser mais barata essa compra, a curto prazo.
A longo prazo, estaremos vendendo o nosso futuro, como disse o grande Ministro
da Ciência da índia Bahaba, que orientou a politica indiana, defendendo a
tecnologia própria e obtendo esse resultado, que causa espanto e admiração
a todo o mundo, menos àqueles que continuam a sustentar que a melhor forma
é a de fazermos uma concorrência e comprarmos mais barato. O meu problema
não· é saber se o Canadá concorreu, se a Westinghouse concorreu, se este ou
aquele venceu; é sustentar que esta não é matéria de concorrência para a
compra de batatas ou de arroz. Nós estamos, aqui, discutindo o nosso futuro
·
e deve ser examinada a política nuclear em outros termos.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - É Isto o que o Governo está fazendo.
O Sr. Franco Montoro -Portanto, nf.o falem em concorrência internacional
a ~:~ue comparecemos. Esse argumento não Interessa. C.omecemos por dar como
válldo, que pode ser mais barato no momento, que, Inclusive, é uma característica dos comerciantes, até ter o cliente em suas mãos. Depois, eleva o preço.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Continuamos nossa exposição:
Desta forma, nossa indústria se capacitará inicialmente para assimilar uma
tecnologia comprovada e conseqüentemente estará, em um futuro próximo, capacitada a desenvolver uma tecnologia nacional para os reatares mais avançados.
O recente estudo, já por nós referido em pronunciamento anterior, efetuado pela Bechtel, por solicitação e em conjunto com a Companhia Bras!-

-231!eira de Tecnologia Nuclear deu a exata posição da capacitação de nossa
indústria.
'
·'•. Desse modo, está sendo possível programar o tempo e o modo de ser transferida a tecnologia nuclear à indústria nacional.
' ·A C!BTN desenvolve em seus Institutos várias tecnologias: no Instituto de
'Engenharia Nuclear os reatares "breeders" resfriados a sódio; no Instituto
de Pesquisa~ Radloativas, os reatares resfriados à água e tecnologia do z!rcaloy
e, em conven!o com o Instituto de Energia Atôm!ca, a dos reatares à alta
temperatura
que . queimam tório.
.
., . ,,
.
Estamos assim queimando etapas e avançando. no tempo de modo. a obter,
no mais curto espaço possível, uma tecnologia nacional - e é esta a principal
razão da existência da Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear - C!BTN.
·• 4. "Esta decisão, com base no urânio enriquecido, nos obriga a adquirir
reatares no exterior por multo tempo, e a depender do fornecimento de combustível pelas grandes tpotênc!as".
Decisão ao tipo de reator.
,'

RE'S!POsri'A:

; · · O Nobre Sen.ador fala como se os reatares de água pesada e urânio natú.ral
não .fossem patentes de uma nação mais desenvolvida do .que a nossa - agora,
nos informa que já tem uma s·egunda - e sujeita às restrições de salvaguardas
internacionais. Além disso - vamos mais uma vez enfatizar - nenhum país
em, estágio d-e desenvolvimento sequer aperfeiçoou tecnologia própria para produzir:. água pesada: as fábricas que a índia tem fu:ncionando empregam processos desenvolvidos e patenteados no exterior. E a Argentina, por exemplo,
também importou o reatar de ATUCHA, não tendo aplicado tecnologia própria,
nacional. Reator de água P·esada, cujo modelo depois llibandonou, para se fixar
n'O tipo Candu, também de água pesllida.
·
.. A Firma que fez o fomecimento do reatar de água pesada à Argentina,
conseqüentemente, também abandonou essa linha.
A questão da independência tecnológica já foi de sobejo esclarecida anteriormente.
5. "Entretanto, este não é o pensamento dos grandes cientistas braslieiros,
dos professores especializados em Física Nuclear das grandes Universidades
brasileiras. E precisamente, para enriquecer esse debate que Vossa Excelência,
por várias razões, considera básico para o desenvolvimento nacional, e com o
objetivo de esclarecer este aspecto, é que trazemos, hoje, o depoimento dos
três mais ilustres cientistas de Física Nuclear no Brasil".
RESPOSTA:

O problema do aproveitamento da energia nuclear, em escala comercial Permita-me, nobre Senador, que, agora, façamos uma pausa na nossa discussão
- pertence, ho·j e em dia, ao domínio da engenharia, daí a criação do novo
campo de especialidades t·ecnológica, que é conhecida no mundo inteiro como
Engenharia Nuclear.
'Portanto sem menosprezar as ilustres cientistas citaldos pelo Sena:dor Franco
Montoro, os quais são de reconhectdo renome inte·rnac!onal, a·chamos deslocada
sua citação quando s•e pronunciam sobre aspectos técnicos da engenharia.
6. "Dois fatos bem a:tuais: o primeiro é o da índia:, que acabou de surpreender o mundo com a detonação da sua: primeira bomba atómica, mostrando
que .um país que não está num estágio de desenvolvimento maior do que o nooso,
foi capaz de fal?ler, com independência, o pro-gresso de sua lnd·ús•tria: nuclear. No
mesmo sentido a Argentina que como sabe Vossa bcelência, está mais adianta:da de que nÓs nessa matéria, porque optou pe~o outro caminho". Mais do que
númer.o são fa:tos que eng1obnm os grandes número.3.
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-232RIESPOSTA:
O fato d·e a índia ter explodido uma bomba atôm!ca significa que já tenha

seus re.atores de liigua pesada paE.a a produção de energia elétrica funcionando.

Já foi dito aqui que há um a:lnda que passou a ser critico, e que, desde os
meses de agosto e s•etembro· do ano passado, há um reator de água pesada. O
que temos de forne.clmento de energia elétrlca na índia de origem nuclear,
amda vem da malfadada: água leve.
Ai o trecho a que voltamos para, praticamente, concluir esta pr!mei•ra. pa;rte
e ouvliÍ'lllos deleitados as lições d:e V. Ex.", nobre Senador Franco Montoro.
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Na rea:lldade esta é uma das mistificações que necessário se faz por copro
completamente. É preciso que os .brasileiros saibam da verdade sobre dois paLSes
que são clta:dos com muita freqüência. Um deles, Israel - aUrma-se que util:lza.
.paTa produção de energia elétrica reatores de água: pesada e urânio natural
'rsto é uma afronta à V.erdade. lsrael tem reator de pesquisa e é muito ;fol.'eqüente
o emprego de .águru pesada em reatares d•e pesquisa deste tipo, mas não tem
nenlw.m reatar de potência em funclonrunento. Está trata•nto de adquirir um
reator ·e este será de água leve e urânio enriquecido, elo mesmo tipo do Bra.sdl.
Em segundo lugar a índia tem um reator de pesquisa, como disse, multo comum,
a. água pesada e urânio natural. Mas com relação aos famosos rea:tores elo tipo
CANDU que deveriam estar produzindo "abundantemente" energia elétrlca paTa
: a índia, temos a: l:nfol.'llnar que o único reSitor que está crítico, e está critico há
mais de um ano, ainda não conseguiu prod'Uzir energia elétrl:ca normalmente, isto
é, toda potência. ~penas a partir de 16 de dezembro de 1973, começou produzir
enetgia elétrica e isto à baixa potência, com potência ba:stante reduzida e s~
mente em agosto ou setembro .deste ano poderá ser considerado comissionado.
[Mas, se tudo correr multo bem. Portanto, não passa de plWa balela aquilo que
se diz que a índia está se desenvolvecndo à custa: de energia nuc1e&" J)l'Odu2llda
por água p~ada. e urâ~io natura·!. Ao contrário, d·e !aito, a :tndla v·em produzindo
energia. eletrica de or1gem nrucl·ear, roas os 11eator·es são exa.tamente aqueles
de água. leve e urânio ligeiram·ente enrlquecido - são rea:tores do tipo Boillng
Water Reactor (BWR), que estão funcionando há bastante tempo na índ1a e
praticamente toda a energia elétrica. de origem nuclear da índia tem sido pro~
duzida por esses reatares que ·tem um comportamento muito próximo do das usinas
do tipo convencional
Os fi.sicos muito contribuÍJI'am para o seu desenvolvimento inicial, quando
os fenômenos que oco·rrem nos rerutores nucleares ainda não estavam equaciona:dos de'!i'id:a:mente. Hoj·e em d:la, os problemas são puramente tecnológicos, do
âmbito da tecnologia dos mate·rials, da transferência de calor, da: mecânica
aplicada, da economia do,s processos, etc.

6." "Vossa Excelência invoca tudo feito pela Companhia Brasileira de Tecnolo.gta. É válido o estudo. Mas invoco contra e'a a opinião def·endlda por homens,
como por exemplo, Marcelo Damy d·e Souza Santos, titular de Fisl·ca Nuclear,
.que foi o Bresidente da Comissão Naclone:I de Ener.gla Nuclear, que tem repercussão intemadonal pelas sua:s ativMad·es e pela sua competência. Cito o Pro~
f·essor Jo.sé Goldemberg, Dlretor do Departamento de Física da Universidade
de São Paulo, Cientista da Universidade de São Pa:ulo, cientista de renome internacional. Cito Athos de· Oliv·elra Ramos, e inúmeros outros, que· se têm
oipOsto à solução a;dotada: pelo Brasil e que têm def·endido a Unha. do urânio
natural, como a única comp~Ltivel - pelo menos a médio e longo prazos - com
o desenvolvimento da tecnologia naclona·l".
"Técnicos ingleses e franceses concluíram, há alguns anos, que o Brasil
rutingia' .até 90% de utilização de urânio natura:! como combustív·el para
nossos futuros reatares."
pod~a

INOibre Senador Franco Montoro, V. Ex." sabe que já lhe fizemos justiça. Deve
ter sido erro da Taqul·grafLa ou de impressão.
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-233"Pols bem conslde~wndo-se a evolução industrial, c!•entiflca e tecnológica do
Pais, nos últ!nÍo.s dez ~mos, só uma conclusã.o é possível: a ãe que temos capacidade pB.l'a construir nossos próptlos reatares."

RJESIPOSTA:
Não é exa.to exista um waba.~ho realizado, no período em que o Professor
M~ce'o Dancyo de Souza Santos foi Presidente da: Comissão Nac!ona:l de Energia.
Nuclear, em que técnicos ingleses conclurram que o Brasil poderia produzir "até
90% da utilização na,tural como combustível pa·ra nossos futuros".
Aliás a frase encerra wn equivoco. Em primeiro lugar o urânio natural,
quando ·bem queimado, não atinge a 1% da sua ut!l!zação, de modo que atingir
90% de utilização como combustível é ll!lgo fll!Sc!nante, de ficção c!entff!ca.
IP~ova;velmente, o que o Sr. Franco Montoro está tentando dizer é outro
equivoca, data Yênia, que vem sendo repetido, "de que durante a: gestão do
!Prof. Marcela Dllimy teriam técnicos ingleses e franceses chegado à conclusão
de que no Bras!! já se podia construir os nossos próprios rell!tores". Essa é uma
afirmação de dimensão tão revo:ucionár!a que seria !nte1.1ess~mte que o Sena:dor
!Mon:toro apresen.tasse no Sena:do esse wabalho para ser considerado pelo Plenário. O que existe são trlllbalhos tota;Imente diferentes que foram realizadas nã.o
na .gestão do Prof. Marcelo Da:my, mas sim, um na gestão do A:lmlrante Octacilio
Cunha (A Survey of Brazillan Indus•try - Kennedy & Donk!n, associa:da: à
Internuclear de Missouri - 1961) e, posteriormente, outro 'em 1971 (o projeto
IAEA/BRA/68/23 - Nuclear Engineer!ng and Techology - sob a liderança de
James A. Lane), antecedendo àquela levado a efeito pela Bechtel overseas (1973/
1974) e ~á tão citado.
O primeiro é o chamado Relatório Donkin. E, o outro, em 1971 portanto há
pouco tempo, da Agência Internacional, o projeto IAEA/BRA/68/:ÍS - Nurlear
Engineering And Technology - sob a liderança de James A. Lane), o mesmo
técnico que havia feito o estudo das necess!dllides energéticas quanto à nucleonização da zona Centro-Sul do País, antecedendo àquela já levado a efeito pela
Bechtel Overseas tão citado. Diz V. Ex.a que "quaisquer dúvidas sobre a matéria
ficarão cabalmente desmentidas, em fac·e da recente experiência da índia", pais
óbviamente menos desenvolvido.
Tornamos a repetir: os dois reatore3 de potência a urânio natural foram
construídos por canadenses com equipamentos canadenses. É possível que, no
futuro, esse tipo de reatar seja lentamente produzido pela índia. O que ocorre
no momento, é que, tendo a índia rompido com o Canadá, encontra-se em
situação extremamente difícil para continuar com a construção de reatares em
curso. De modo que há um equivoco terrível, pois acusar a índia de ter produzido
artefato nuclear com plutônio oriundo dos reatares de potência seria acusar
a tndia de ter violado o acordo com o Canadá. Como se pode ver em discursos
de representantes da tndia, isso absolutamente não aconteceu. A índia não tem
ainda independência cientifica nem tecnológica, e não será a bomba - apesar
do trabalho e dedicação que respeitamos, admiramos e invejamos - que, de
repente, irá transformá-la em um pais cientifica e tecnológicamente independente. A verdade - seja dito de p3!Ssagem - é que, não obstante o grande
número de cientistas, ela começou, desde os primórdios do após-guerra, na senda
nuclear. Pelas suas particularíssimll!S condições, a índia não tem ainda independência tecnológica, pois continua importando tecnologia, máxime a de reatores,
embora não se conheça nenhum pais do mundo que tenha, no setor, recebido,
do exterior, tanto auxílio oriundo da União Soviética, dos Estados Unidos e de
toda a Comunidade Britânica, não só do Canadá, mas da Austrâlia e da própria
Inglaterra.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a me permite uma objeção sobre esta parte,
que será a última. V. Ex.a demonstra com essa referência à índia que as nações,
como os Estados Unidos, Rússia, Inglaterra e, que teriam fornecido colaboração
à índia, elas, como potêncill!S nucleares, não permitiriam à índia a produção de
um artefato nuclear. A índia o fez pelo seu progresso tecnológico próprio, esta
é a realidade. Não fale V. Ex.a em independência tecnológica total: não hâ
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-234ninguém que tenha essa. independência total. O mundo, hoje, é interdependente,
mas existe uma subordinação ne.sta ma:érla. Sabe V. Ex." que o Brasil, no plano
internacional, está lutando, há vários anos, contra esta tentativa de nos amarrar aos interesses das grandes potências. O que se verifica é que a índia, apesar
de todo esse aparelhamento existente, conseguiu, adotando uma linha tecnológica diferente daquela seguida no Brasil, produzir um artefato e declarar .sua
independência a esse respeito, é claro que com a colaboração das grandes potências, mas que, evidentemente, não desejavam isso, porque se oporiam, como
certamente opuseram todos os obstáculos, a que o Clube Atómico fosse ampliado.
Os últimos argumentos, de V. Ex." vêm portanto reforçar o que 'dissemos desde o
início. V. Ex." não pode, por isso, tirar da índia o grande mérito de ter dado ao
mundo, principalmente aos países em desenvolvimento, o grande exemplo de U!:)l.a
tecnologia própria, desenvolvida a partir de processos e decisões diferentes da~.
quela que está orientado a politica nuclear brasileira.
o SR. VffiGíLIO TAVORA - Acolhemos, com prazer, o aparte do nobre
Senador Montoro que mesmo com sua eloqüência, a nosso ver, não refuta nada.
do que aqui falamos.
Dissemos e tornamos a dizer, citando o caso do país vizinho, que a Argentina adotou a linha defendida por V. Ex.": ela tem, sob salvaguarda, para pro..:
dução de bomba, tanto o reatar a água pesada que comprou, como o urânio
enriquecido a 93%, altlssimamente enriquecido, que ela precisa para o booster
- motor de arranque.
·
Então, por que a índia pôde escapar de salvaguarda do plutónio produzido
por aquele reatar? Já explicamos: ela, por suas necessidades locais, começou,
antes de qualquer país do Terceiro Mundo, a senda nuclear e comprou um. reatar
de pesquisa em 1956, montado em 1960 - antes, portanto, da imposição da
salvaguarda, à qual todos os países, lncluslv·e a Argentina e nós, aderiram voluntariamente. Então, isto é que, sem paixão; gostaríamos de explicar.
Agora, não gostaríamos de terminar - porque justamente teremos outros
debates com S. Ex." - sem que S. Ex." ficasse convencido de que o Governo
deseja montar uma tecnologia própria também, e que a diferença fundamental
que existe nos dois campos está em que as pessoas que se filiam à ordem de
idéias e de pensamento do nobre representante de São Paulo acham que esta
independência e esta tecnologia própria podem ser obtidas mais facilmente através da linha urânio natural e água pesada. Nós julgamos, baseados em dados
e não em palavras, justamente o contrário.
·
A Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear, a CBTN, esperando uma
decisão presidencial, que em última análise é quem vai dar a linha geral dos
reatares, monta seus estudos sob uma primeira diferente. Para isSo o que fez?
Organizou um Programa de Referência sobre o qual trabalha a multo tempo;'
e cujos tópicos principais, consta, se não nos enganamos, do segundo oil do terceiro discurso que pronunciamos, para o conhecimento dos Srs. Senadores ....,..
não de V. Ex.". que já deve ter-se assenhoreado do assunto - mostrando, real-.
mente, que está sendo montada a infra-estrutura pronta a receber, na época
azada, que é esta agora, a decisão presidencial.
E por que nós defendemos esta linha de ação da CBTN? Porque achamos
que ela é fruto de um raciocínio frio, de um raciocínio p·erfeito. Podemos estar
enganados, como V. Ex."- achamos nós que o está. Mas não é com paixão c sim
com dados que poderemos ajuizar a questão.
Quanto à economlcidade não se discute; quanto à confiabilidade, também
não se discute. Discute-se quanto a uma linha. A linha de água de urânio levemente enriquecido de água leve, dá uma independência tecnológica que nos
permita possamos ter uma auto-suficiência no setor? Diz V. Ex." que não; dizemos nós que sim. Vamos, examinando os dados, discutir e ver quem tem razão.
Neste momento, Sr. Presidente, Governo e Oposição, nos assuntos que dizem
interesse maior ao Pais. nunca estiveram discordantes nos objetivos; quando
multo, nos caminhos a atingir esses objetlvos.
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Conforme acordo, interrompemos aqui o nosso discurso - prometendo p.i.·osseguir oportuno tempore - a fim termos o prazer de nos abeberarmos nas
razões do ilustre representante de São Paulo.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o nosso agradecimento pela atenção dispensada. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Tem a palavra o nobre representante por São Paulo, Sena·dor Franco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo começar
exatamente pelo ponto final das considerações do nobre Senador Virgil!o Távora. Os objetivos são os mesmos; os meios é que diferem.
Evidentemente, Governo e Oposição desejam o desenvolvimento de uma tecnologia nacional. A opção a ser tomada é no tocante aos meios. Na fixação da
política nuclear, duas linhas se apresentam à opção do Governo brasileiro: a
linha de reatares alimentados com urânio enriquecido; a linha dos reatares que
ut111zam o urânio natural.
Este é o problema. Multas das páginas do magnifico trabalho apresentado
pelo Senador Virgillo Távora se alongam em considerações sobre esses objet!vos, com os quais estamos todos de acordo. O problema dever ser colocado, precisamente, nestes termos que acabamos de fazer e com os quais concorda o Senador Virgilio Távora.
Iniciamos, ou prosseguimos um debate, porque ele já se havia iniciado, c vamos continuar a fazê-lo. Mas a Casa viu, pela seriedade e pela gravidade dos
problemas envolvidos, que esta matéria de alta especialização científica .e tecnológica, não deve se limitar a um debate do Plenário. A responsabilidade da matéria não é apenas do Presid·ente da República; é também do Congresso Nacional,
porque ela interessa profundamente ao futuro do Brasil. Exatamente por isso,
para que o Congresso se associe efetivamente ao esclarecimento do problema e
participe da solução como lhe impõe a Constituição e a sua natureza de órgão
representantivo do povo brasileiro, é que fazemos uma proposta, que transcende
de muito o debate aqui travado e que pode marcar uma tomada de posição do
Congresm em relação a este tema.
.
Neste sentido, Sr. Presidente, Srs. Senadores, vamos encaminhar à Mesa,
neste momento, uma Indicação à Comissão de Minas e Energia do Senado, para
que ela realize estudos sobre a política nuclear do País, com a audiência de repres-entantes dos organismos oficiais e com a participação de cientistas brasileiros e técnicos nucleares que se vêm manifestando sobre esta matéria, dl'vergindo das soluções que vêm sendo adotadas.
O debate só pode trazer benefícios ao Brasil. Os erros ou os acertos devem
ser discutidos, e não escondidos. Nesse sentido, a discussão é condição de progresso e de desenvolvimento. Com esta fundamentação, Sr. Presidente, encaminhamos à Mesa Indicação do seguinte teor:

.•

INDWAÇAO A COMISSAO DE :MJN~ E ENERGIA DO SEiNADO PARA
A REALIZAÇAO DE ES'I1UDOS SOBRE A POLtriCA NUCLE:AR DO
PAíS, COM A .A:UD:WNOIA DE CIENTISTAS BRASllJEIROS
Considerando a importância fundamental da fixação de uma politica
nuclear para o desenvolvimento nacional;
Considerando as criticas formuladas por cientistas brasileiros à orientação vem sendo seguida pelos órgãos incumbidos de conduzir a política
nuclear do Pais;
Considerando que o ponto central do pensamento dos cientistas brasileiros é o de que não devemos importar reatares nem dos Estados Unidos,
nem do Canadá, da França ou da União Soviética, mas adotar uma
tecnologia que nos permita construí-los no País, a médio e longo prazo;
e o que devemos procurar fora - por ser inevitável - é assistência
técnica;
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-236Considerando que a tese defendida, pelos referidos cientistas é a de
que para o desenvolvimento tecnológico nacional em matéria nuclear é
mais importante a utllização da tecnologia do urânio natural, do que
a do urânio enriquecido, como se verifica pelo recent.e exemplo da índia,
que chegou a tal grau de ind~pendência tecnológica e política, que lhe
permitiu até produzir artefatos nucleares e afirmar-se como potência
nuclear;
Considerando que, por força da Constituição, cabe ao Congresso Nacional,
em colaboração com o Presidente da República, dispor sobre "planos e
programas nacionais de desenvolvimento" (Art. 43, n.o IV);
Considerando, finalmente, que, nos termos da Constituição, cabe ainda
ao Congresso: "a fiscalização dos atas do Poder Executivo, inclusive os
da Administração Indireta" (Art. 45) ;
Sugerimos, com base no art. 248 do Regimento Interno, que a Comissão
de Minas e Energia do Senado promova uma série de reuniões de estudo
·para o esclarecimento dos rumos da política nuclear do País, ouvindo-se,
além dos representantes dos órgãos oficiais, o depoimento dos cientistas
brasileiros que se têm manifestado sobre a matéria. Para esse depoimento lembramos os nomes do Pro·f. Marcelo Damy de Souza Santos,
ex-Presidente do Conselho Nacional de Energia Nuclear, Pro·fessor José
Ooldemberg, do Instituto de Energia Atômica da Universidade de São
Paulo e o Professor Israel Vargas, da Universidade Federal de Minas
GeraiS e do Instituto de Pesquisas Radioativas de Belo Horizonte.
Sala das sessões, 22 de agosto de 19'r5.
Senador Franco Montoro
em 22 de agosto de 1974
Esta indicação, Sr. Presidente, Srs. Senador·es, nós a fazemos certos de que
ela constituirá uma contribuição concreta para o estudo do problema, com a
participação e a presença daqueles homens que ·estão acompanhando o desenvolvimento desse problema em todo o mundo. Temos alguns organismos que
se ocupam da matéria, no Brasil, representando o Poder EJGecut!vo: a CB::rN,
Companhia Bras!leira de Tecnologia Nuclear, e a ONEN - Comissão Nacional
de Energia Nuclear; evidentemente, integradas .por homens respeitáveis e competentes, mas que não podem pretender, principalmente perante o congresso Nacional, o dom da infalibilidade.
O Sr. Virgílio Távora -

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

() SR. FRANCO MONTORO -

Com prazer.

O Sr. Virgílio Távora - Vai ver V. Ex.o., inicialmente, com os nossos apartes
são menos apaixonados. Realmente, nobre Senador, a companhia que V. Ex.o.
citou, Cia. Bras!leira de Tecnologia Nuclear, tem nos seus objetivos, dentro de
projeto aprovado por nós, nesta Casa - V. Ex.a e nós éramos De.putados, no
tempo, se não nos enganamos, quando o projeto passou aqui no Congresso tem nos seus objetivos, repetição exatamente o que V. Ex.a e nós preconizamos
para o Bras!l, justamente a nossa independência no ciclo do combustível, a
nossa independência na construção de reatares. E não fica só na divagação.
No ciclo do combustível vai da t.eoria para a prática, dizendo exatamente o que
é que compreende do tipo combustível e o que deseja, e isso se fala claramente - o que à época em que ela foi constituída era uma grande coragem,
no que se deve render homenagem ao Executivo e ao Lgislativo que aprovou o enriquecimento de urânio também.
O SiR. FRANCO MONTORO - De pl·eno acordo com
objetivos estamos realmente de acordo.

v.

Ex.n; quanto aos

O SR. VIRGíLIO TAVOiRA - E todos os programas dela são esses.

- 237 O SR. FRANCO MONTORO - Repito, quanto aos objetivos, estamos, realmente, de acordo.
O Sr. Virgílio Távara - Mas Excelência não é só o objetivo no papel, pois
o trabalho que ela está fazendo é para esse sentido.
O SR. FRANCO MONTORO - Exato! O problema se situa na escolha do
meio, da tecnologia que, concretamente, deve orientar a nossa. politica. nuclear.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex."' quer dizer da linha de reatar, então, pois
tecnologia é muito mais abrang·ente.
O SR. FRANCO MONTORO - A tecnologia relativa a urânio natural ou a
urânio enriquecido, mas, quem sabe - eu não afasto essa hipótese - ambas
as linhas, para que nós não fiquemos subordinados a uma única linha. Esta. é a
posição de alguns dos cientistas que tenho consultado. Vamos optar por uma
solução que nos permita a liberdade de conhecer ambos os caminhos e caminharmos e nos desenvolver em ambos os setores.
O Sr. Virgílio Távora - Apenas há exemplos históricos: ao abandonar uma
linha. - e há pouco V. Ex."' falou na. Inglaterra - a Inglaterra., por exemplo,
tinha tradicionalmente a linha do urânio natural, com um ttpo de reatar que,
realmente, funcionava muito bem, apenas se tornou obsoleto, face ao desenvolvimento tecnológico.
O SR. FRANCO MONTORO - Mas acaba de retornar ao urânio natural.
O Sr. Virgílio Távora -Um momento! Não estamos dizendo que saiu. Nesta.
linha de reatares foram gastos bilhões de libras esterlinas. Da. noite para o dia,
não poderia a Inglaterra, e acreditamos que isso deve ter pesado muitíssimo em
sua decisão, sair de uma linha para outra, donde há uma pequeno restrição e V. Ex.a há de dizer, d·e lei - à sugestão de montarmos duas linhas de reatares.
O sistema, a tecnologia, ·e a infra-estrutura necessária para um caso e para o
outro, embora partes do reatar, possam utilizar a mesma técnica, é lndlferentíssima, daí a razão por que, naturalmente, vai haver uma decisão. Achamos
que a decisão será dentro daquilo que consid·eramos o progresso, mesmo porque
duvidamos que dentro de 8 ou 10 anos ainda haja quem use a linha natural.
V. Ex.a vai dar uma risada de estarmos sendo futurólogos, mas isso daí o tempo
dirá. Em todo caso, o fulcro é que achamos dificílimo para um pais em desenvolvim·ento - permita-nos, pois aí é divergência própria, não é da C!BTN nem
da. ONIEN, e endossamos a idéia - como o Brasil, possa armar uma Infraestrutura, embora os cientistas que lidam apenas com a teoria e não com a
prática dos números, em cruzeiros e em dólares, achem Isso .possível, nada
o impediria. O que talvez vá impedir é o amount, é a qauntia fabulosa que se
precisaria para montar uma linha e, paralelamente, ter outra, de maneira a
não ficarmos presos às duas linhas. Esta é uma opinião pessoal.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a contribuição de v. Ex.a e, se
V. Ex.a não considerar Impertinência de minha parte, gostaria de ouvir aquilo
que passou, talvez, desapercebido na intervenção de V. Ex."'
Acabo de fazer à Casa e, particularmente, à Maioria uma sugestão, no
sentido de que a Comissão de Ene~;g!a Nuclear estude o problema e convide
estes cientistas para aqui comparec·erem e trazerem sua contribuição. Quando
concedi o aparte a V. Ex. a ...
O Sr. Virgílio Távora - Era para isto? Então responderemos.
O SR. FRANCO MONTORO - . , . eu estava certo de que V. Ex.a iria dizer
alguma coisa sobre a Indicação. Não quero ser inconveniente ou impertinente,
ou forçar uma manifestação de V. Ex.a
O Sr. Virgílio Távora - Não há impertinência ou inconveniência nenhuma.
A Maioria l"ecolhe a sua sugestão, transmite ao Presidente da Comissão de
Minas e Energia desta casa e pessoalmente, o Líder da Maioria em exerciclo,
no momento aqui representado, é slmpaticíssimo à idéia. E, dizemos, pessoal-
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-238mente examinaremos lndivldaulmente a Indicação, com o Presidente da Comissão de Minas c Energia, já que, por uma lnfel!cldade, nem V. Ex.o. nem nós
pertencemos a essa Comissão. Creio que a resposta deve ter satisfeito a V. Ex.o.
o SR. FRANCO MONTORO - Somos, de certa forma, Intrusos no tema.
o Sr. Virgílio Távora - Somos. Apenas, por mercê do d·estlno, nobre Senador,
em 1967 percutiu-nos muito - e já sabe que fomos adeptos da linha do urã.nlo
natural,' naquele tempo, um antagonismo que existia oficialmente, entre órgãos
responsáveis. Tivemos a coragem - permita-nos a !modéstia de dizer - de,
como membro do Governo, profligar, e muito, na Câmara tal estado de coisas;
havia uma wpatia e quase que um antonímia, .por parte do Mlnl.stérlo das
Minas e Energia, ao tratamento do problema nuclear. Face disso, fomos, imerecidamente, à Presidência de uma Coml.ssão Parlamentar de Inquérito sobre o
assunto, do qual o Relator foi o eminente Deputado Aurel!ano Chaves, após
ter Incorrido nas sanções do AI-5, o Relator de então, o Deputado Celso Passos.
Esta, a razão por que nos dedicamos estes 7 anos ao assunto. Todo engenheiro
gosta de números, gosta de sua profissão. Não somos engenheiros nucleares e
nunca nos a;presentamos como tal, nem a defesa que fazemos da Engenharia
Nuclear é algo pro domo nostra.
o SR. FRANCO MONTORO - Quero declarar a V. Ex.a que reconheço
toda essa tradição de estudos sobre a matéria, e des-ejaria prestar uma informação a V. Ex.a e à Casa. Não é de hoje que me tenho ocupado do problema.
Tenho em mãos, como V. Ex.n viu, há pouco ...
O Sr. Virgílio Távora - Desculpe a lnsclência, mas não sabíamos de pronunciamento de V. Ex." sobre o assunto.
O SR. FRANCO MONTORO - . . . uma tese apr·esentada à Universidade
Católica de São Paulo Intitulada: "Contribuição ao Estudo da Política Nuclear
Brasileira". Na introdução ao tema, há um agradecimento, uma dedicatória
especial do autor - que recebeu, com distinção o título de Doutor, pela Universidade, com esta tese "Energia Nuclear" - à minha contribuição a esse
trabalho.
Participei de várias dessas Comissões Parlamentares e, em São Paulo, tive
oportunidade de presidir uma Coml.ssão que, com a participação das Universidades e sob o patrocínio do Governador Lucas Nogueira Garcez, se ocupou
amplamente do tema, há alguns anos. Desde então, não como engenheiro, que
não sou, mas como advogado e homem público, interessado num problema
que ganha dimensões cada vez maiores, interessei-me pelo tema e sobre ele
tenho escrito alguma coisa. Assim, ocupei-me do tema exatamente por ter
. recebido de Professores, inicialmente de São Paulo e, d·epols, de outros Estados
do Brasil, contribuições, cartas, telegramas, denunciando alguns aspectos que
lhes parecrlam errados, na condução da nossa política nuclear.
Minha preocupação é apenas a de dar ressonância às vozes desses professores, cientistas e técnicos. E agora, com a manifestação entusiástica e pessoal
de V. Ex.o., com as ressalvas normais que V. Ex.o., na Liderança, deve tomar,
manifesta, pela realização desse estudo, em nível agora té·cnico, com a participação de r·epresentantes dos órgãos oficiais e a presença desses homens de
ciência.
Citei três homens que me parece serem d·e competência incontestável: um
antigo Presidente da Comissão Nacional de ·Energia Nuclear, ele mesmo físico
nuclear e o primeiro Diretor do Reatar Atõmlco de São Paulo, Pro.fessor Marcelo Damy de Souza Santos; o Professor José Goldemberg, que é Professor de
Física e ex-Diretor do Reatar Atômlco do Instituto de Energia Atômlca de São
Paulo e acaba de ser convidado pelo atual Governo para, no Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômlco, ass·essorar esta linha de c11édlto que o Banco
vai fornecer ao desenvolvimento cientifico e tecnológico do Brasil. 11:, portanto,
um homem de competência, de Idoneidade e de linha politica inatacável.s.
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-239E, finalmente, um terceiro nome que lembro: o do Professor Israel Vargas,
da Universidade Federal de Minas Gerais e do Instituto de Pesquisas Rllidioativas
de Belo Horizonte. Esse Profess.or acaba de ser oonvidado pelo Deputado Aurellano Chaves, candidato do :Partido de V. Ex." ao governo de Minas Gerais para. seu
Assessor em matéria de ciência e de tecnologia.
'
. Vê y. Ex." 9-ue os nomes indioados estão acima de quaisquer suspeitas: têm
competencia ·e tdoneldade reoonhecidas por ato re-cente do próprio Governo que
V. Ex." representa nesta. Casa, o que demonstra que a nossa pre.ocupação é apenas
uma - a de que se faça luz sobre a ma.térLa. e o pronunciamento desses cLentistas
não morra em ·entr.evistas ooasionais, dadas a um ou outro jornal ou revista. científica, cuja vida em geral, não é outra senão ·a das prateleiras das ·bibliotecas.
Vindo ao Congresso, ·este tem, como acabo de citar na justificativa desta
.indagação, ·competência expressa na fixação da polític•a de desenvolvimento brasileira, e atribuir a esta Comissão •a função de examinar o problema, em profundidad·e, e dar grandeza a •este debate será uma contribuição pens.o, altamente
:
positiva, sem prejulgar as soluções.
Se eles -chegarem à conclusão de que a solução ê aquela advogada por V. Ex.",
bater-ei palmas e votarei com eles; se chegarem à conclusão de que a solução é
a linl1a do urânio natural apenas, pens.o que V. Ex." há de concovdar, também,
com essa solução. E quem sabe - é o ponto de vista de alguns deles - a solução
para o Brasil será a .de permitir as duas linhas como f·ez a índia, como f·az a
Ar.gentina ·e como acaba de decidir, há dois meses, a Inglaterra.
Assim, poderemos caminhar no sentido do conhecimento das duas tecnologias
.e, talvez, numa época em que tenhamos os ·dados que inter.essam <lliO Brasil e o
conhecimento da nossa realidade ·e das nossas possibilidades, tomar uma opção
definitiva, por uma ou por outra linha.
o Sr. Virgílio Távora - V. Ex." dá licença, agora, a um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o aparte de V. Ex.a
O Sr. Virgílio Távora - N.O 1. Com que prazer tomamos -conhecimento e
reconhecemos, neste ponto, sim, a nossa ignorância de que o Uust11e· Representante per São Paulo, na sua. cultura polimorfa, ainda apresenta esta faceta desconhecida.
o SR. FRANCO MONTORO - São noções de principiante que se interessa.
pelo problema, mas para mostrar que não sou um intruso· assim tão completo.
o Sr. Virgílio Távora - Vejoa V. Ex. 11 que havia até uma modéstia exagerada
da .parte de V. Ex." e, talvez, uma justiça no nosso caso, quanto a nós, de que
estávamos intrusos no problema. Não! V. Ex." já o é há muito tempo e nós, pelo
menos, há 7 anos, nos debatemos com o assunto. Isto, n.o 1. N.0 2. Repetimos a
opinião pessoal - não temos porque· mudá-la - de que uma questão tão importante quanto esta, quanto mais debatida melhor.
o· SR. FIRANCO MONTORO - Congratulo-me com V. Ex.a, que aliás não
me srurpveende mais.
O Sr. Virgílio Távora - N. 0 3. Mais uma vez faz.emos nossas restrições, porque
aí saímos do físico e passamos para o engenheiro, quanto à possibilidade, em
term.os da ·economia pátria, de montarmos essa.s dUiliS tecnologias, embova elas
tivess,em par.te em comum, como nos discursos anteriores fizemos ciente. E,
~inalmente algo que gostariamos de, mais uma vez, deixa:r aqui bem repisado:
todo o Pr·ograma de Pref·erênci·a montado pel01 OBTN, á esperru do cumprimento
da Lei n.0 5. 889 votada por esse Congre.s.so, se baseia na pro.cura da independência: tecnológica, seja qmmto aos mate1riais seja qquanto ao· know-how e à
engincering. Gosta·ria que não pa.s·sas~·e em julgado. Pa·rlli isso foi criada a: Companhia Brasileirru de Tecnologia Nuclear, e, neste. ponto recordamos com desvanecimento, o testemunho dado numa época: difícil da vido. brasileira, não muito
:rpós o AI-5, quando o Ministro Dias Leite, na instal•ação dessa Companhia, f·ez o
veconrllecimento públloo da coopemção d•o Congresso na pessoa de Arure:iano
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-1240Chaves, ausente; de Arnon de Mello e nossa própria, pelo muito que tinhllilllos,
talvez sem ciência, mas com vontade e com desejo de acertar, lutando estes anos
!Pela consecução daquele objetivo.
O SiR, FRANCO MONTORO- Exato.
O Sr. Arnon de Mello - V. Ex.a dá Mcença para uma ll.lpa:rte?
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex.a e o subScrevo
com a maior satisfação. Não ponhlo nenhum·a dúvida na.s intenções e nos
obj•etivos.
O Sr, Virgílio Távora - Está montado o programa todo à espera da decisão
presidencia:I.
O SR. FRANCO MONTORO - Os Oibjetivos são precisamente os de B~SSegur!lil'
o desenvolvimento brasileiro em matéria nuclear, dando-se a ênfase necessâria.
à tecnologia própria.
O Sr. Virgí)io Távora - Mas, o programa já está montado, no.bre Sena:dor
Frll.lnco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO - Estamos de plenísslmo acordo.
O Sr. Virgílio Távora - A época oportuna: é esta.
O SR. FRANCO MONTORO - Comecei a:s minhas palavras reconhecendo
e~essamente esta questão dos objetivos. Mas isto não a:fasta o prob~ema, que
não se coloca no plano· dos fins, ma.s no plano dos meios. Qual o melo mais indicado pa,ra .atingir-se esse f!im.?
O SR. PRESI!nENTE (Milton Cabral) - Pediria licença ao nobre orador para:
interrompê-lo.
Nobr·e Senador Franco Montara, estamo-nos aproximando das 17 horas;
há mais três orado·res inscritos, como também Sessão Extraordlná:rla. convocada:
para as 18 hora:s e 30 minutos.
· Querta apenas que registrasse este apelo e limitasse oo mínimo os a.partes,
fim de que poss·a: COnCl'llir S'llll. Oração.
·Muito obrigado.
·o.
O Sr. Virgílio Távora- Sr. Presidente, pela ordem.

a

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) Senador Virgllio TáNora.

Com a palavra, pela ordem, o Sr.

O Sr. Virgíliio Távora (Pela ordem) - Sr. Presidente, o assunto é de tal
maneira a.pa:ixona.nte e ao mesmo tempo, condicionante, e de tal maneLra. condicionante do desenvolvimento futuro da Nação, que a Maioria, por nos.so intermédio, f.az um apelo a V. EX.a e aos oradores inscritos, apóSI o ilustre representante da Oposição, para que S. EX.a possa inva:dir um pouco o tempo dos demais,
certo de que eles, V. Ex.a, Sr. Presidente, e todos nós, esta,remos prestando, com
esta discussão, um grande serviço à Pátria brasileira.
O SR. FRANCO MONTORO - Atento às ponderações de V. Ex.a e procurarei,
na medida do possível, limitar os apartes. Dois Senadores acabam de sollcltar
aparte; o Senado Luiz Cavalcante, o Senador Arnon de Mello. COmo disse o
nobre Lfder da Mat!oria, a matéria tem vea.lmente, uma: impo-rtância fundamental
p!lil'a. o desenvolvimento brasileiro, e, quanto à circunstância, _nós estamos exa.ta.mente naquele naquele momento em que se prepara a decisao bra:slle!Jra sobre
o assunto. Penso que o Congr.es.so prestará a.o Go'V•e.rno e ao Pa:ís um grande
serviço debatendo a matéria e ofevecendo as contribuições que chegam até nós,
dos cientistas e técnicos bra:sHeiros, trazendo à tona estes a:r.gumentos fundamentais ao no~oo desenvolvimento. Mas atenderei aos apelos d·e V. EX.a e ouvirei
os rup!lil'teantes, ruqueies Sena;do11es que acabam de sollclta·r a,parte, e encurtarei
as minha-s razões, porque o debate de,ve-se prolongar em próximas Sessões,
penso, que para o interesse do nosso desenvolvimento.
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-241OUço o aparte do Sr. Senador Ltrlz Cava:lcante, que o havia: soUc!tado a.nte·r!ormente e, em seguida, d·are! o aprurte ao Sr. Senador Arnon de Mello.
O Sr. Luiz Cavalcante - Senador Franco Montara, hoje estou me refazendo
da dura ref,re.ga de ontem, quando tl'Ve que enfrenbr a a;g!lldade mental e
também, a veloc!drude com que fala o noss.o nobre Cole·ga Senador Jarbas Pas~
s~trinho ...
O SR. FRANCO MONTORO - Por isso é que ele é pâssaro.
O Sr. Luiz Cavlacante - . . . no debate que travamos sobre o petról:eo.
Assim, ainda hoje es·tou em prostração.
O SR. FRANCO MONTORO - v. Ex... está sempre em forma. Isto é hab!Udooe de um orador traquejado.
O Sr. Luiz Cavalcante - Nã.o, estou em estado de div~tgação e não de discussão. Quero somente aplaudir, o ardor com que V. Ex." e seus aparteantes,
'SenBJdor Virgílio Távora e Senador Arnon de Mello, entregam-se ao tema :l!paixon:l!nte da energi~t nuclear, da qurul l'e:S'ulta a mais sofisticaJda tecnologia; do
mundo atua.l, que é o reatar nucl·ear. Isso me !eva a pensa;r no fato de que,
qua.ndo os Estados Unidos e a Rússia iniciaram a dura competiçfuo no campo
nuclear, eles nã.o esta:vam pensando, aJbsoluta;mente, em reatares para ger:l!r
eletr!cidade; pensavam apenas em levar a destruição um ao outro. Isto, então,
vem dar !nte!r.a. razã.o à Arnold Toyn.bee, qu:l!ndo diz que "a humanidade só
avança contra 1t tempestade". Infelizmente, é assim. Prossigam V. Ex.as que os
ouvkei com enlevo.
O SR. FRANCO MONTORO - Eu agradeço a contribuição de V. Ex.a e me
permito aditar uma consideração do próprio Toynbee. Ele atribui à energia
nuclear e à bomba atôm!ca um efeito surpreendente, por ines'Perad·O. Pelo poder
destruUvo da bomba ~ttômlca é que talvez a Humanidade vá entrar numa época
de paz. Com medo da destruiçã.o total que a detonação de ·algumas bomlbas dessa
potência representa;ria parru a Humanidade é que os homens estã.o, talvez, se
entendendo. com medo d!t destruição, caminham numa linha; de entendimento·.
Um dos aspectos favoráveis do desenvolvimento nuclear, a ser explorado
pelos homens amantes da paz é mostr:l!r que, s·e houver uma guerra com detonação de bomba atómica, não ha·verá morte a:penas de alguns soldados no
campo de batalha, mas nações inteiras seriam destruídas. O terror dessa destruição pode atuar, se bem conduzido, como 31gente propulsor da paz.
O Sr. Luiz Cavalcante - E a paz é o maior, o mais sublime· avanço da
humanidade contl'a a mais terrível tempestade, que é a guerra.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço, mais uma vez, o aparte e a contnbuição de v. Ex."
Ouço, com prazer, o nobre Sr. S·enadocr Arnon de Mello.
O Sr. Amon de Mello - Nobre Sr. Senador Franco Montara, em primeiro
lugar, des·e·J-a;va dizer a V. Ex." que, quanto a mim, como· Presidente da COmissão
de Minas e Energia do Senado, nada tenho a: opor a que façamos reuniões aqui,
·COn1i'ocando para elas, além de outros os cientistas, os refe·ridos por V. Ex." Dos
três cientistas citados po·r V. Ex.", conheço Jos·é vargas, que é uma gr~tnde figura,
como conheço Ma·rcelo Damy de Souza Santos. Devo declaa.'ar que defendo a
ene'rgia nuc'ear para fins pac~ficos, ·e re,cordo, neste ense,jo, a frase do P·rOfessor
Libb, da Universid~td·e da Oa.Jiofórn!a, segundo a qual "·a ·energia nuclea;r só tem
um limite, nas suas a,pl!cações pacificas: a imaginaçã.o dos pesquisadores". E,
a propósito do a;ssunto que nos deteve por tanto t·empo, permito-me ler aqui um
documento oficial, em que afirma: "Conclui-se que os investimentos, no caso
dos reatares de água: pesada, são 58,5% mais altos do que os reatares de água
leve. Conclui-s,e que os custos de ge.ração, no Brasil dos reatares de água· pesada,
~ão 50% mais altos do que os dos reatares de água leve". No programa de
referência para o Brasil, 1977/1990, teríamos, no caso· doa águ~t pesada, custos
adicionais, com relação aos rea to·res de água leve, de 1 b!lhão e 300 milhões de
dó~ares a mais. Multo gmto pela g.entileza de V. Ex." em conceder-me este rupa.rte.
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-242O SR. FRANCO MONTORO - Quero dizer a V. Ex.n. duas coisas: primeiro,
agradecer a manifestação pronta patríótica de V. Ex. 11 , favorável a uma reunião
com a participação de representantes de órgãos governamentais e dos cientistas
e técnicos brasil-eiros, para debater o problema.
.
.
Em segundo lugar, em relação ao problema de maior economia, representado pelos reatares de urânio enriquecido, direi que e.ste é um dos pontos
a respeito dos quais os cientistas que tenho ouvido divergem. De um del·es tenho
a seguln te resposta:
"O investimento fixo em reatares de água pesada é de fato maior,
porque é preciso pagar pela água pesada, que é um Item caro. A água
pesada não é, porém, consumida! Nos reatares de urânio enriquecido,
que é o combustível (e que é consumido), ele custa três vezes mais
caro. Por essa razão, apesar de o inv·estimento inicial ser aproximadamente 15 ou 20% mais caro", e não 50% como foi dito.
É a opinião do cientista José Goldemberg.
É por Isso que proponho que os cientistas venham e s·e entendam direta>
mente.
Diz ele:
"0 custo da eletricldade produzida é aproximadamente o mesmo, porque
o combustível é muito mais barato, no caso do urânio natural".
Acompanha a sua observação de um estudo, a que me referi há pouco,
estudo f·eito pela Agência Internacional de Energia Atómica, no qual se reconhece
que na montagem - reatar e equipamento - de urânio enriquecido, o custo
é de 52 milhões de dólares; de urânio natural, 92 milhões. Mas, .se levarmos
em conta o combustível. ..
O sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex.n. um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com muito prazer.
o Sr. Virgílio Távora - Cinqüenta e dois para noventa e dois, está exatamente na proporção apr-esentada aqui por nós. Os dados são de V. Ex.n.
O SR. FRANCO MONTORO - Agora, a correção do cientista. V. Ex.as levaram em conta o custo do reatar e não o do combustível...
·
O Sr. Virgílio Távora - Não. V. Ex. 11 em nosso discurso vai ler ...
O SR. FRANCO MONTORO -Permita V. Ex.a que eu leia ...
O Sr. Virgílio Távora - Está afirmando algo di~erente.
O SR. FRANCO MONTORO - Se V. Ex. 11 s-e baseia no estudo,' deve~se
bas-ear no estudo do começo ao fim.
Na segunda parte, depois desses subtotais, há a seguinte série: Administração, treinamento, primeira carga de combustível - urânio enriquecido 20 m!lhõ·es; urânio natural - 6 milhões.
Aconte-ce, entretanto, como acabo de demonst~ar, que e.sta carg>a é anual,
em re~ação ao urânto enriquecido. De modo que, praticamente, o preço fica
na mesma. Em três anos está c·oberta a diferença, os preços se equivalem. É
a demonstração feita pelo Professor José Goldemberg, com base no estudo da
Agência Internacional de Energia Atómica.
É claro que o estudo da Bechtel. ..
O Sr. Virgílio Távora - A Bechtel não fez esse estudo, meu caro Senador.
Fez estudo da capacidade da Indústria nacional.
o SR. FRANCO MONTORO - Fez estudo e chega a conclusão diferente.
A proposta que fazem os cientistas é que se entregue esse estudo não a uma
firma particular que, por coincidência, é associada à Westinghouse, mas que se
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todas as nações do mundo, que não tem fim lucrativo, mas fim social.
Quem me informa que ·a Bechtel é assoc~ada da Westinghouse são várias
f·ontes. Entre -outras - para demonstrar que li todo o trabalho de v. Ex." é o discurso feito por V. Ex." A página 19, V. Ex." cita o Consórcio Bechtel-Westinghouse-Union CarbLde
O Sr. Virgílio Távora - Passaria pela cabeça de V. Ex." que não !riamos
citar a V·erdade?
O SR. FRANCO MONTORO - Niio, apenas mostro que es.ta verdad·e não foi
tr.azida por mim como novidade. A Bechtel, que fez o estudo, é a.s.sociada da
West!nghouse, como V. ·Ex." mesmo, no seu discurso, reconhece. Não vejo nisso
nenhuma ·crítica ·a V. Ex." P·elo contrário, é uma homenagem que pr·esto a
V. Ex.", que trouxe a verdad·e .e que confirma aquilo que afirmei há pouco e
mostra que não podemos decidir sobre a matéria: se vamos comprar os reatares
da Westinghouse ou não, fundados nos estudos feitos pela Bechtel, que é associada da Westinghouse. Devemos entregar esses estudos à Agência Internacional
de iEnergia Nuclear.
Esse não é meu ponto de vista, é o ponto de vista de cientistas que consultei
e que mencionei aqui, pedindo que sejam ·ouvidos pela Comissão Na'Cional de
Energia Nuclear. É •a contribuição que trago, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao
debate do problema. Não tenho outro propósito, s.e não o de ser o porta-voz
de homens cujo patriotismo 11econheço, cuj•a competência proclamo e cuja idoneidade acaba de ser reconhecida pelo Governo, ·que através dos seus ó-rgãos
federais, como o Banco Nacional de Desenvolvimento EcDnômico, ou do novo
Governador de Minas Qe.rais, os convocam para Assessores em matéria de assessor}a .para o desenvolvimento científico e tecnológicQ do Brasil. P·enso que é
insuspeita, ·absolutamente objetiva, fundamentada a contribuição que trago. Podemos continuar - ·e devemos - este debate, mas penso que é fundamental,
para encaminhar o problema com a seriedade e a .gravidade que o assunto deve
merecer, da parte do Gongresso, que a Comissão de Energia Nuclear ouça os
representantes do Governo ou se quiser, também, os representantes das firmas
particulares Ldôneas. Não há nenhuma critica ·em que uma firma, procurando
colocar o seu produto, faça. a sua promoção e tenha o seu lucro, que é perfeitamente lícito. Mas é ·ev1dente que, em matéria como esta, precisamos conhecer
todos os dados e ter ·em mãos os elementos para sua decisão que corresponda,
objet!vamente, •ao interesse nadonal.
O Sr. Virgílio Távora - Nobre Senador, desculpe-nos a brincadeira, V. Ex."
está-se sangrando, neste ponto, na veia da saúde, porque fomos nós justamente
quem primeiro dissemos que pessoalmente éramos simpático à f.déia - óbvio
que não caberia •a nós decidir da conveniência dQ requerimento ·de V. Ex.",
que \"ai ser submetido a uma Comissão e ela, no alto do seu ·alvedrio, dirá sua
decisão que, depois, virá a plenário para a discussão complementar das razões
da aquiescência ou não.
O SR. FRANCO MONTORO - A função de V. Ex." foi pe·rfeita e .eu a louvo,
mais uma vez. iReconheço e proclamo o patriotismo de V. Ex.o.
O Sr. Virgílio Távora - Queremos mais uma vez dizer a v. Ex.a, apenas,
por favor não incida na afirmativa: esse trabalho feito pela Bechtel não é
para decisão de um tipo ou de outro, de reatar. Isso, quem informou a V. Ex."
está conflitando ·os fatos. Não é isso. Era justamente examinar a capacidade
da indústria brasileira, as proporções ...
O SR. FRANCO MONTORO - Indústria br.aslleira? V. Ex."' 'COnfirma o
que eu diss•e ...
O Sr. Virgílio Távora - Um momento! V. Ex." concedeu-nos o aparte, vai
ter que ouvir - . . . as proporções em ·que poderíamos ir nacionalizando este
setor. v. Ex." fala que é necessário um estudo do AIEA Esse estudo foi feito
em 1971 ...
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O Sr. Virgílio Távora - Não, repito, mas em 1971.
O SR. FRANCO MONTORO - Conheço o estudo de 1968, e cit.ei.
O Sr. Virgílio Távora - O que V. Ex.a deve conhecer de 1968 é o estudo
LANE - permita-me, apenas num esclarecimento a V. Ex.a - pelo mesmo autor
até, que era o responsável, J. A. Lane, sobre o futuro energético nuclear do
Centro-Sul do Estado. Mas, e dizemos a V. Ex.a que após, em 1971, foram utilizados os recursos desta própria Agência, que já tinha nos auxiliado no· primeiro
equacionamento dos nossos problemas nucl,ear.es, no segundo ...
O ·SR. FRANCO MONTORO - Fazemos parte dessa Agência ...
O Sr. Virgílio Távora - E fazemos parte dela. Os Deputados citados por
V. Ex.a e o Senador, fomos, por coi·ncidência, representantes do Bvasil na Duodécima Conferência Internacional de. Energia Nuclear dessa própria Agência,
em Viena. Portanto, não temos nada contra a Agência, ao contrário, somos
até muito a favor, mas ela fez este estudo e, por coincidência, Donkin, a AIEA
e depois a Bechtel têm muitíssimos pontos em contato, porque lá não é dit.o
que deve ser tal ou qual tipo de reatar. Isso dai, devemos dizer, totalmente,
a capacidade que se vê na indústria brasileira de, em determinado tempo,
atingir certos níveis de nacionalização. Gostari•amos de repor apenas isso, que
não invalida o propósito de V. Ex.a Nós queremos di21er que o problema da
Bechtel foi esse e quando ela foi chamada, no fim de 1973, inicio de 1974,
o reatar de Angra dos 'Reis já estava. escolhido havia então muito tempo, concorrência •assinada, contrato.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a contribuição de V. Ex.a; ela
confirma ...
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Lembro ao nobve Senador que, de
acordo com as normas regimentais, não é possível estender mais o debate. Pediria a V. Ex.a que em dois ou três minutos encerrass·e o seu pronunciamento
porque há três outros oradores inscritos e temos que seguir ,as normas regimentais.
Muito obrigado.
O SR. FRANCO MONTORO - Atenderei ao apelo de V. Ex.a Tive que conceder os apartes porque, inclusive, partiram da Liderança da própria Maioria
e o esclarecimento era necessário.
Os dados trazidos pelo nobre Senador Virgílio Távol.'a não invalidam, pelo
contrário, confirmam o que acabo de declarar. Estes estud·os relativos às possibilidades nacionais na matéria foram entl'egues ·a uma empresa particular.
Parece-nos que o normal é que sejam entl'egues ·a uma· empresa pública, como
a Agência Internacional de Energia Nuclear, da qual o Brasil participa.
·
Sr. Presidente, este debate cont!nu.a.rá. Desejo conclui-lo, hoje, lembrando
apenas um fato fundamental e que se aplica não apenas em relação à Ene,rgla
Atômica, mas a todos os grandes problemas que dividem o mundo moderno.
A grande divisão do mundo hoje é ,entre países altamente industrializados e
países em desenvolvimento. Nem sempre os objetivos desses pais·es sã,o os mesmos. No caso da energi·a nuclear, é .patente a. di\'ergência.. Toda a politica
externa do Brasil demonstra o contrário. O Brasil tem-se recusado a aceitar
uma série de imposições que lhe tentam inflingir, através de acordos internacionais.
O interesse das grandes potências é manter o seu privilégio em re1ação à
energia nuclear - com as melhores intenções talvez - mas, o nosso interesse,
evidentemente, é outro: é desenvolver a nossa competência, não com fins belicosos porque a tradição brasileira é, histórica e fundamentalmente, pacifica.
Queremos, entretanto, apr·oveitar os benefícios da energia nuclear para fins
pacíficos. O primeiro deles é 'a energia elétr!ca, fundamental para o nosso de-
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nuclear para a Saúde Pública; aplicações de ener.gl:a nudear nos vários setores
do desenvolvimento industrial.
Ora, ess,e nosso interesse não é -o mesmo das grandes potências. Dizer que
é·_mais comum encontrar o reatar a urânio -enriquecido não prova nada. Se
examinarmos, •por exemplo, os tipos de aviões que existem no mundo, vamos
encontrar, não os Mlrages, ·que são, talvez os melhores, mas outros fabricados
pel,as grandes potências.
· O fato de haver mais r.eatores desse ou daquele tipo, não significa que eles
sejam melhores para nós, povque há, a respeito, uma diferença de perspectivas
entre o noss·o interesse e o das nações industriall2ladas. Exatamente por isso,
p~ecisamos eJCaminar o probiema com os nossos olhos, e verificar aquilo que
os homens no Brasil, professores e cientistas, que dedicaram a sua vida a esse
problema, têm a dizer ao Brasil a esse respeito.
Considero, hoj.e, um dia de vitória para o Congvesso. O· Líder da Maioria
manifestou o seu interesse e o seu apoio ·à sugestão desta Indicação para que
aCom!ssão examinasse -o problema. O nobre Senador Arnon de Mello, Presi-dente
da Comissão, manifestou o seu entusiasmo e a sua decisão de reunir esses homens .para que debatessem o problema e esclarecess-em o Bras!! a respeito da
matéria. Consideramo-nos multo bem pagos pelo esforço desenvolvido e damos
parabéns ao Congresso Nacional, que, mais uma vez, se dispõe a presta,r ao Bras!!
contrLbuição decisiva para o verdadeiro rumo de um desenvolvimento em bene·
fício do povo braslle!ro.
Era o que tinha 'a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! l
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Concedo a palavra ao nobre
Senador José Lindoso.
O SR. JOSÉ LINDOSO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, comemorou-se ontem, no Rio, em solenidade sob a presidência do eminente General Ernesto
GeliSJel, Chefe da Nação, e que foi mais um encontro de estudos e de reflexão. o
1o.o aniversário da fundação do Banco Nacional da Habitação.
O Banco Nacional da Ha·bitação, Sr. Presid-ente, Srs. Senadores, representa
um dos projetos da Revolução Brasileira, de maio-r significação social e politica.
PaTa que seja apreciado o que ele representa, precisamos recordar, de início,
que em 1963 foram construidas, no País, somente 4.600 unidades e já no ano
de 1973, o BNH edificava 126.000 casas e apartamentos. Todas a:s tentativas
pata solucionar o problema da habitação- popul-ar que se fez antes do período
revolucionário fo-ram 'ensaios empíricos e sem maior significação.
O BNH rep,res-entou, efetivamente, nos diversos aspectos que se possa
analisar, e destacadamente na solução encontrada pelo mecanismo do Fundo
de Garanti•a de Tempo -de Serviç-o dos trabalhadores, garantindo-lhes, ao fim
da s:ua vida de -trabalho, um pecúlio não aviltado pela desvalorização da moeda,
uma expressiv,a conquista social pois, eJCerceu também funçã,o -educad·o:ra com a
criação do· sistema de poupança. Nesses múltiplos aspectos ele vem crescendo
e se afirmando·, ao ponto de não ser hoje uma experlênc~a puramente braJSileira,
pois aqui têm vindo obs·ervá-Io técnicos de outros países, que tentam também,
nas mesmas linhas ou em linhas idênticas às nOISlSas, resolver o angustiante
problema do teta para as populações menos favovecid·as. Lembro que, de
novembro de 1969 até deoombro de 1973, o BNH financiou a construção de
quinhentas e quarenta e três mil unidades residenciais, o que possib!litou a
moradia a mais de dois milhões e melo d.e brasileiros em oitocentos e nove
municípios.
Os inves-timentos 'realizados no perí-odo mencionado foram de trinta e dois
bilhões e setecentos milhões. Considerados, porém, os resultados acumulados,
temos que o Sistema Financ-eiro Habitacional financiou, até 1973, novecentas
mil residências e aplicou quarenta e nove bilhões e nov,ecentos milhões. Mas,
Sr. Presidente, ao se comemorar o ciclo de-cena! do BNH, proclama-s-e que
efetivamente, contando-se as últimas estatísticas, esse instrumento extraord!-
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de um milhão e clnqüenta e uma mil casas. Tanto assim o número de habitação
já financlada. Nesses dez anos, Sr. Presidente, Srs. Slena:dores há êxitos a
assinalar, que ~e evidenciam nos números já citados, mas há, também, muito
idealismo consumido, multas energias gastas, multas decepções registradas, pol.s
n·esse projeto, que foi uma experiência originária e ousada dos brasileiros,
iniciada sob a lnSIPiração patriótica do General Humberto Castello Branco,
experiência ou.s<acta de administradores, de técnicos e de operários, que deram
multo de si pa:ra o Brasil. Poderfamos simbolizá-los nas pessoas que somaram
a maior responsabilidade à frente de Instituição, como cinco presidentes do B!'lli.
E eis que, numa atitude de agradeclm•ento de quantos têm hoje teto para se
abrigar, vamos citar os nomes desses Presidente.s do decênio: S3111dra Cavalcanti,
Nascimento Silva, Mario Trind·ade, Rubem Vaz da Gosta e agora, Mauricio
Schulmann. Elies podem represenrtJar, na suCJeSs·ão doo 'admlnistradOires, essa
conquista sofrida e lumino•sa a :!1avor do povo ll'rasdleiro, que é o sistema habitacional, no qual a peça principal é o BNH.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o BNH, nesses dez ·anos, enfrentou e
continuará enfrentando, certamente, grandes desafios. O Presidente Schulmann,
ontem, ao comemorar o 10.0 aniversário da Instil;uição, fez um estudo objetivo
e critico, uma avaliação - como se diz, em técnicas de serviços sociais, t:m estudos dos resultados de aplicação de recursos humanos - perante o Sr. Presidente da República, de s.eu trabalho e assinalou, Sr. Presidente, que no exercício
de suas metas, o BNH aceitou novos desafios, adotando uma política <linâmica
e sujeita a continua expansão.
Há dez anos, surgia, em decorrência de uma situação imediata, não nascia
da evolução natural de programas apresentados para a solução do difícil
problema habitacional brasHeiro, ma:s da dimensão assumida por este mesmo
problema que tomou, com o decorrer do tempo, proporções gigantescas. F..m
fase histórica, rápida e obj-etiva, registrada pelo O Globo, em tomo do que
foi a ação do BNH e dos recursos mobilizados, relata o Presidente que reduziuse o balanço das atlvida:des da entidade desde .a insti·tuição do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço até ·o•s programas ligados ao saneamento básico
das cidades brasilei,ras. A finalidade do Fundo d'e Garam.tia do Tempo de Serviço
não foi apenas dotar o BNH de recursos compatíveis com o reu vasto pragrama
mas também amparar o trabalhador com o pecúlio do valor atualizado quando
de sua aposentadoria, de vez que o regime anterior de lnden!zação por tempo
de se·rviço da CLT não mais satisf·azia nem oo empreg.acto, nem ao empregador.
E isto já registramos de início. Referiu-se ao sistema brasileiro d'e poupanç·a e
·empréstimo, um dos pontos fundamentais da política habitacional como captador
de recursos e afirmou que, até 30 de junho de 1974, ele llibsorvLa 25 bilhões de
cruzeiros, aproximando-se do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço que
está atualmente com recursos da ordem d'e 27 bilhões. Esta particularidade,
relativamente aos recursos actvindos da poupança é deveras ~l.gnifica~iva. Com
a experiência acumulSida com os anos de atuação, diz o Presidente Mauricio
Schulmann, e com as dificuldades apresentadas pelas COABs o BNH sentiu
que o problema de construir habitações de Interesse social requeria um tratamento prioritário em especial. Desta preocupação surgiu o Sistema Financeiro
de Habltacão Popular, e, em conseqüência o Plano Nacional de Habitação Popular - PLANHAP - que prevê para o decênio, que ora Inicia, a construção de
dol.s milhões de moradias populares.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, decerto que o BNH não constrói paraísos e
mansões para os trabalhadores. O esforço do BNH é, ce·rtamente, o de melho•ra.T
as condições habitacionais da população pobre.
Mas o BNH vem abrindo o seu leque de atuação, a.gora enfr.entando o
problema da urbanização. E eis ,que, com os de financiamento para saneamento e .esgotos nas cidades brasileiras, ·cria condições básicas pa11a a saúde
e para o bem-estar dessas populações, ao lado, portanto, do programa de teto.
D!r-se-ia que ele busca na sua 'avaliação freqüente - enfrentandO! as
dificuldades de nossa indústria de construção civil - a. realização, no futuro,
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Doxiadis realiza ,e que merec·eu tanto entus~asmo de Toynbee.
' .
De certo, as instalações humanas que o BNH realiza têm que estar em
correlação com ,a capacidade de resgate do nosso trabalhador. Mas a lei da
evolução e o processo de desenvolvimento em que estamos todos ·empenhados
no Brasil, elevarão este nível de construção, para conferir maior dlgrildade ao
trabalhado·r.
Eis que, Sr. Presidente, f,azendo este l'eglstro, rendemos homenagem a tantos
quanto se empenharam no labor de fazer do BNH um instrumento a favor
da paz social. E homenageando a memória do Presidente Humberto Castello
Branco, o fundador desse Instituto, registramos ·O empenho, a seriedade que
todos os Presidentes no !Per~odo Revolucionário têm dedicado <aa BNH, e proclamamos, desta tribuna, que a mesma seriedade, o idêntico empenho, o sentido
de responsabilidade continuem na pessoa do Presidente Ernesto Geisel, que
se deslocou de Brasília para dar esse testemunho, ontem, no ruo, participando
da solenidade. Homenageando o Ministro do Interior, Rangel Reis, Pasta a que
está vinculado o Banco Nacional da Habitação, o Presidente Maurício Schulmann,
queremos proclamar o agradecimento do· povo brasileiro por esse programa e
o. desejo de que os esforços se façam sempre na busoa de aperfeiçoá-lo, para
melhor servir à política de justiça social que marca a perenidade da Revnlução
em torno do tema: "O Homem com a sua Meta Absoluta". (Muito bem!l
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Tem a palavra o nobre representante de Santa Catarina, Senador Lenoir Vargas.
O SR. LENOm VARGAS - Sr. Presiden:e e Srs. Senadores, sendo atingido
pela compulsória aposentadoria, por chegar à idade limite, deixou a Cadeira de
Ministro do Supremo Tribunal Federal o catarinense ilustre, brasileiro notável,
o cidadão exemplar que é Luiz Gallotti.
Vinte e cinco anos judicou na Corte Suprema, ao vendaval de todos os acontecimentos que marcaram a História Contemporânea do Brasil, e chega ao porto
final da longa travessia consagrado pelos brasileiros de hoje, como foi sempre
respeitado e admirado pelos brasileiros d·e ontem e de anteontem.
Ao se pressentir que nestes dias Luiz Gallotti deixaria a magistratura suprema, as manifestações de homenagem se sucederam e se inter.sificaram ao
tempo em que a data fatal se aproximava.
O Congresso, pela manifestação de .seus representantes, o Executivo pela
voz do Ministério Público, e o Judiciário, mais fundamente a7ingido pela partida iminente de seu brilhante Par, estiveram vigilantes a destacar a obra construída pelo Juiz excelso em votos notáveis, em pareceres singulares, em decisões memoráveis.
Santa Catarina guarda com avaro orgulho o amor que Luiz Gallotti lhe dedica. A tradicão da sua família e o brilho de seus integrantes na vida nacional
são patrimôn.io barriga-verde, de menção continuada. É que a terra se engrandece com a grandeza de seus filhos e se orgulha de mencionar-lhes continuadamente os feitos notáveis.
. E Luiz Gallotti carrega sempre consigo o sabor do torrão natal e vive todos
os dias e todas as horas da palpitação do coração catarinense.
Nada que diga respeito ao Estado de Santa Catarina lhe é estranho. Está
sempre a ~ualizadoo e se atuallzando sobre a vida da gente da sua Província.
Algumas citações dos elogios que lhe foram feitos no Supremo ilustrarão
o alto conceito em que era tido pelos seus Colegas, homens do melhor saber do
Direito e da sabedoria do julgar.
De minha parte desejo destacar a segurança de Gallottl na inteireza do
seu caráter e na retldão de s·eu.s julgamentos.
Homem de convívio ameno e disputado pela sociedade brasileira, esteve
.sempre fácil para ouvir, sem receios de influenciar-:e, sem falsas austeridades,
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causa que estava a decidir.
Apaixonado pelo Rio de Janeiro, fez do Brasília Palace Hotel seu acampamento de Brasília, e, como acontecera na antiga Capital, também nesta transformou-se em personalidade pública das mais populares.
O Sr. Guido Mondin - Permite V. Ex."' um aparte?
O SR. LENOffi VARGAS- Ouço V. Ex."
o Sr. Guido Mondin - Meu caro Senador Lenoir Vargas, creio que os trabalhos da tarde de hoje, no Senado, foram abertos por um discurso do nosso
nobre Colega Benjamim Farah, enaltecendo a personalidade do nosso Ministro Gallotti. Na opor:unidade, a Maioria, também, se manifestou. Diria que o
discurso do nosso Colega Benjamim Farah teve, assim, um sentido nacional.
Minha interferência no discurso de V. Ex."' é porque me comove ver que é a
Terra que fala, é o homem da mesma Terra que saúda o conterrâneo, ao ensejo
da sua aposentadoria. De sorte que, novamente, em nome da nossa Maioria, desejo participar da homenagem que V. Ex."' presta àquele ilustre conterrâneo,
por.que, precisamente - repi:o - é a Terra que fala. E sabemos, nós daquelas
regiões, quando a um dos nossos. ocorre algo que merece registro, não podemos
ficar desse registro marginalizados. Receba, pois, o meu apoio. As palavras de
v. Ex."' são minhas palavras.
O SR. LENOm VARGAS - Agradeço o aparte de V. Ex."', que sabe muito
bem, quanto eu, que não poderia a Representação de Santa Catarina ficar restrita ao brilhante pronunciamento do nobre Senador Benjamim Farah. Uma
palavra mais íntima deveria ser dita neste momento, e é o que estamos procurando fazer, agora, com o apoio de V. Ex."'
Dizia eu, Sr. Presidente, que Luiz Galloti se transformou, em Brasília, numa
personalidade popular. E que possui, pela cultura, pela educação e pelo temperamento, a virtude invejável de fazer e conservar amigos.
Santa Catarina tem sempre tributado a Luiz Gallotti as suas co~tantes
homenagens, porque poucos como ele a fizeram tão grande nas funçoes que
tem ocupado.
Na sessão plenária de ontem do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Oswaldo
Trigueiro, orador oficial, em seu magnífico discurso asseverava:
JUIZ PARADIGMA
"Pode-se dizer que a vida pública de Luiz Gallottl - vinte anos como
Procurador da República, vinte e cinco anos como Juiz do Supremo transcorr·eu na órbita judiciária. É certo que, de início - disse o Ministro Osvaldo Trigueiro - advogou ele com sucesso e teve promissora experiência política. Se houvesse optado pela advocacia, estaria hoje aposentado, opulentamente, como um dos grandes nomes da profissão. Se
houvesse perseverado na política, não lhe teriam faltado condições e
oportunidades para classificar-se .entre os próceres do seu tempo. Sua
passagem pelo Governo de Santa ca:ar!na revelou nitidamente a capacidade, o descortino, a austeridade, o espírito de liderança do homem de
Estado que ele não quis ser.
É provável, todavia, que nem a advocacia, em que foi exímio, nem a
politica, para a qual se revelou tão bem dotado, lhe impedissem a ascensão ao Supremo Tribunal, qu.e parece ter sido, desde o início, o ponto de
mira de sua vocação. Mas ele se adiantou, em opção feliz, escolhendo o
caminho linear que o conduziu do Ministério Público â mais elevada magistratura da Nação."
A Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Distrito Federal, prestou ainda
este ano, também preocupada com o prazo fa:al da aposentadoria do Ministro
Luiz Gallotti, homenagem eXIpressiva ao grande catarinense.

-249Lu!z Gallottiiniciou o seu discur~o com as seguintes palavras:
"No discurso com que em 1951 saudei, em nome do Supremo Tribunal,
o inolvidável Ministro Anibal Freire, ao aposentar-se, fiz referência à
praxe de só homenagear o Tribunal os Juizes ao saírem e não ao chegarem, dizendo que isto ocorria por ter a homenagem o sentido de julgamento."
Eis os conceitos do preclaro Juiz sobre as homenagens. Ao fim do caminho,
ao término da tarefa, por mais longa que ela seja, a apoteose, ao cair do pano,
quando a serenidade já não pensa em horas de amanhã, e o elogio não pensa
nas reciprocidades, nem forma de créditos para um futuro que não haverá, neste
final, a homenagem é entendida por Luiz Gallotti como o julgamento.
E que julgamento, Sr. Presidente, Srs. Senadores? A Nação aplaude de pé o
grande Juiz que encerrou, da mesma forma como inaugurou a sua missão de
magistrado supremo: com brandura, com firmeza, com digl!ldade, com sabedoria,
com grandeza e amor imenso pelo Direito e pelo justo que ele deve proteger.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Concedo a palavra ao digno representante de Pernambuco, o nobre Senador Wilson campos.
O SR. WILSON CAMPOS - Sr. Presidente, Srs. Sena-dores, em editorial divulgado hoje, intitulado "Coragem para a Verdade", estampa o Correio Braziliense, ·em sua primeira página, um retrato da realidade sanitária em Brasília,
que. pelo seu equilíbrio e teor cívico, merece transcrição nos Anais desta Casa
do Congresso Nacional.
O surto de meningite que vem, há alguns meses, assolando as principais cidades braslleil'as, sem que tenhamos melhores informes estatísticos do interior
do País, tende a criar, no seio do povo, uma ansiosa expectativa, capaz de,
mais rapidamente do que se espera, alimentar perigosa tensão psicossocial.
Afol'a os Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, abrangendo a antiga
Capital da República, talvez nenhuma das Unidades da iF1ederação tenha condições para, com os seus próprios recursos, enfrentar o problema e, assim, a questão
pode ser posta, se realmente configurada a extensão que a Imprensa lhe aponta,
em termos de quase calamidade nacional.
Não se diga, porém, que o Governo não tem pl.'ocurado equacionar o problema e, mais do que isso, mobilizar 11ecursos •e providências, no senttdo de atenuar
os efeitos do surto de meningite no País.
Ainda ontem ouvimos, das autoridad•es sanitárias paulistas, declaração no
sentido de que o Instituto Butantã, naquele Estll!do, uma das mais eficientes
instituições científicas no País, de nomeada internacional, está aparelhado para
a produção de vacinas contra o vírus "A" e "C" da meningite.
Para operar em .escala industrial, aquela instituição científica já contratou
know-how francês e, dentro de um ·ano, se.gundo se anuncia, estará em condições
para o pleno •atendimento da demanda nacional de preventivos.
Há males que vêm para bem, diz um v.e!ho brocardo popular. Foi preciso que
se deflagrasse ·a ameaça, .para que o Instituto Butantã se atirasse a enfrentá-la.
e o Governo moblll2lasse recursos no sentido de aparelhá-lo plenamente, para o
combate à terrível doença. Assim, dentro de dois anos, o Brasil estará em
condições de, por melo de um laboratório público, não apenas atender à demanda
interna de duas preciosas vacinas, mas, também, de disputar novos mercados no
comércio internacional de medicamentos.
Essa mobilização só foi possível porque a Imprensa brasileira, não esmoreceu
em sua campanha que, embora a alguns parecesse ter cunho sensacionalista,
adv·ertla o povo e as autoridades quanto à gravidade do surto de meningite no
planalto bandeirante e em quase todo o País.
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da República, no que tange ao perigoso surto, empresta ao seu principal editorial
de hoje as tintas nítidas da verd!llde.
Em certo trecho, diz o arttcul!sta:
"Há que haver covagem para confessar as omissões ou os erros, falando-se com a clara linguagem da verdade, principalmente quando em
seus desdobramentos a ela estiver significando a salvaguard,a de Vid,as, o
zelo e o respeito pela sgeurança ,e saúde dos cidadãos, proporcionando as
medidas corretas e adequadas para que se reencontrem as coisas na: sua·
ordenação natural."
·
· ·
É o que não tem faltado ao atual Governo: o senso de autocrítica. Quem te~'
nha ouvido ou lidó, na televisão e na Imprensa, os pronunciamentos do jovem
Ministro da Fazenda, Professor Mário Slmonsen há de revelar excelente lmpres-:
são do toque de veracidade que empresta aos seus Informes e opiniões, no que .
tange à conjuntura sócio-econômica do Paí.s. Assim, nenhum de nós ignora, muito menos a elite política, as enormes dificuldades que estamos atravessando, por
Influência mesma lia conjuntura Internacional.
Essa linguagem, clara, p11ecisa e verdadeira, deve se·r falada pelos demais·
Ministros de Estado. Mas o digno e ,eminente titular do .Ministério da Saúde
não precisa de maiores explic,ações: basta que a Nação compare as dotações
confer1das ao seu Ministério com a de outras Secretarias de Estado e advirta~se
de que um povo só tem a saúde que pode realmente pagar.
·
Ora, a dinâmica da execuçiilo orç,amentárla já permite certas trans.posições .
de recursos, de uma para outra área do Orçamento, a fim de atender a situações
emergentes ou conjunturais, inclusive quando se torna necessária a preeminência
de um sobre outros objetivos :nacionais atuals. O da saúde do povo está a reda~ ·
mar maiores recursos.
Sabemos que o Governo Federal está sensibilizado p.~ra o problema e sug.erlmos, apenas, que atende à situação de Brasília. Diga-lhe o Governa-dor, sem
rebuços, toda a verdade ,e a equipe ministerial há-de procurar atender à sltuacão ·
calamitosa denunciada pelo Correio Braziliense, que afirma:
··
"Em realidade, o que se passa ·em Brasília, em muitos casos, é quase
medieval. As Informações sobre salas enceradas, seladas, com uma massa
promíscua e desarvorada de· uma clientela cada vez maior, contaminando toda a rede hospitalar do Distrito, Federal, já está ultrapassando o
telhado da tolerância e o gabarito das autoridades que a;qui. ·estálo r adi~
cadas, para significar um amontoado de erros, uma série interminável
de fracassadas tentativas de não fazer nada, embora tumultuando tudo.
Há perto de quinhentos c,asos de meningite, diagnosticada, nos diversos
estabelecimentos da cidade. O hospital básico de Brasília, o HDB, está
Irremediavelmente comprometido, com suas sessões de cirurgia suspimsas;
por motivo de segurança contra a ·propagação da moléstia Insidiosa."
Assinala o jornal que nem o pessoal destinado a lidar diretamente com os
doentes se encontra vacinado.
Diante desse quadro, Sr. Presidente e Srs. Sena;dores, não podemos acreditar na inépcia das autoridades locais de Brasília. Preferimos crer no. insuflciên"
ela de recursos e por Isso mesmo fazemos um apelo a;o Ministro da Saúde, no
sentido de obtê-los e mobilizá-los para enfrentar ,a situação, acudindo à querida
Capital da Repúblic,a. Não é .preciso, apenas, "coragem para a verdade"; é·
necessária a mobilização de recursos, financeiros e humanos, para debelar a crise
de meningite em Brasília, como em todo o Pais. Ela amea~a a sobrevlvênc!,a dos
homens e tenhamos em mente que, na doutrina da Revolução, o homem é principio, meio ,e fim, no atendimento aos objetlvos na'C!onais.
Sr. Presidente, junto ao meu pronunciamento, para que conste do mesmo, o
artigo publicado no Correio Braziliense de hoje. (Muito bem! Palmas.)
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DISCURSO:
CORAGEM: PARA A VERDADE
:1!: sombrio o quadro que se arma sobre Brasfila, lntranqüillzada e acicatada pela
constância e Insistência de Informações que dão conta de um crescente agravamento
no surto de meningite, que ora assola grande parte do Pais. Pelo grau de Importância
e de responsabilidade, dos escalões administrativos aqui Implantados, mais seriedade,
menos hesitações,. além de ação mais positiva e ordenada, estão sendo reclamadas para
restabelecer o clima de serenidade, a fim de que a cidade se recomponha em suas bases
fisicas e emocionais.

Há que haver coragem para confessar as omissões ou os erros, falando-se com a
clara linguagem da verdade, principalmente quando em seus desdobramentos ela estiver
significando a salvaguarda de vidas, o zelo e o respeito pela· segurança e saúde dos
cidadãos, proporcionando as medidas corretas e adeqttadas para que se reencontrem as
coisas na sua ordenação natural.
Em realidade o que se passa em Brasfl!a, em muitos casos, é quase medieval. As
informações sobre salas encerradas, seladas, com uma massa promíscua e desarvorada
de uma clientela cada vez maior, contaminando toda a rede hospitalar do Distrito
Federal, já está ultrapassando o telhado da tolerância e o gabarito das autoridades que
aqui estão radicadas, para significar um amontoado de erros, uma série interminável
de fracassadas tentativas de não se fazer nada, embora tumultuando tudo.

Há perto de quinhentos casos de meningite, cllagnostlcada, nos diversos estabelecimento da cidade. O hospital básico de Bras!lia, o HDB, está irremediavelmente comprometido, com suas sessões de cirurgia suspensas, por motivos de segurança contra a
propagação da moléstia insidiosa.
Os médicos e enfermeiras, bem como atendentes e outros servidores que lidam,
diretamente com os doentes, ainda não foram vacinados. Há medo, quase pânico, em
muita gente, que só mesmo um estóico devotamento impede que se retire, num resguardo
natural da própria lndenidade.
Em que pese a esses fatores adversos, as escolas, incompreensivelmente continuam
abertas, numa cadeia de propagação do meningococo que poderia ser perfeitamente
cortada, se a comodidade ou o bom-moclsmo não fossem Impedimentos definitivos para
certos homens públicos decicllrem pelo certo, em vez de se apegarem, por conveniência,
ao duvidoso.
Está errada a Secretaria de Saúde em não ter selecionado um único estabelecimento,
- e não um pardieiro - para servir de isolamento.
Está errada em comprometer toda a cadeia de assistência hospitalar, abrigando
Indiscriminadamente em todos os hospitais, pacientes agredidos pela meningite. Está
errado o Hospital Distrital em amontoar doentes nas salas do Pronto-socorro, colocando-os
em cantata com os eventuais utilizadores dos serviços de emergência.
Está errado o Governo do Distrito Federal em não oferecer os dados verdadeiros,
mostrando o grau de incidência da moléstia, para fins de orientação da coletlv!dade.
Ê preciso ter coragem para mostrar que houve erros, para receber a grandeza da
compreensão de quem de cllreito, para que haja novamente a solidária e compacta resposta de toda a cidade, num movimento único de seu reencontro com a realidade.
Se existe algo de clamoroso a ser confessado que se confesse, posto que a vida de
uma criança, Imolada por um surto que está sendo controlado, mas não foi ainda
totalmente contido, chora-se e lamenta-se, porém, aceita-se. Mas, a morte de uma
menina ou de um menino, colhido por uma contaminação numa sala de aula onde ela
vai bu:sc:u· ensino e encontra a morte, é brutal em demasia para ser aceito sem a necessária revolta.
Existem incapazes encapuzados de eficientes, valendo-se de posições elevadas para
esconder Inépcia e Incúria, por Ineptos estarem se comportando.
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!ntranqü!llzadores, eis que significariam em mais de 5. 00•0 pessoas internados, am vez
das 1.900 que lá se encontram, dando para o Grande São Paulo 7.500.000 habitantes.
Lembramos São Paulo, posto que lá as autor!dádes falam francamente, dizem sem
reservas o que ocorre, sem nada esconder. Nem do povo, nem do Governo Feder::tl, como
estão tentando fazer aqui na nossa Capital Federal, exatamente onde se encontra .a
sede única do Poder Executivo do Brasil, com a vigilância do Chefe da Nação.
Tenhamos todos a coragem suficiente para dizer toda a verdade.

O SR. P&ESIDENTE (Milton Cabral) - Concedo a ·palavra ao nobl'e Senador
Fausto Castelo-Branco.
·
·
·
. O SR. FAUSTO (}AS11EILO-BRANCO -Sr. Presidente, Srs. Senadores, tendo
recebido do Dr. José Cândido Borba expediente da Federação das Apaes, da
qual é presidente, comunicando a realização, de 15 a 22 de setembro próximo
vindouro a II Olmpíada Nacional das Apaes e Escolas Especializadas, sobre o
patricínio do MEC, através de seu departamento de Educação Física e Desportos,
sendo prevista a participação de cerca de 2. 000 atletas portadores de retardo
mental que se deslocarão dos diversos estados do nosso País.

Sob os vários aspectos a Olimpíada Nacional é pioneira em nosso País,· quanto à. l'ealização em prol dos excepcionais e sua integração na comunidade.
!Esta semana dedicada aos excepcionais de todo o Brasil, é um chamamento
às necessidades Imediatas da realidade com que nos defrontamos.
Ontem foi lida no auditório do MEC, no Rio, mensagem de Sua Excelência,
o Sr. Ministro da Educação e Cultura, Ministro Ney Braga, por ocasião do início
da Semana Nacional do Excepcional:
Mensagem do Exmo. Sr. Ministro da Educação e Cultura, Sen!lldor Ney
Braga, por ocasião do início da Semana Nacional do Excepcional.
"No momento em que s·e inicia a Semana Nacional .do Excepcional,
dirijo esta mensagem a todos aqueles direta ou indiretamente envo1.:·
vidas na dignificante tarefa da educação especial.
Depois d·e representar, neste mês de agosto, o Presidente Ernesto Gelse! na solenidade de instalação da "V Assembléia Geral do Conselho
Mundial para o bem-estar dos cegos, e de ter entregue o prêmio "Boilesen" de educação à. criatura admirável que foi a brasileira-universal
Helena Antipoff, pioneira do ·ensino aos excepcionais em nosso País,
tenho gravada na memória a lembrança dos instantes que vivi, junto
a pessoas Inteiramente d·edicadas a uma das mais justas e nobres
causas que se pode ·encontrar: o amparo aos deficientes.
Desejo reafirmar por ocasião da Semana Nacional do Excepcional, instuida por feliz inspiração do Inesquecível Presidente Castello Branco,
todo o empenho do lMinistério da Educação e Cultura em apoiar decididamente a política de amparo Integral desenvolvida pelo Centro Nacional de Educação Especial. criado em 3 de julho de 1973. O CENESP
será dotado de todas as condições possíveis para o desenvolvimento
pleno daquela política, que permitam não apenas o atendlment·::> extensivo da excepcionalidade, mas também as medidas preventivas de
várias naturezas.
Quero ainda enfatizar que esta mensagem não é dirigida apenas aos
educadores, mas à. totalidade dos que participam do trabalho ·pela prevenção e recuperação dos excepcionais; aos amigos dessa causa, cuja
magnitude nos dá exemplo maior de como deve ser a verdadeira fraternidade e nos convence de que a reabilitação dos excepcionais não.
apenas promove a estes, mas exal:a, realça c edifica toda a comunidade humana, que se reeduca, reaprende; que melhora, que evolui
tomando consciência de um problema comum a todos nós."
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defic!oentes, todas as pessoas físicas prejudicadas, as emocionalmente desajustadas bem como as superdotadas, enfim todas que requerem consideração especial
no lar, na escola e na sociedade.
.
Registrando anualmente desta tribuna, data tão significativa, ano passado
referia-me ao Decreto n. 0 72.425, de 20 de junho, criando o Centro Nacional de
Educação Especial - CENESP -, com a finalidade de promover em todo o
'l'·erritório Nacional ·e expansão e melhoria do atendimento como órgão Normativo. e disciplinador nos Estados ·e Municípios, graças aos esforços do Dr. Justino
e\lves, atual Chefe de Gabinete do Ministro Ney Braga e na gestão do então
Ministro Jarbas Passarinho.
A relevância de pesquisas ·e levantamentos para que se obtenham idéias novas, motivam a iniciativa de que todos os casos caminhem para uma solução.
O Ministro Ney Braga, para .aqueles que não lhes .sentem o ímpeto para a
grória renovada e perman·ente da Cultura, não volvem também os olhos para o
caminho permanente, intencional, promissor que sempre dedica e dedicou à juventude.
É ele quem diz: ":É útil e necessário que o jovem participe da vida politica,
tornando-se apt.::J a predispor, mobilizar e motivar a sociedade para o seu futuro,
segundo um projeto histórico que não pode ser tecido apenas pelos técnicos e
tecnocratas, mas se forma e ganha densidade nas próprias entranhas da experiência da vida social".
Há pouco.s dias, foi rever.enciada com justiça nesta casa, pelo nobre Senador
Magalhães Pinto, a memória de Helena Antipoff, pioneira da educação do excepcional no Brasil. Inspiradas numa experiência inesquecível, nasceram as
associações de pais. e amigos do excepcional, pelo país afora.
Senhor Presidente, Senhores Senadores,
Tem::Js rep•etido desta tribuna que "É um dever sublime do estado voltar-se
para o magno problema, e dedicar recursos para sua solução".
Sem a poesia e até o exibicionismo que envolve, por vezes, problemas magnos e aflitivos, hoje pontifíca-s•e a justa filosofia de preservar o que ·existe de
conciliável entre o segredo da formação técnica, social e familiar.
Nise Pires publicou recentemente "Educação Especial em Foco", e ela preceitua o que insisto com inteira convicção de êxito, que a todos deve ser dada a
oportunidade de desenvolver ao máximo suas potencialidades próprias.
Não é demais esclarecer que neste documentário encontramos o Parecer n.o
848/72 do então Ministro da Educação e Cultura, solicitando ao Conselho Federal de Educação que forneça subsídios para o ·equacionamento do problema
relacionado com a educação de excepcionais, ampliando idéias e iniciativas próprias e já existentes.
No mesmo processo, louve-se aqui o gesto ministerial, encontra-se uma carta em que o Dr. Justino Alv•es Pereira •à época presidente da federação, encarece a adoção de medidas urgentes e dinâmicas, no momento em que vários outros setores educacionais eram acionados e reformulados.
Fica a oportunidad•e para a meditação; para que os espíritos se elevem e
resultem os benefícios esperados no mundo dos nossos pensamentos, nas vibrações objetivas dos nossos sentimentos.
Obra que até bem pouco quase inexistia mas que já criou forma e corpo nos
últimos t·empos, pela soma de esforços de quantos possam estudá-la e ajudá-la.
Continuaremos nós médicos, educadores, professores, todos que se congregam na prática do bem, certos de que só os pósteros poderão julgar, defender
e d·esenvolver. numa luta que não é nossa, mas, de toda uma comunidade que
cresce e agiganta-se, num país que se move, agita e estremece no destino certo
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O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Antes de encerrar os trabalhos, esta
Presidência convoca Sessão Extraordinâria a realizar-se hoje, às 18 horas e 30
minutos com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores,
sobre a Mensagem n. 0 232, de 1974 (n.o 332/74, na origem, de 9 de julho de 1974),
pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a Escolha do
Sr. Paulo Braz iPint.o da Silva, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Social!sta da Romênia.
Nada mais havendo que tratar declaro encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 'horas e 5 minutos.)

133.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 22 de agosto de 1974
(Extraordinária)
PRESIDl1:NCIA DO SR. RUY SANTOS

As 18 boras e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:

JoQsé Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho
- Renato Franco - Alexandre Cosia - Clodomir Milet - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - HeMdio Nunes - Virgílio Távora Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Luís de Barros - Jessé
Freir·e - Milton Cabral - Ruy Carneiro - Paulo Guerra - Wilson
Campos - Arnon de Mello - Luiz Caval()ante - Lourival Baptista Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg
- Eurico Rezencl.e - João Calmon - Amaral Peixoto - Benj·amim
Farah - Danton Jobim - Nelson Carneiro - Gustavo Capanema José Augusto- Magalhães Pinto - Carvalho Pinto -Franco Montara
- Benedi::o F·erreira - Leoni Mefrdonça - Fernando Corrêa - Otávio
Cesário - Lenoir V:argas - Daniel Kr!eger - Guido Mondin - Tarso
Outra.
O SR. PRE:SIDENTE (Ruy Santos) - A lista de presença acusa o oompareeimento de 45 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 da Comissão de Relações Exteriores sobre ·a Mensagem n. 0 232, de 1974 (n.0 332/74, na origem, de 9 de
julho d,e 1974), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao
senado a escolha do Sr. Paulo Braz Pinto da Silva, Ministro de Primeira
Classe, da Carreira de Diplomata, par·a exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República Socialista da Romênia.
A matéria da pauta deveria ser apreciada em Sessão Secreta. EnJt.retanto,
no plenário, apenas 31 Srs. Senadores, não havendo,
para deliberação.

~mcontram-se presentes,
por consegu~nte, número

Nestas c·ondições, vou ·encerrar a presente Sessão, designancl.o par.a a Ordinária de amanhã, a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Vot:açã·o, em turno único, do Requerimento n. 0 162, de 1974, de autoria d·o
Senhor Senador Lourdval Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso pronunciad·o no dia 14 de agosto d.e 1974, na Sessão
Plenária do Supremo Tribunal F-ederal, pelo Ministro Bilac Pin1to, em homenagem
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dos Deputados.
2

Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 165, de 1974, de autoria do
Senhor Senador Eurico Rezende, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso pronunciado pelo Dr. José Francisco de Moura Cavalcantl,
candidato d·a ARENA ao Governo de Pernambuco, na Convenção partidária realizada em Recife, no dia 11 do mês em curso.
3

Discussão em turno único, da redação final (oferecida pela ·Comissão de
Redação em seu Parecer n. 0 372, de 1974), do Projeto de Resolução n. 0 23, de
1974, que suspende a execução de dispositivo legal que especifica.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 19 horas e 45 minutos.)

134.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 23 de agosto de 1974
PRESIDfl:NCIA DOS SRS. RUY SANTOS E MILTON CABRAL

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
José Lindoso - José Esteves - Cattete Pinheiro - Renato Franco
- Alexandre COsta - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella Helvídi·o Nunes - Virgílio Távora - Walà.emar Alcántara - Wilson
G<lnçalves - Luís de Barros - Jessé Freire - Milton Dabral - Ruy
Darneiro - Paulo Guerra - Wilson Campos - Arnon de Mello - Luiz
Cavalcante - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Ruy Santos
- Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - Benjamim Farah - Gustavo
Capanema - Franco Montoro - Daniel Krieger - Guido Mondin Tarso DuJt.ra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a

Sessão,

O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Expediente.
:t lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA
De agradecimento de comunicação referente a escolha. de nome indicado para
cargo cujo provimento depende de prévia autorização iW Senado Federal:
-

N.o 253174 (n.o 394/74, na origem), de 22 do corrente, referente a esc·olha do
Senhor Carlos Fernando Leckie Lobo, Ministro de Segunda Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Arabe da Líbia.

PARECERES
PARECE•R N.0 385, DE 1974
Da Comissão .de Constituição e Justiça., sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 126, de 1973, que "determina. que, nas comarcas onde houver mais de um juiz com jurisdição criminal, a. execução incumbirá
privativamente a. um deles, designado especialmente pelo Tribunal de
Justiça".
Relator: Sr. Carlos Lindenberg
o pr·o•jeto sob exame, d:e autoriru do eminente Senado·r Franco Montoro,
visa a: inclusão de parágra.fo ao art. 668 do Código de Processo Penal, determinando que, nas comarcas onde houv·er mais de um juiz com jurisdição· crlmina.l,
a execução Incumbirá privativamente a um deles, designado especia'mente pelo
Tribunal de Justiça.
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entendemos que a medida proposta é d'e competência da legislação de otganização judiciáriru dos Estados, ao abrigo da regra cons•titucional ·esrtatuída no
§ 5.0, do a;,rt. 144, da Lei Maior.
Com e!i'eito é notória a competência aludida pela entidade intra-estatal
na, fixação de di•retrlzes de organizaçãro· judiciária por força do mandamento
constitucional citado. A Carta Magna, traçando as regras estruturadoras da
Justiça dos Estados mernbros, outorga., ao alvedrio deles, aJquilo que Pontes de
Miranda chama direito proce.ssrual ~oca!, ao sabo.r doas inf.Juxos e das pecullarida,des regionais, sem o~vMar, toda,via, que os Es•tados têm a fa·culdade de organizar e administrM" a sua própria justiça, mas lhes é defeso legisla,r sobre
matériBJ proc·essual.
Não é sem razão que foi editada a Lei n. 0 5.6Q1, de 4 de novembro de
1970, regulamentando o art. 144, § 5.0 , da Oo·nstituição, ao dis!Por:
·
0
'"Art. 1. - Ca-berá aos Tribunais d•e Justiça dos Estados dispor em resolução aprovada. pelru maioria a;bsoluta de seus membros, so•bre a divisão e o•rganização judiciárias.
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a: organização judiciária compreende:

I-···································································
constituição, classi1icação, atribuições ·e competência dos Juízes e
Va;ras."
Ao contrário da época Impe·rial, com a, consagração do Es·tad·o centvâÚzádo,
que estabelecera a uni1icaçã>o do Poder Jrudiciário, na forma do Estado federaUvo que adv·eio da Rerpúbllca reconhec·eu, a·o lado doa JustiC}a. Federa·!, a
Justiça Estadual. Em dec<J•rrência, entendemos que, só a·os Estados, é c<Jnferido
o dkeito de dispor sobre o pretendido no pro~eto. atendend·o aos, ditames• norteados em sua Organização Judiciária.
Pelo exposto, consideramos o projeto inconstitucional, razã>o pela qual opina·mos pela sua rej elção.
Sala d•as Comis•s6es, em 21 d·e a-gosto de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Carlos Lindenberg, Relator- Helvídio Nunes- Lenoir Vargas -Wilson Gon· .;
çalves - Heitor Dias - Nelson Carneiro, vencido.
II -

PARECER N. 0 386, DE 1974

Da Comissão ·de Constituição e Justiça, sobre o Projeto ;de Lei do
Senado n.0 67, de 1974, que "assegura a contagem de tempo de serviç~
público e do prestado às sociedades de economia mista, para efeito de
aposentadoria".
Relator: rSr. He!lvídio !Nunes
O Senador Franco Montom, que também é ap'audido pro!fessor de DJ.re!to,
não faz multo, ofereceu a esta Oomissão, pertinentemente, curiosa questão, ao
pro·por que a entrada em vigor do Código Penal, sucessivas vezes adiada, fosse
suboOrdinad•a à da:ta de vigência do futuro Código P·enal.
Agora, com o Projeto de Lei n.O 67, de 1974, nã·o menos sdngular, pretende
substitui•r o enunciado no art. 6. 0 dill Lei n. 0 3. 841, de 15 de dezemlbro de 1960,
que contém a clássica ''revogam-se as disposições em co·ntrário", pela que se
sregue:
"Art. 1.0 - PasiSa a vigorar com a S•eguinte redaçã•o o art. 6.o da: Lei n.o
3. 841, de 15 de dezembro de 1960:
"Art. 6.0 - Esta lei entrará em vigo•r ind·ependentemente de regulamentação.
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"Art. 3.0

Esta lei entrará em vigor na. !lata d.e sua publicação.
Revogam-.se a:sr disposições em contrário."
Não cochilassem os deuses, por certo, do ponto de· vista da técnica legislaUva, o emine~te r.epresentante d·e São Paulo rejeitaria. a paternidade da presente propos1çao, nos term·os em que está posta.
2. !Ernpung!dos os ·excess•os redacionais, e ce·rto que, à fa:lta: de norma explícita, as Ieis entram em vigor quar.enta e cinco dias após a sua. publicação (art.
1.0 da Lei de Introdução ao Código Cirvil), tem-se que, em verdade, o senllidor
Franco Montoro pretende a:dlclona•r ao final d·O corpo da Lei n.0 3.841 o seguinte dispositivo:
"·Esta lei entrará ·em vigor independenteme·nte de regulamentação".
Com efeito, na justificativa Of•erecida esclarece o ilustrado autor da proposição:
.
•·.Na pa;rte que diz respeito aos .funcionários públicos civis da União e suas
a:utarquia\S, a Lei n.0 3. 841, de 1960, vem sendo cumprida, consoa;nte orientação
firmada pelo Departame·nto Admlnistratlv·o do Pessoal Civil tiDASPl. Plliradoxalmente, entretanto, relativamente lliO· IN!PS tal não ocorre.
O INPS a;lega, sistematicamente, oos interessados que, não tendo sido re·gulamenta.da, a Lei n.O 3. 841, d·e 1960, não pode ser aplicada.
Dla?te dlsso, só através de recmso ao Judiciário. como se verl:fica pela jurisprudencia do Tribuna·! Federa:! de Recursos (Diário da Justiça de 18-8-71 AC
n.0 24.983 e Diário da Justiça de 4-12-72, .ê;C n. 0 80.183-MGl, cons·eguem os
segurados yer reco•nhecidos os di.reitos que a Lei n.o 3. 841, de 1960, lhes assegura.
A a:l·egada necessLda.de d·e reg'Ulamentação d·essa lei, para sua posterior aJp;ica:ção, não se jus·tiJfica. Trata-se de norma auto-apl!cáv·el".
3. Importa deixa•r cl!llro, aontes do exame d'o real s-ignificado da med~da proposta., .que a Lei n.O 3.841, de 1•960, dispõe sobre a contagem recíproca, para e1feito
de a;posentadorla do tempo de serviço pre.sta·ào por funcionário•s ou empregados à União, às .AJutarqui.a.s, às Soci.edoades de Economia Mista e às Fundações
institu~da;s pelo Pode.r Prúblico.
Em cinco a.rtLgos e respectiv•os parágrafos, o citado diploma confere direitos (art. 1,0), ampara as sit.uaçõe;;; dos que prestaram s~rviços às entidades
enunciadas, antes da a.dmissão no ca:rgo ou emprego (§ 1.0 do a;rt. 1.0 ), disciplina o modo de cont:Ja,gem do tempo d·e s·erviço (§ 2."' do, a:rt. 1.0 ), ordena a
inclusão, para. os mesmos e•feitos, do tempo de serviço prestado a:os Esta:dos e
Municípios (art. 2.0 ), de.te·rmina a maneira: de c~ompor as contribuições para. as
instituições previdenciárias, quando os bene<ficiários não as clescontara.m em
razão do cargo ou emprego que exerciam (art. 3.0), estende as vantagens previstas no art. 180 do Esta;tuto dos Funcionáric.s ctvis da Unift,o· (Lei n. 0 1. 711,
de 28 de outubro de 1·9•52) à aposentadoria dos funci·oná:rios. ou s'ervidores· das
Sociedades àe Economi·a M!st.a: e Fundações Instituídas pelo Poder Público (a.rt.
4.ol e assegura "aos atuals soe•rvidore·s e funcionários beneficiados o direito de
requerer a; co·ntag.em do tempoo· de s·erviço a inco•l'lJ)orar, dentro do prazo. de
dois anos da data de sua publicação".
T·rata:-se, porta·nto, de lei clara, precisa, sem os exces.sos do casuismo, com
as Jimitaçõ·e·S e prazo5, pa·ra au<f.erição dos ben·e,fícios, co·nslgnados no· art. 5. 0
-

4. .AJgora, cabe a pergunta: a. Lei n.o 3,1841, de 1960, necessita à e regulamentação? E mais·: é aconselhável, do ponto de vista da: técnica legi.slativ.a, a re.gra
.segundo a qual a. Lei n. 0 3. 841, doe 1.960 depois à·e mais de treze anos de vigência,
entra.rá em vigor ind·ependentemente ·de reg>ulamentação?
:Re·ecli Dickerson, in a "A Arte de Red!.gir Leis", pág, 131, afirma que ".somente em circunstâncias excepcionais s~eria conveniente exprlmlor deveres• ou
pod·e·re·s ·em termos de modo de procedimento".
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preexistentes, "o re·gulamento delegado não tem .fo•rça de Iei, podendo 5\er de·r·rogado por um suc.essl:vo regulamento" (!Pa·ulo Dourado de Gusmão, in "Introdução à Ciência do Direito", pág. 170, ed. 19'56).
IE prosse,gue:
'lOs l1egulamen~s independentes lt'esultam de podea.- normativo genérico•,
atrl.lbuido pelo !egislador à Administração. O fundamento desses regulamentos
está no fato de a Administração necessitar da faculdade de emamar normas
necessária.s ao exercício de suas funções. Não podem exceder ao seu obdeto:
adminis•tração e ser:viços públlc·os, não podendo, assim, dispor sobre a matéria
reserva:da, co·nstltucionalmente, à lei" (loc. cit. págs. 12·9/1ao, ed. 1974).
··
N'o editorial "iRe.gul•amentação das leis incomp1eta:s", publicado na Revista
do Serviço Público, pág. 3, lê-se:
.
·
"Não há identidade d·e natureza· entre a 1ei e o regulamento. Este é suboa.-~
dinado àqueda, como instrumento preparatório de sua execução. Ao emiti-lo o
Executivo a:tua na ó11biba cons·tltucional que lhe foi demarcada, não podendo
fugir ao ·espírito e à 1etra da le1 a regulamentar".
·• .
'De Plácido e Silva, in "(Repertório Enciclopédico do Direito Brasileia.-o", vol.
mvm, pág. 48, diz:
"A regulamentação, sem se afas,tar da lei, vem estabelecer a forma JU a
conduta de aplicação da mesma 1ei. Não é, po·is, à·e sua função instituir regra
nova de cruráter substancial, nem estabel:e·cer princípio ou regra, divergente da
lei regu .amentada''.
Os conceitos aco.J!hidos, entretanto, não d·evem excluir da necessidade e
conveniência de regulamenta•ção a'lgumao.s leis que são tota•l ou parcialmente
auto-executáveis, Vlale d:Jzer, aquelas que contêm o quid Imprescindível à pronta
e concreta imposição de sua normatividad·e.
É que, conso·a-n te a lição de Sé~gio Plena!!:, "nas leis se estabelecem IIJl)enas
os balizamentos gerais da disciplina de d>eterminada conduta ou instituto, relegando-se ao regu amento a operação de pa·rticularlza,ção da regra rubstra-tamente
pos•ta. O pro.gresso tecnológico, diariamente conqulstad>O, e a crescente compLexidade dos fenômenos soc~ais, tornam, re·a-lmente Indesejável e praticamente
impossív·el que na lei possa exll!urlr-s•e o objeto da a.tuaçã.o normativa. Gr.eio
se revelaria de insupo·rtável fixidez, divorciada da reàlldade fática, a lei que
des-cesse às minúclas, de hábito l"egulamentares.
De toda so·rte, contudo, ~oeja ou não auto-.executável, em qual,que·r caso sua
regulamentação s·e·rá legítima. A única: distinção existente entr·e uma e outra
hi:pótes.e reside na c!a.-cunstância de, quanto ao segtmdo tipo, o regulamento
consistir em condição de sua aplicablllcfa-de" (Repertório Enciclopédico do Direito Bras!. eJ.ro, vo.J. XllVII[, pá.g. 51).
5. Feita a adequação das lições transcrita's ao cas·o concreto, tem-se que decorrido mais de treze aJlos de aplicação, pelo D!.A_SP, a Lei n.0 3. 841, de 1960,
que é auto-·e:x;ecutável, que se dirigiu à c·rlação de d!:r.eltos rela-tivos à contagem
recíproc•a de tempo de s'ervlço, para efeito de a-posentadoria, os quase três•
lustros de vigência mostram, de modo eloqü.ente, a dlspensabUtdade de sua
regulamentação.
Descumr:>re-a, todavia, o INPS, segundo Informa: a justLficação do senador
Franco Montara. Que 1azer?
"O d·es·cumprlmento na medida em que atentar contra a execução da lei,
pocerá cc:mlfigua.-a:r, em nos,so d~relto poolt!vo, o· •Qrime de responiS•abiUdade''
('R.iE.D.B., loc., clt. pá;g. 52).
Não parece válido, do ponto de v!S·ta jurídico, que resistências s·etorla·ls à
OTJerâncla da: lei .sejam transpostas atva•vés de norma que afirme a desnecessldade de regulamentação.
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Assim, o dispositivo que se pretende aditar à Lei n. 0 3. 841, de 1960, fere a
sistemâtica juri!dica. pois que ao invés de lno·va·r, gera perturbações em áJreas
conceltua•is conveni•entemente e.stratlf.ica.ct:as.
·
A regra fundamental a ser observada, pois, é a de que cabe a•o· Pode·r Judiciário, e não ao LNPS, a aMvidade inte.rpr.etativa das :·eis, assim como o zelo
pela: sua ln tegraJ e fiel obs•ervância•.
!L Isto posto, estou em que o Projeto de Lei n. 0 67, de 1·974, não f·ere a oonstltul.ção. Entendo, porém, que é injuridlco, pois que o caminho para o.bter, em
certo setor da públic•a administração o cumprimento de diploma le.gal não é o
do Legislativo. mas dev·e s·er procurad·o, como vem sendo, atr9JVés d'O Judiciári'O.
Os abusos porv·entura prruticados têm remédio específico.
É o parecer.
Sa:la das ComisLSÕes, em 21 de a~osto de 1974. - Daniel Krieger, Presidente Helvídio Nunes, Relator - Lenoir Vargas - Nelson Carneiro, com restrições ..,.... Carlos Lindenberg - Wilson Gonçalves - Heitor Dias,
PARECER N.0 387, DE 1974
Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de Lei da
Câmara n.0 72, de 1974 (n. 0 457-B/71, na origem), que "dispõe sobre a
divulgação do livro pela televisão e dá outras providências."
Relator: Sr. Benjamim Farah
· O presente projeto, de autoria do ilustre Deputado Fernando Cunha, propõe
que ,!IS estações de_ televisão reservem, semanalmente, trinta minutos, para promoçao e divulgaçao de livros didáticos, técnico-científicos e literários.
· O art. 2. 0 faculta que os programas televisados se subdividam, no máximo,
em seis, com duração de cinco minutos diários, devendo, porém, ser gravados e,
posteriormente, submetidos à aprovação da Fundação Centro Brasileiro de TV
Educativa, entidade incumbida de produzir, adquirir e distribuir material
audiovisual destinado à radiodifusão educativa. O art. 3.0 comina pena de multa
correspondente a cinqüenta v·ezes o maior salário mínimo vigente no País aos
infratores do disposto no projeto, competindo ao Cons.elho Nacional de Telecomunicações a aplicação daquela penalidade, mediante repr·esentação do Instituto Nacional do Livro.
Justificando sua iniciativa, afirma o eminente Deputado Fernando Cunha
que o proj.eto em exame visa apenas a dar cumprim·ento ao disposto no art. 180
da Constituição, quando determina que "o amparo à cultura é dever do Estado".
Prosseguindo, afirma que "As televisões com sua força comunicativa, após
a transmutação de nossa iniciativa em lei, paralelamente ao considerável e
fecundo esforço ~vernamental generalizando a alfabetização, irão prestar excepcional serviço ao Pais, incr·ementando a cultura de nosso povo.
. E estimulando o hábito da leitura, implicitamente estaremos ajudando os
escritores, quase sempre obrigados ao exercício de outras profissões para poderem viver".
Consultado a respeito da conveniência da proposição. o Instituto Nacional
do Livro assim se manlf·estou: "Não poderia o Instituto Nacional do Livro, como
seria previsível, negar apoio a esse projeto que reflete a preocupação do Legislativo em consonância com o Executivo, em dotar a televisão brasileira com
progr~mas de melhor nível, que venham ajudar efetivamente o desenvolvimento
do nosso país".
E em prosseguimento ao exame da validade e oportunidade do projeto,
aquel~ órgão técnico do MEC acrescenta que "a divulgação do livro, que terá
como decorrência a expansão do l1á·blto da leitura, ao utilizar a televisão, cer-
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ao povo brasileiro, paralelamente ao desenvolvimento económico que ora se
verifica no Brasil, o conteúdo humanístico sem o qual todo o progresso económico será inútil".
Em "Tutaméia", no quarto Pr·efácio que escreveu, o Inolvidável Guimarães
Rosa assim afirma: "Só sei que há mistérios demais em torno dos livros, de
quem os lê e de quem os escreve. As vezes quase sempre, um livro é maior do
que a ·gente".
E no mesmo livro, o notável romancista afirma que "o livro pode valer pelo
muito que nele não dev.eu caber".
Dos movimentos de expansão cultural, com que se alargaram os nossos
costumes e as nossas maneiras de .pensar e de sentir, e se propagou por toda
a parte o gosto pela leitura, um dos índices foi, certamente, o Impulso que
tomaram as f·elras de livro e as bibliotecas públicas espalhadas pelo País.
A amá'llse do movimento bibliotecáirio, para o qual concorreram eficazmente as novas teorias pedagógicas e uma consciência mais viva do papel das
b1bliotecas, como elemento auxiliar de educação e de cultura, não nos r·evela
apenas um crescimento numérico dessas Instituições mas um esforço notável
em alguns centros do Pais, ·para reorganizá-las no s·entido de as tornar mais
úteis e acessíveis ao público e de dar orientação uniforme aos seus serviços
técnicos de catalogação e classificação.
A esse movimento, o proj.eto em exame objetiva acrescentar a ação dinâmica e penetrante das TVs. Nada mais justo e mais louváveis, sobl.'etudo quando
se sa;be que as autoridade~. governamentais estão, hoje, vivamente empenhadas
em dotar as nossas emissoras de TV de programa de alto nível cultural e educacional, tornando-as instrumento poderoso de promoç&o do homem e do desenvolvimento do povo brasileiro.
A vista do ex;posto, esta Comissão é de parecer que a proposição merece ser
aprovada.
Sala das Comissões, em 22 de agosto de 1974. - Gustavo Capanema, Presidente - Benjamim Farah, Relator - Arnon de l\rello - Helvídio Nunes.
PARECER N.0 388, D-E 1974
Doa Comissão de Constituição e Justiça, sobre, a Subemenda à Emenda
Substitutiva n.0 1-CCJ, ao Projeto de Lei do Senado n.o 136, de 1973, que
"toma obrigatória publicação em bilhetes de apostas da Loteria Esportiva
Federal e dá outras providências".
Relator: 'Sr. Carlos Lindenberg
Retorna, pela segunda vez, para o exame desta Comissão, o pr.esente projeto de lei, de autoria do ilustre Senador Nelson carneiro, que dispõe sobre a
Inscrição, nos volantes de prognósticos esportivos, de dizeres alusivos ao dever
do voto, em virtude de haver recebido, em pJ.enário, subemenda à emenda deste
órgão técnico, oferecida pe!o eminente Senador Waldemar Alcântara.
Propõe a referida subemenda que S·e substituam as expressões "as Casas
Legislativas e Prefeituras Municipais" pelas: "o Congresso Nacional e as Assembléias Estaduais".
Em sua justificativa, declara o seu autor que "as eleições opara as Câmaras
de Vereadores e Prefeituras dos MunicLpios brasileiros, não coincidem, na forma
da legislação eleitoral vigente, com aquelas para os cargos eletlvos federais e
estaduais, por Isso que a medida proposta deve limitar-se aos pleitos el·eltorals
realizados em conjunto e na mesma data em todo o território nacional".
Efetivamente, de acordo com o que dispõe a lei eleitoral em vigor, o aspecto
da coincidência do período eleitoral é pr·eponderante para que possam ser efetlvos os elevados desígnios do Projeto, no mérito, já proclamados e recomendados pela douta Comissão de Educação e Cultura.
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reconheoor a inteira procedência da subemenda substitutiva de plenário, tanto
no seu aspecto estritamente legal, como no da sua conveniência e oportunidade.
Sala das Comissões, em 14 de agosto de 1974. - Daniel Krieger, Presidente
....,. Carlos Lindenberg, Relator - Helvídio Nunes - Accioly Filho - Wilson Gonçalves - Heitor Dias - Mattos Leão _, Italívio Coelho - José Augusto.
PARECER. N. 0 389, DE 1974
Da Comissão de Educação fl Cultura, sobre a Subemenda à Emenda
Substitutiva n,<> 1-CCJ, ao Projeto de Lei do Senado n.0 136, de 1973.
Relator: Sr. Helvídio Nunes
Em virtude de hav.er recebido, em .plenário, Subemenda Substitutiva à
Eme.nda n. 0 1 da Comissão d·e Constituição e Justiça,. volta a esta Comissão, para
sobre ela manifestar-se, o presente projeto de autoria do eminente Senador
Nelson Carneiro, que determina a inscrição, nos volantes d·e prognósticos esportivos, de dizeres alusivos ao dever do voto.
··Propõe· a cititda subemenda, de autoria do ilustre Senador Waldemar Alcântara que se substituam as expressões "Casas Legislativas e Prefeiturás
Municipais" pelas: "0 Congresso Nacional e as Assembléias Estaduais".
·
. .Justificando sua proposição, o repres·entante do Estado do Ceará observa
que "as eleições para as Câmaras de Vereadores e Pref·eituras dos Municfpios
brasileiros, não coincidem, na forma da legislação ·eleitoral vig<mte, com aquelas
para os cargos eletivos federais e estaduais, por isso que a medida proposta
deve limitar-se aos pleitos el·eitorais realizados em conjunto e na mesma data
em todo o território nacional" .
.· .. A douta Comissão de Constituição e Justiça, à qual. regimentalmente, também compete opinar sobre o mérito da subemenda, pois qu.e versa matéria referente à· Lei Eleitoral, pronunciou-se pela sua a;provação, sob o fundamento
de que "o aspecto da coincidência do período eleitoral é preponderante para
que possam ser efetivados os altos -desígnios do Projeto".
. A rigor, à Comissão de Educação e Cultura falece competência para, do
ponto d·e vista regimental, manifestar-se sobre a matéria.
Todavia, atendendo às judiciosas ponderações da ilustrada Comissão de
Constituição e Justiça, que acolheu a proposição "tanto no seu aspecto legal,
como no da sua conveniência e oportunidade", a Comissão de Educação e Cultura manif.esta-se, igualmente, pela sua aprovação, vendo nela uma contribuição indispensável para o aprimoramento do Projeto.
Sala das Comissões, em 22 de agosto de 1974. - Gustavo Capanema, Presidente- Helvídio Nunes, Relator- Benjamim Farah - Arnon de Mello.
PARECER N." 390, DE 1974
d'a Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei do
Senado n.0 48, de 1973, que "altera disposições do Decreto-Lei n.0 486,
de 3 de' marco de 1969, que dispõe sobre a escrituração de livros comerciais
e dá outras providências".
Relator: Sr. Nelson Carneiro
ll: a terceira vez que o Projeto de Lei do Senado n. 0 48, de 1973, vem ao exame
desta Comissão. A proposição, de autoria do ilustre Senador Antonio Ca_:los, áltera
disposição do Decreto-Lei n. 0 486, de 3 de março de 1969, que dispoe sobre a
escrituração de livros comerciais e dá outras providências.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou substitutivo de minha autoria,
contra o voto do eminente Senador Antonio Carlos.
As doutas Comissões de Economia e de Finanças abandonavam o substitutivo,
para acolher integralmente o projeto original.

-264Depois de adiada, em plenário, por duas vezes, a discussão do Projeto, o nobre
Senador Antonio Carlos requereu novo pronunciamento desta comissão, em face
da Portaria n.O 5, de 13 de dezembro de 1973, do Dlretor-Geral do Departamento
Nacional de Registro do comércio, o que foi aprovado.
Em novo pronunciamento pedi, já que se tratava de matéria de mérito, se
solicltassse o pronunciamento do Ministério da Fazenda, que velo nos seguintes
termos:
0168-01918/74 - SGMF - N. 0 661
Senhor Subchefe para Assuntos Parlamentares do Gablnente Civil da Presidência da República
Pelo Ofício n. 0 177-SAP/74, que encaminhou o Ofício SM-123/74, do Senado
Federal, solicita v. S." pronunciamento desta Secretaria de Estado sobre o Projeto
de Lei n. 0 48/73, oriundo daquela mesma Casa do Congresso.
O projeto se propõe a atingir dois obj etivos:
1.0 )' ·alteração doo Decreto-Lei n.0 486/69, para permitir o registro a posteriori
das folhas soltas escrituradas;
2.0) :estender aos livros comerciais a permissão contida na Lei n.o 5.4\33/68.
O objetivo alinhando no segundo item afigura-se-me despiciendo porque
a pretensão está abrangida pelas disposições do Decreto-Lei n.o 5.438/68, cuja
regulamentação, em .segundo grau, já contempla a: espécie, ex-vi das disposições contidas na Portaria BSB n. 0 5/73.
Relativamente ao registro a posterior!, há alguns aspectos que precisam
ser considerados:
•1.0 ) o registro a posterior! das folhas escrituradas, contrariamente ao que
ocorre com o registro a priori ..em que o tra:balho se dilui durante todo um exercício, prov•ocará o acúmulo dO•S serviços nos órgãos do Registro do Comércio, considerando que cerca de 90% das empresas levantam seus balanços anuais em 31 de
dezembro;
.2. 0 ) essa situação de acúmulo dos serviços nos órgãos de !Registro se agravara pelo fato de que nos primeiros meses do ano as Juntas Comerciais estão
assoberbadas com outros registras, tal como o das atas das asemblélas gerais.
3.0 ) a retenção das fichas, pelas Juntas Comerciais, por prolongado período
(o que fatalmente ocorrerá), dificultará sobremodo a fiscalização;
4. 0 ) a fiscalização, a par do .períod'o para registro, também ficará obstruída
no período de encadernação;
5.0)possib!lidade de grandes atrasos na escrituração, visto que o registro só
é obrigatório no prazo de 90 dias após o bala.nço;
6. 0 ) esta maior liberdade concedida às pessoas jurídicas facultará "retificações" à sua conveniência, com possíveis prejuízos para a Fazenda.
O disposto no § 1.0 do art. 4. 0 , que consubstancia sanção pecuniária pelo
descumprimento do disposto no art. 2. 0 do projeto, parece-me ineficaz, considerando que pode interessar ao comerciante inadimplente o pagamento da quantia de um sa:lário mínimo - irrisória para o fim a que se proopõe.
Ainda com re!ferência à multa comlnada no § 1.0 do art. 4.0 , há outro .aspecto
a observar, qual seja o da destinação dessas importâncias, se à União ou aos
Estados. As Juntas Comerciais são órgãos vinculados administrativamente aos
Governos Estaduais, mas há casos em que o Registro de Comércio é feito por Cartórios. Pelo que se subentende do § 3.0 do mesmo artigo, onde é prevista a arrecadação por Documento único de Arrecadação (DUAl, destinar-se-la essa receita
aos cofres da União. Portanto, é um ponto que precisa ficar bem esclarecido, porque o órgão beneficiado precisa aparelhar-se convenientemente, a fim de evitar
transtornos administrativos.
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~nfrator do pr·eceito o direito de defesa; 2.o porque o assunto versado pelo projeto
é d~ Direito Comercial, e não há conf,!lndir-se com a matéria tributária - aplicaçao de multas previstas na legislaçao do imposto sobre a renda nos casos de
inobservância das formalidades mercantis, o mesmo ocorrendo com referência
ao disposto no § 4.0 do art. 2.0 A vingar referido dispositivo, surgiriam questões
outras tais como: competência judicante, forma processual, incidência de acréscimos moratórias, de juros, de correção monetárias e outros.
Pretende o projeto suprir ·a exigência contida no item VII do art. 186 do
Decreto-Lei n. 0 7.661/4!5 com a simples a:utenticação a posterior! prevista no
art. 2. 0 Prevê aquele dispositivo, como uma das hipóteses que caracterizam o
crime !alimentar, o fato de concorrer com a falência a "falta de apresentação
do balanço, dentro de sessenta dias após a data fixada para o seu encerramento,
a rubrica do juiz sob cuja jurisdição estiver o seu estabe'ecimento principal".
Parece-me que o fim visado pelo Decreto-Lei n.0 7.661/45 não seria atingido
apenas pela alteração dos momentos em que o comerciante leva a registro seus
llvros.
A Lei de Falências, foi, ainda, atingida em seu § 1.0 do art. to, quando torna
líquida, legitimando a falência, a obrigação provada por conta extraída dos livros
comerciais, nas hipóteses enumeradas. O valor probante de fichas não autenticadas, substituíveis ad libitum do comerciante, torna-se discutível e creio mesmo
que, nestas condições, não haverá clima para o crédito em bases sólidas.
Além das implicações demonstradas, o projeto peca quanto à oportunidade,
porquanto a matéria de que trata é objeto da disciplina do anteprojeto de Código
Civil, em elaboração e submetido à discussão pública pelo Ministério da Justiça.
Portanto, qualquer inovação sobre o assunto, abrindo novas frentes de debates
e de dúvidas será inconveniente e inoportua.
Ainda, é mister se destaque, muito embora elevam as forma:lidad'es extrínsecas
e intrínsecas exigidas para .a escrituração merca:ntil evoluir, a fim de acompanhar
as modernas técnicas da escrituração - e quanto a este aspecto mostrou-se sensível o legislador ao introduzir as alterações constantes do Decreto-Lei n.0 486/69
-, essa transformação há de efetivar-se sem prejuízo da segurança das relações
comerciais.
Assim, pelas razões expen?fdas e considerando q,!le .a sistemáti~a preconizada no projeto infirmaria a fe conferida pela legislaçao a escrituraçao mercantil, opino pela rejeição do Projeto n. 0 48/73.
Aproveito a oportunidade para renovar a V. s.e. os protestos de estima e
consideração.- José Carlos Soares Freire, Secretário-Geral".
Assim, não vejo como modificar o substitutivo desta Comissão, que sem rejeitar o projeto, assegura à Fazenda Nacional os meios necessários à sua fiscalização.
Acolho, porém, em parte, a sugestão do nobre Senador Antonio Carlos como
submenda ao ·art. 7.0 e não ao 8.o como por equívoco, foi proposto.
SUBEMENDA N.0 1 - CCJ
Art. 7.0 - Fica autorizada a microfilmagem dos livros comerciais e fiscais
das pessoas jurídicas, obedecidas as regras da Lei n. 0 5.433, de 8 de maio de 1968;
Parágrafo único- O microfilme referido no caput deste artigo deverá conter
imediatamente após a imagem de abertura do filme, de que trata o Decreto n. 0
64.398, de 24 de abril de 196•9, a referência do termo Es·pecial ·tlev!damente autenticados pelos órgãos de Registro competente.
S.M.J.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1974. - Daniel Krieger, Presid.ente Nelson Carneiro, Relator -Carlos Lindenberg- Lenoir Vargas -Wilson Gonçalves - Heitor Di:IJS - llelvídio Nunes.
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Sobre a mesa, ofício que será !!do pelo Sr. 1. 0 -Secretário.
É lido o seguinte:
GABINETE DO LíDER DA MAIORM.
Brasilla; 22 de agosto de 1974.
OFíCIO N. 0 143/74
Senhor Pres!d.ente:
Na fooma regimental, ·tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os
nomes dos Senhores Deputados José Haddad, Manoel Taveira e Robe•rto Galvani,
pa11a substituírem os Senhores Deputados Mo·ac!r Chiess·e, José P·enedo e J.anuário Feitosa, como membros da Com!~são Mista incumbida de estudo e pal'ecer
oome 1a Mensagem n.0 155/74-0N, 0 qwe• ISUbmete à delibieração do Congll'esso
Nacional o texto do Decreto-Lei n. 1.335, de 8 de julho de 1974, que "estende·
benefícios fiscais às vendas no mercado interno de máquinas e .equipamentos,
e dá outras providências".
·
· ·
Aproveito a oportunidade para ·renovar a Vossa Excelência os protestos
de minha elevada estima e distinta consideração. - Paulino Cícero, Vice-Líder ·
O SR. PRESIDENTE' (Ruy Santos) -Serão feitrus as substituições solicitadas. ·

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

lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 86, de 1974
Introduz alterações no Código Nacional de Tr~nsito.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - Acrescentem-se ao art. 68 do Código Nacional de Trânsito (Lei
n.o 5.108, d•e 21 de setembro de 196&) os s.eguintes parágrafos:
"§ 3. 0 Os exames de habilitação serã-o sempre feitos no muni-·
cípio da residência ou domicílio dos candidatos, sendo facultado aos do
interior fazê-los nas capitais, ou n·as cidades doe mais de cem .mil,
habitantes.
§ 4. 0 Os candidatos habilitados nas cidades do interior nã,o
poderão dirigir habitualmente nas capitais ou nas cidades de populaçã,o
superior a cem mil habitantes, salvo se forem aprovados .em exam-e
perante àJs ~esp•ectivas repartições."
·
0
Art. 2. - Esta Lei enbrará em vigor na data da sua publ!cação, revoga-·
das as disposições em contrário.
Justificação
É fa'to por demais conhecido que as repartições responsáveis pelos exwnes
de habilitação e de fiscalização do trânsito não dispõem nem de pessoal, nem .
de elementoiS suficientes para bem desempenha·!' sua missão, na imensa maioria dos m un!cip!os brasileiros.
Normalmente, os Departamentos de Trânsito estão equipados e dispõem
de pessoal habi)itado nas <:apitais. No interior, o serviço é entregue às De1egacias de Polícta, ond·e falta pessoal hab!l!tado e equipamentos.
ASIS1m, as <:arteiras nacionais de habll!tação são obtidas, no interior do
Pais, por candidatos que absolutamente não sat!sfaz.em as condições estab•elec!das pelas no·rmas fi:x~adas pelo Cons•elho Nacional de Trânsito, quando baixou
a Resolução n.0 449/72, publicada no Diário Oficial da: União, de 10 de março
de 1971.
De fato, é multo mais difícil a um candidato obter a carteira de hab!litação nas capitais, onde os Departamentos de Trân:sito se ·encontram mais ou
menos aparl!!!hados, do que no interior.
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ao rizor dos exames nas capitais, pois, não raro, não satisfazem plenamente
aiS condições exigidrus.
A'ém disso, no interior, é muito mais fácil obter-se a carteira, recorrendo
o candidato às suas relações de ami~ade, à sua influência pessoal etc.
Então, o candidato qu•e não tem condições, seja por deficiências físicas,
seja por não ter ainda a .capacidade de bem dirigir veículos automotores, embora
re~da nas capital.IS ou -em cidades de pop_ulação superior a cem mil habitantes,
procura as pequenas cidades e lá consoegue, sem maiores dificuldades, obter a
carteira de habllltação. De posse desse documento, passa a dirigir nas capitais
e nas grandes cidades.
Condutores a.ISslm habllitado1s, constituem permanente p·erigo à vida e à
propriedade alheia.
Por Isso, o índice de acidentes de !llutomóveis, provocados por condutores
que foram habllltados sem as condições exigidas, cresce assustadoramente nas
grandes cidades brruo"'ileiras. Esse índice é de tal maneira e1evado que constitui
triste recorde brasileiro, atestando falhas clamorosas na conc•essão das carteiras
de habilitação e exigindo providências enérgicas para coibix os abusos e preseiL'V!liil' a incolumidade e a propriedade a'heias.
O proj.eto visa, justamente, atender a esse reclamo.
Em prim·elrD lugar, estabelece ele, como norma ger·al, a obrigatoriedade
do candidato à carteira nacional de habilitação, só poder obtê~Ia no município
da sua residência ou domi·cílio. Impede, portanto, o exp•ediente de residentes
ou domiciliados nas .capitais ou nas grandes cidades continuarem a valer-se
do interior paJra obter o document.o, s·em cumprimento- d•as exigências legais.
O projeto só abr·e uma exceção a ·essa regra geral, que é precisamente o
contrário do que s·e faz atualmente: faculta aos candidatos do interior obter
as carteiras nas capoltais.
Mas, como apenas tal medida não seria suficiente, eis que muitos cidadãos,
que residiam no interior, mudam-se para ·as capitais, o prodeto p•r-evê a hipótese
e impõe condição.
Assim. quem obtevre a caJl"teill'a de habilitação no inte-rior, para di-rigir
habitualmente nas capitais e nas cidad·es de mais de cem mil habitantes, terá
de s•e submeter •a novos exames perante o Departamento de Trânsito.
É ·evidente que ta1 exigência não alcança quem, ·eventualmente. se dirige
do Interior à capital. O projeto exige a habitualidade que é, especificamente,
a situação daquele que mudou a residência ou D domicilio.
Entendemos que, se merecer •aprovação, d•evidamente ap-rimorada p~las sugestões com que o honrarem os representantes do povo, D projeto sera benéfico
à população, salvando vidas e pr-ejuí~os sem conta.
PaJra se ter uma idéia da impo•rtância do assunto, basta ligeira consulta às
estatisticas.
&ssim é que o Anuário Estatístico do Brasil, de 1971, publica os seguintes
dados, relativos ao ano de 1969:
'Número de desastres e acidentes de trânsito, em todo o País: 143.864.
Nesse total estão compre•endidas as seguintes incidências com vítimas: colisões - 19.521· abalroamentos - 6.110; capotagens - 3.905; atropelamentos
- 38.518; outras ocorrências com vítimas - 2.780.
Dentr.e !liS pessoas vitimadas, contam-se: 14.004 menores de 15 anos; 69.196
pessoas de 15 a 59 ooos; e 4.479 maiores de 60 anos.
Das pessoas vitimadas, morreram 5.707 homens e 1.860 mulheres. Além disso,
houve 62.727 pessoas do s•eJro masculino .e 24.062 do sexo f1eminino ferid!l!S.

o

Anuário ainda fornec.e outros dados, segundo se vê a fls. 629/63·1.

- 268O que e'e não dlz, porque se trata de dados _não mensuráv·els, são. as conseqüências sociais e morais dOs acld•entes. Fam11ias lançadas na miSéria pela
morte ou peia invalidez do seu chefe. P·essoas mutiladas. Carreiras brilhantes
cortadas. A viuvez, a orfandade e seus dramas terríveis.
Não diz também o Anuário as conseqüências financeiras dos ·acidentes.
Anualmente·, a União e os Estados são condenados •a pagar quantias fabulosas
como lndenização pelos acidentes provocados pelos cal"Tos oficiais, o mesmo
oooxrendo. com os particulares.
Aspecto alarmante das estatísticas e que justlfic~ plenamente o projeto é
o relativo às causas dos actde·ntes.
Segundo o Anuário, dos 143.864 acid·entes verificados no Brasil em 1969, nada
menos de 89.202 foram conseqüência de Imperícia ou imprudência do motorista.
Isto mostr·a à evidência que os desas:tres diminuirão .se não forem dadas
carteiras de habilitação a quem não demonstvar a necessária aptidão, pois imperícia é fruto da incapacidade, da incompetência, da inabil!dade do motorista.
Aspectos do problema que re~lça a importâlncia do assunto é o fato de
cerca da metade dos acidentes de trânsito terem como responsáveis motoristas
profissionais. De fato, o Anuário acusa o total de 67.061 acidentes causados
por profissionais.
!É urgente, rpois, pôr termo à.s facilidades na obtenção da carteira de habilitação dos motoristas. :t preciso pôr parad•eiro a essa situação de calamidade
pública e preservar a vida e a incolumidade flslc·a d·e dezenas de milhares
de brasileiros, anualmente.
Estou certo de que, se o Congresso aprovar o projeto, aprlmo•rando-o, prestará serviço de Inestimável valor ao povo brasi1eiro.
Sala das Sessões, 23 de agosto d·e 1974. - José Lindoso.
LEI N.O 5.108, DE 21 DE SETEMBRO DE 1966
Código Nacional de Trânsito
• • • • • • • o. o • • • • • • • • • o • • • • •

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

Art. 68- São compe:entes para expedir a Carteira Nacional de Habilltação,
em nome do Conselho Nacional de Trânsito e por determinação deste, os chefes
de repartições de trânsito dos Estados dos Territórios e do Distrito Federal.
§ 1.0 - Nos Estados e Territórios os chef·es das repartições de trânsito poderão autorizar a expedição da Carteira Nacional de Habilitação pelas autoridades
de trânsito das sedes das Circunscrições Regionais.
§ 2.0 - Os exames de habilitação dos candidatos inscritos nas Circunscrições
Regionais de Trânsito poderão ser realizados perante comissões volantes designadas pelos chefes de repartições de trânsito dos Estados e dos Territórios.
o ••• o • • • • • o ••• o • • • • • • • • • • • • ' • • • • o • • • • • o • • • • • • • • • • • o • • • • • o • • • • o •• o ••• o • • • • • • • • • • o

(As Comissões de Constituição e Justiça, de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.)

O SR. PRESIDENTE (Ru,y Santos) - O projeto será publicado e remetido às
comissões competentes.
Sobre a mesa, indicação que será lida pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É lida a seguinte:
INDICA•ÇAO N. 0 2, DE 1974

Considerando a Importância fundamental da fixação de uma politica nuclear
para o desenvolvimento nacional;
Considerando as criticas formuladas por cientistas brasileiros à orientação
que vem sendo seguida pelos órgãos incumbidos de conduzir a política nuclear
do País;
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. é o de que não devemos importar reatares nem dos Estados Unidos, nem do
Canadá, da França ou da União Soviética, mas adotar uma tecnologia que nos
permita construí-los no País, a médio e longo prazo; e o que devemos procurar
fora - por ser inevitável é assistência técnica;
Considerando que a tese defendida pelos referidos cientistas é a de que
. para o desenvolvimento tecnológico nacional em matéria nuclear, é mais importa:nte .a utilização da te.cnologla do urânio natural do que a do urânio enriquecido, como se verifica pelo recente exemplo da índia, que chegou a tal grau de
independência tecnológica e política, que lhe permitiu até produzir artefatos
nucleares e afirmar-se como potência nuclear;
Considerando que, por força da constituição, cabe ao Congresso Nacional,
em colaboração com o Presidente da República, dispor sobre "planos e programas nacionais de desenvolvimento" (art. 43, n. 0 IV);
·Considerando, finalmente, que, nos termos da Constituição cabe ainda ao
·Congresso: ."a fiscalização dos atas do Poder Executivo, .inclusive os da administração indireta" (art. 45);
Sug.erimos, com base no art. 248 do Regimento Interno, que a Comissão de
· Minas e .Energia do Senado promova uma série de reuniões de estudo para o
esclarecimento dos rumos da política nuclear do Pais, ouvindo-se, além dos representantes dos órgãos oficiais, o depoimento do: cientistas brasileiros que se
têm manifestado sobre a matéria. Para esse depoimento lembramos os nomes
do Prof. Marcelo Damy de Souza Santos, ex-Presidente do Conselho Nacional de
Energia Nuc~ear, Prof. José Goldemberg, do Instituto de Energia Atômlca da
Universidade de São Paulo e o Prof. Israel Vargas, da Universidade Federal de
Minas Gerais e do Ins:!tuto de Pesquisas Radioativas de Belo Horizonte.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1974. - Franco Montoro.
. O SR. PRESID·ENTE (Ruy Santos) - A Indicação será publicada e remetida
à Comissão competente.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a propósito do
momentoso problema do petróleo, O Estado de S. Paulo, ·edição de hoje, publica
editorial sob o título "O petróleo e o preço da independência", que passo a ler,
a fim de que conste dos Anais desta casa:
O PETRóLEO E O PREÇO DA INDEPEND:mNCIA
É fato inegável e conhecido de todos que a crise do petróleo modificou
profundamente as condições da vida económica do mundo inteiro. Fai.ses que ainda há pouco eram ricos enfrentam hoje gravíssicmas dificu!dades do balanço de pagamento e o mercado financeiro internacional,
que atravessava sem grandes contratempos o período de marasmo do sistema monetário, acha-se hoje em crise, abalado pelas cons!deráve!s mudanças havidas nas fontes de recursos. O Bras!!, que não escapa, como
economia reflexa a essas provaçõ.es, deve capacitar-se de que não sairá
!ndene desta borrasca se não modificar, em certos pontos, sua atual política económico-financeira. A política de petróleo é um desses pontos.
Urge reformulá-la com realismo e desassombro.
Antes da crise do petróleo, quando nosso balanço de pagamentos não
apresentava problemas maiores, e quando o óleo bruto era bem barato no
mercado externo, podíamos dar-nos o luxo de deixar inteiramente lntocado o monopól!o. Essa atitude era plenamente justificada, pois a conservação de nossas reservas representava a solução mais certa. Com
efeito, a exploração das mesmas exigiria vul:osos recursos, ao passo que,
no Exterior, podíamos obter óleo bruto a preço multo mais baixo. Acertadamente, a PETROBRAS havia tomado a Iniciativa de buscar novas
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outros países. E, isto, a despeito de ser dlficll, naquele momento, prever
que os países produtores conseguiriam tão grande majoração do preço do
petróleo.
Hoje, a situação está inteiramente mudada. Presclsamos lançar mão de
nossas reservas tão depressa quanto possível. E bem sabemos que, após
a descoberta de uma jaúda, são nece:>sáríos trinta meses, pelo menos
para se entrar na fase de exploração comercial.
A fim de entender melhor a proposição do problema, devemos partir
da realidade dos dados. No ano passado, nossa produção de petróleo
alcançou 9.876.000 metros cúbicos, e, nosso consumo, 42.059.000, tendo
este acusado crescimento de 15,9% em relação ao do ano anterior. ~sto
significa que pudemos prover a 23,5% de nossas necessidades e que tivemos de importar 32.183.000 metros cúbicos (202 milhões de barris), volume este cujo custo mon;aria hoje, na base deUS$ 11 o barril, a US$ 2.222
milhões. No primeiro semestre deste ano conseguimos produzir 27. 66ô
metros cúbicos, por dia. Com base neste número, poderíamos espe1·ar,
este ano, uma produção total de 10 milhões de metros cúbicos. ora,
podemos supor que, somando-se a produção de novas jazidas, chegaremos a produzir este ano 11 milhões de metros cúbicos; e se supusermos que nosso consumo aumentará apenas 8%, concluiremos que teremos de despender na importação de petróleo, este ano, pelo menos
US$ 2.354 milhões - dispêndio que, na verdade, isto é, segundo as previsões oficiais, se aproximará de US$ 3.000 milhões. Não podemos esquecer o problema do balanço de pagamentos. No primeiro semestre
deste ano, tivemos na balança comercial wn déficit de US$ 2.488,6
milhões e, se conseguimos conservar noss,as reservas, devemo-lo a empréstimos em dinheiro, no montante de US$ 2.185,8 milhões. Não devemos esquecer que, embora a alta do preço do petróleo não seja a causa
única do crescimento de nossas importações, é todavia a princlpal.
Por outro lado, devemos considerar que a evolução do mercado financeiro internacional não nos garante que Iremos encontrar nele todos os
recursos de que necessitamos. Além disto, devemos lembrar que somente neste primeiro semestre passado pagamos juros de US$ 551,2
milhões sobre os empréstimos obtidos no Ex.erlor, juros cuja taxa está
crescendo. Seria sinal de cegueira supor que o problema de nosso balanço de pagamento não é um dos mais delicado.s da presente conjuntura.
Nestas condições, podemos continuar a manter nossa atua.l politica do
petróleo - prevendo o aumento do consumo e sem a certeza de que
nossa produção aumentará sensivelmente. Há quem pense que não se
justifica a mudança de política, argumentando que, tendo gasto no ano
passado cerca de US$ 150 milhões na pesquisa de novas áreas, .sem
dificuldades poderemos fazer gas:os malares e encontrar novas jazidas.
Invocam esses o exemplo do primeiro semestre deste ano, quando a
PETROBRAS perfurou 171,6 mil metros, quase tanto quanto no ano
anterior inteiro (183 mll), obtendo bons resultados. Não subestimamos
esses resultados (que dependeram de eXPloração geológica multo ananterior), ma:s não se pode, de modo algum, negar que, ampliando as
pesquisas, estamos aumentando nossas probabilidades de encontrar petróleo.
Sozinha, a PETROBRAS tem limitações: escassez de técnicos de recursos e de divisas par~ pagar técnica e obter equipamentos. ll: possível,
sem oferecer concessoes, achar um melo de interessar grupos privados,
nacionais e estrangeiros, na cooperação com a PETROBRAS para perfurar o subsolo brasileiro, mas assumindo o risco desta pesquisa. É
neste sentido que acreditamos ser necessário mudar nossa política De
que adiantaria o petróleo ser nosso se ele só existe potencialmente' em
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vez mais aos empréstimos externos, e muito mais ameaçada por um
colapso de nossa economia do que pela franquia - em condições que
possam preservar nossa soberania - de nosso subsolo à exploração de
grupos privados.
Este, o editorial de O Estado de S. Paulo cuja leitura termino neste momento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito grato. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Mllton Oabral.
O SR. MILTON CABRAL - Sr. Presidente, Srs. Senadores, na data de hoje,
visita a Região Nordestina o Sr. Ministro da Fazenda, o· Economista Mário Henrique Simonsen.
Esta é a primeita visita que S. Ex."' faz ao Nordeste, a convite da Federacão
das Indústrias do Est[VdO da Pal.'aíba, para ali fazer uma conferência e ter éncontro com as classes empresariais do meu Estado.
O Ministro da Fazenda encontrará, na Paraíba, um clima de apreensão: o
recess() da nossa economia resultante da queda de preços no mercado interno e
no mercado externo de alguns produtos primári()s, cujas conseqüências estão
abalando a comercialização desses produtos e levando os produtores e os exportadores a inúmeras dificuldades.
Os grandes problemas da. !ParaÍ!ba são, em síntese, os grandes problemas do
Nordeste. A .nossa r·eglão CQntinua a desa[iar a imaginação e a capacidade executiva dos brasileiros.
Sabemos que, ali, vivem, hoje, 33 milhões de habitantes, um terC}O da população brasileira, e, dentro de seis anos, serão 38 m!lhões de habitantes. Desta
população, apenas 3(}% estão na força de trabalho e, desta força de trabalho, um
quarto está marginalizado no subempre.go ·e no d·esemprego. As deficiências são
alarmantes nos setore.s d:a educação, habitação, produção, crédito, saúde, enfim,
em quase todos os campos de ativi:dade, o Nordeste continua a ser a região
problema.
Os dados que mencionarei, a seguir, darão ligeira idéia do quadl'O reinante na
1
nossa região.
Somos recordistas da mortalidade Infantil: 51% das crianças morrem antes
de alcançar os 5 anos de idade. Multo embora esse percentual possa merecer
reparos, a situação não lhe fica muito distante.
Quanto à ·educação, ainda estamos com 55% de analfabetos na popu1ação
economicamente ativa, com baixissimos índices de ·escolaridade no ensino médio.
A nossa renda per capita é 50% da renda per capita brasileira, e, em reconhecendo que a renda per capita brasileira é multo baixa, Isso dá uma idéia do
grau de pobreza em que vive mergulhado o nordestino.
o Nordeste tem, hoje, 33 milhões de habitantes, devendo ·elevar-se para 38
milhões em 1980: população superior à da Argentina e de muitos outros países.
Entretanto utiliza apenas 30% na força de trabalho. Cerca de 90 dos assaLariados estão ~om renda Inferior a dois salários mínimos. Em dez anos, melhoramos
a renda média em 34%, o que seria bom, se houvesse um patamar razoável, porém, sobre os 117 cruzeiros de 1960, significa avanço irrisório .
. . · . A ·demanda de emprego até 1980 será da ordem de quatro a cinco milhões,
sendo que atualmente, 25% da Força de Trabalho estão mergulhados no subemprego e no desemprego.
A região carece de certos instrumentos que possibilitem acelerar o seu desenvolvimento. Ninguém conceberia um país como a Argentina sem uma grande em-
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pesquisa de alto nível, sem uma exportação compatível com seu potencial. Pois
assim é o Nordeste de 1974, com seus 33 milhões de habitantes: nada disso tem.
Continuamos a ser uma perspectiva.
A solução da melhor distribuição dos recursos coletados pelo IOM, a alteração da sistemática dos incentivos fiscais que esperamos desde 1971, até hoje
sem solução, poderiam significar a inauguração de nova armncada pelo desenvolvimento integral. No que· toca ao Nordest.e, os recursos oriundos dos incentivos fiscais - 34/18 da SUDENE - vêm decrescendo. Os 9:12 milhões recebidos
em 1972, passaram a 804 milhões, em 1973. Em 1970 - há quatro anos, portanto
-se corrigidos os preços, eles equivaleriam a 1.188 milhões. Quando esperávamos aumento dos investimentos, tivemos decréscimos. Estamos, portanto, recebendo menos recursos do que há três anos, quando deveríamos apresentar um
incremento na cole ta desses recursos.
As exportações da região, no ano de 1973, alcançaram o valor de 735 milhões
de dólares, aproximadamente 11,6% do total das vendas brasileiras para o exterior. Nos últimos três ·anos, a relação de exportação Nordeste-Brasil vinha
situando-se em cerca de 14%, caindo, desta forma, no ano passado.
Provavelmente, em 1974, esta queda será multo mais acentuacta. Porém,
quando olhamos a importação, nossa média está, nos últimos três ·anos, em
tomo de 4,5% em r.elação às importações bmsi1eiras. Isto comprova mais um
"·escape" de renda regional, significando uma diferença de 260 a 3•50 milhões de
dólares em cad·a ano: uma curiosa forma de devolução, por via contrária, do que
recebemos.
As transferências do Governo Federal para todos os Estados e Municípios
do Brasil através dos fundos de participação, especiais e dos fundos vinculados,
atingiram em 1·973 a cifra de Cr$ 6. 55 milhões, dos quais o· Nordeste· recebeu
32,9%, ou seja, 2.156,6 milhões. Para uma r.egião com os gravíssimos e crónicos
problemas que possui, onde está 1/3 eLa população brasileira, esta J)roporção, a
meu ver, não satisfaz. Deveriamos recebe·r, pelo menos, 40% desses recursos.
A perspectiva do desenvolvimento regional até 1980 será de 10% ao ano,
sendo de 6,5% no setor primário, 15% no secundário ·e 10% no terciário.
Se compararmos com a perspectiva de desenvolvimento para o País, da ordem
de lO% ao ano até 1980, verifica-se que o Nordeste, na melhor das hipóteses,
acompanhará o desenvolvimento atual do Brasil. A indagação que se faz é a
seguinte: Como, então·, iremos superar o grande fosso que já existia, o grande
deficit acumUlado de tantos tanas? O que vem mostrar que, 'COm esses índices,
não teremos condições de dar solução àqueles graves e crónicos problemas.
Ainda ontem, ouvimos na Câmara dos Deputados, na Comissão do Polígono
.das Secas, uma conferência brilhante do Presidente do Banco do Nordeste do
Brasil, economista N!lson Holanda. Nesta c.onferência, o Presidente do BNB fez
alusão .ao esvaziamento daquela instituição bancária. Ele não só declarou mas
distribuiu impresso - e aqui eu tenho um exemplar, "O Banco do Nor.deste e
o Desenvolvimento do Nordeste" - em que ele mostra que, nos últimos cinco
anos, as aplicações do Banco, em todas as áreas, foram reduzidas a um terço do
que o Banco aplicava em 1968. Isto dá uma idéLa do esvaziamento do Banco
do Nordeste: aquele Banco, em 1968, tinha uma participação na distribuição de
crédito na região, da ordem de 26% e, em 1973, ·essa participação estava reduzida
apenas a 18%.
O elevado índice de marginalização a que sempre estivemos condicionados
precisa urgentemente ser rompido, e não será com meias medidas espaçadas ao
longo do tempo que o p.ovo nordestino encontrará resposta aos seus anseios de
melhor padrão de vida.
Desejo que, ao regressar desta visita o Ministro Mário Henrique S!monsen
acelere as provldênci'as .cte mudanças da legislação do I:CM e dos incentivos fls-
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de desenvolvimento do Nol'deste.
Sabemos da alta competência do Sr. Ministro e reconhecemos a segurança
de sua administração, haja vista os bons resultados conquistados nestes primeiros seis meses, quando o País estava sendo abalado pelo recrudescimento da inflação e agravado o desempenho da economia pelo aumento excepcional dos preços do petróleo, e a queda generalizada dos preços dos produtos primários no
mercado internacional.
O Sr. Ruy Carneiro - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. MILTON CABRAL- Com muito prazer, nobl.'le Senador Ruy Carneiro.
'

i
'

I'

O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex." nos traz a notícia alvissareira da l)·resenç.a. do
Ministro Mário S1monsen em nossa pa,ra~ba. Na verdade, eu já estava informado
de que a Flederação da.s Indústrias de Campina Grand·e ·havia f•eito esse c·onvite
a,o Titular da Pasta da Fazenda, para que S. Ex.a pudesse auscultar nossa si+uação. Com a inteligência privilegiada c·om que o Criador :ihe dotou e os conhecimentos que adquiriu, o Mlnistr.o Mário Simonsen s·erá sensi•b!l!zado pe1a,s paJ.avras
que, com llllllita elevação e propriedade, V. Ex." situa os proble-mas ;para~bano.s e
noro•estinos. Quis, com este r,par.te, aplaudir o pronunciamento de V. Ex." e expressar minha alegria e minhas ·esperanças nos re.~ultados benéficos que ad.virão,
rpara nosso Es•ado e para nossa Região, da visita do nosso eminente Ministro da
Fazenda Mário Henrique Simonsen.
O SR. MILTON CABRAL - Muito obrigado peio aparte de V. Ex.", nobrle
representante do Es.tado da Paraíba, Senador Ruy Carneiro.

•Na realida,de, qu~tndo se analisa a situação ·econômico-financeira ·de qua~quer
Estado do Nordeste, não tem sentido Isolar a posição d·e um ou outro Esta,do,
porque estamos todos intimamente vinou:ados. Se o Nordeste não tivesse 33 milhões de habitantes, como antes compar.e! - população s;uperior à da Argentina se não houvesse naquela região tanta marginalização - milhões de brasileiros
subelll(pregados, absolutamente carentes de roda sorte de assistência - .s>e os Estados, individualmente, tiv·essem condições, através de suas próprias receitas, de
enfrentar os seus •Problemas. isso s.e justificaria. Mas n3ida disso existe. Em l.'ealidade, todos os Estados do N•ordes•e dep·endem quase que totalmente do Governo
Flederal para os investimentos indispensáveis à !nfva-estrutura. Portanto, o problema do Nordoeste terá que ser elllfrentado com uma nova reformulação de seu
plane<j.amento.
li: o que eu queria deixar bem claro, no fl.nal deste pronunciamento - a necessidade de um novo pl:ano regional de des·env·olvimento, com a d·etalhaçãa do
planejamento a. nível mlcrorre.gional, no mais pe11fei.•·o entl"osamento com os planos de d-esenvolvimento dos governos estaduais.

Aliás, devo ressaltar que muitos dos E:stados não ·P·ossuem planos de desenV'Olvimento. Portanto, não podemos pensar em soluções a não s·er n_uma nova arrancada, onde o planejamento se·Ja lnte,grado, com a partlci1paçao dos planos
estaduais, de planos microvregionais e, por fim, consubstanciados num plano reglonall.
Este o aipel•o qu·e faço a Sua Exce1ênc!a o Presidente Ernesto Geis·el e a rodos
os setts Mlnis+r.os que atuam na área do planejamento ·e na ár.ea flnanc·eira, para
que estudem e meditem SQibre essas cifras que aqui mencionei. Poderia trazer
muitas outras, mas o meu intuito não é alarmista. li: a,penas, como representante
do povo da Para~ba, P·edi·r a at·enção das altas autorida,d.es do nosso País para a
região do Nordest•e, até ho·je vivendo ainda um clima de e~ectativa.

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

o SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) s·er lido pelo Sr. 1.0 -Becretário.

Sobre a mesa, projeto de lei que vai
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lido o se·guinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO

N.o 87, de 1974
Dispõe sobre a remuneração dos diplomados em Farmácia e dá outras
providências.
·
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O salá·rio fixado. pela presente lei para os diP:omadoo em cursos
regulares de Farmácia, devid•amente inscritos nos respectivos Conselhos Regionais, é a remuner.ação mínima a ser paga aos aludidos pro.fissionais, por serviços
pre.stados, com relação de emprego, a p•essoas físicas ou jurídicas de direito pri· ·
vado.
· Parágrafo único - A jornada de trabalho do Farmacêutico será a fixada no
contl'ato de trabalho, respeitados os limites legais.
·
·
Art. 2.0 - Para execução das atividades e tar·efas e~!P'ecíficas de sua profissão, o Farmacêutico fará jus a um salário mensal equiv.a1ente a 6 (s·eis) vezes
·
·
o maior salário mínimo comum vigente no Pais.
Art. 3.0 - O salário profissional dos Farmacêuticos fical'á sob o amparo das
normas de caráter gera:! sobre o salário mínimo, constantes da Consolidação das
Leis do Trabalho.
· ·
Art. 4. 0 - A aplicação da presente lei não podevá servir de motivo a ;redução
·
de salários, nem prejudica~á quaisquer outros direitos adquiridos.
Art. 5.0 - A hora de tra;baiho noturno do Farma·cêutlco se·rá remunerada com
um acréscimo de, no mínimo, 25% (vinl:€ e cinco por c-ento) sobl"e a hora dturna.
Art. 6.0 - Esta lei entra em vig·or na data de sua publicação.
Art. 7.o- São revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Quase todos os profissionais de nível unlv-ersitá·rio fazem jus .a uma l"emune. · .. .
ração mínima estabelecida em lei.
Médicos e Dentistas tiveram .seu salário mínimo profissional ifixado pefa
Lei n.0 3. 9·99 de 15 de dezembro de 1961; os Engenheiros, QuÍimlcos, Avquitetos,
Agrônomos e'v.eterinárlos pela de n. 0 4.9·50-·A, de 22.d·e abril de 1966; e os Joma!is•.as pelo Decreto..t~el n.0 7. 037, de 10 de novembro de 1944.
Ine:x~plic.avelmente, p·orém, isso não ocorre com ·os Fa·rmacêuticos, cuj.a profissão, regulamentada pela L·ei n.0 3.820, de 11 de novembro d•e 1960, é de vital
Importância .para a saúde e o bem-estar da população. Até ho1e nã;o foi estabelecido por lei um salário mínimo profissional par.a o farmacêutico.
O presen t'a pro·j eto visa a corrigir .essa falha, atribuindo aos pro•fissionais de
farmác!a uma remuneração mensal mínima equivalente a 6 ve:lles o maior salário
minimo em vigor no País. Procura-s·e, com isto, e·qulpar.ar os Farmacêuticos a
seus colegas do S.etor de Saúde (Médicos e Dentistas), beneficiados com sawárlo
profissional de !.gual valor.
A fim de não criar os :prob1emas de ordem co!!lS'itucional, que motivaram. o
veto pres~denclal ao projeto depois transformado na Lei n. 0 4.950-A/66 declarase, na .:prc!P'Osiçiilo, que o salário n.ela ·estabelecido é destinado, exclusivamente, aos
Farmacêuticos empre.gad·os de :pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
Prevê-s·e, ainda, no pro1eto, a duração do trabaLho dos profissionais nele
mencionados; a garantia da aplicação do min!mo profissional, atra'l'és da extensão das normas referente.s à :proteção do .salário mínimo. Inseridas na CLT· a
ressa~.va de direitos adquiridos; e a concessão d·e um acréscimo esp·eclal à hora
de serviço noturno.
A consti'ucionalidade do estabelecimento de salário mínimo para determinadas categorias de proflsslonal.s - por ve:ues cont.estada por aJ.guns estudiosos
- defendida pela grande maioria dos autores br.asl1eiros.
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Amaro Barreto, por e~ema>Io, assim se man.tf€sta so·bre o assunto:
"O salário mínimo pode ser pro,flsslo.nal, fixado em base maior que o mínimo salarial comum.
O exemplo mais cltá.v·el é o d-e salário mínimo profissional dos médicos,
enfermeiros e dentistas.
Não é inconstitucional a lei que fixa sru:á.r!o profissional, po~que a. Constituição, art. 157, I, autodza a intervenção do poder público para a inStituição do salário mínimo S·em especificar a natureza d-esse mínimo.
Tanto pode ser ele o geral, ou o oopecial ou profissional, aquele para a
comunidade dos tra;balhadores, este para d-eterminada categoria profissional. E na eSJpécle o salário mínimo ·es.pecial S•e inclui o salári·o profissional, uma v.ez que, atrav.és cie'•e, se .fixa um mínimo de remuneração da
categoria, a.quém do quaJl se não permite ajuste salarial. Constitucional e
legí•imo é, pois, o salário mínimo profissional; instituído e fixa.do pelo
:poder pÚibllco competente, que pode ser o legislativo, por lei ou Justiça
do Trrubalho, por sentença normativa". (Tutela Geral do Trabalho vol
n, pálg. 127>.
'
·
Da mesma forma, Arnaldo Suss·ekind, um dos ela.bora.dores da OLT, Mlnistro
do Trabalho e do TST e atual Presidente do Grupo encarregado de rever a
consoLidação, sustenta a validade da fixação de salários profissionais, dizendo:
"A nosso ver, a fixação· do salário pro·fissional pelo Estado não encontra
obstáculo de índole constitucional, pol.1quanto:
a)· o salário profissional constitui uma das formas de amparo ao tr·abalhado·r de que se vale o Direito do Trabalho, sobre o qual tem a União
competência para legislar (.art. 5.0, n. 0 XV, alin€a a);
b) essa modalidade de salário s·e objoetiva na. fixaçoo d<! niveis mínimos
de remuneração para determinada categoria pr·ofissionafi. ou profissão,
correspondendo, assim, "ao salário mínimo capaz de satisfazer as necessidades normais do tra;balhador" que integra dilte·rminado grupo (art.
157, inciso I);
c) ainda que se não. o considere como modalidade do salário mínimo
(prof!ssional e não geral), c·erto é qu.e a Constituição não restringiu a
competência da un:ão para legislar so•bre Dil1eito do Tra;balho rupena.s no
.a.tinente aos preceitos enumerados no art. 157, eis que assinalou que a
Qegislação do tra.ba.lho obedecerá aos pr.ec·eitos enumerados, "aLém dos
outros que visam à m€lhoria de condição dos trabalhado!'les".
Aliás, a oprópria. Constituição autoriza a intervenção do Estado na economia privada, desde que processada em co·nsonância com o princLpio consagrado pelo seu art. 145. Por ou+ro lado, a regra c·onstante do pa.rágra·fo
único do art. 157 não significa que, em relação a determinada categ.or!a
de trabalhadores seja proibido estipular níveis mínimos de remuneração
SUiperiores aos do salário mínimo.
Parece-nos, em face do exp.osto, nada obstar, S·Oob o aspecto constitucional,
a fixação le·gal do salário pro.fiss:onaG; ao 1eg!slador ordinário ca.berá
apenas examinar a questão sob o pr!sma da conveniência". (oComfntários
à OLT, vol II, págs. 249/250).
Em sín•ese, o projeto o·ra of·erecido à consideração do S€nado Federal obedece às normas da Constituição Bras!1eira .s faz justiça a uma classe de prof!ssionais que exerce função da maior importância pa:ra a saúde pública e o ·bem comum. Confiamos, assim, na sua 31J)rovação.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 1974. - Franco Montoro.
(As Comissões de Constituição e Justiça e de Legislação Social.)

o SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) às comissõ€s compfrtentes.

O projeto se•rá publicado e remetido
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Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes de
.
.197V1975 - . - -- -

BecursÓs

N.0 6

1971

1972

1973

1974

1975

(CrS 1,00)

(Cr$ 1,00)

(Cr$ 1,00)

(Cr$ 1,00)

(Cr$ 1,00)

Arrecadação do Estado

5.046.160

11.229.635

15.915.000

18.964.000

Transferência da União

13.250.000

14.030.000

11.680.000

13.500.000

... <+>
... <+>

655.222

4.826.796

9.459.367

8.800.000

9.000.000

18.951.382

30.086.431

37.054.367

41.264.000

45.102.000

Fontes de Recursos

0utra.'3

(*)

Total
...

(*)

Recumos provenientes de doações 1'eltas pelos Departamentos de Lepra, Tuberculose e
Saúde Mental do Ministério da Saúde, Convênios com INPS, FUNliiURAL, GEME, SUDAM,
MUDES, FUA, CECAM, IPASEA, PIPMO, LBA, etc.
1971/1973 -

Exato o que foi recebido

1974/1975 -

Previsões baseadas em convênios assinados

Arrec-adação do Esl.ado e Transferência da Unll!o corresponde a Crt :i6.102.000.00 para o
ano de 1975, porém não está. determinada a partlclpaçlío de cada um (Proposta Orçamen-

( +) A

tAria).
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--- 377O ·SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Danton Jobim.
· · O SR. D:ANTON JOBIM - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a re.vogação do
Ato Institucional n.O 5 voltou a se•r debatida, desta v·ez ·por lnlciati'V'a do Presidente da Câmara dos Deputados.
O Deputado F1ávlo Marcilio é um dos expoentes da Maioria no Congresso· e,
pe1o alto cargo que ocupa, deve refletir, em suas a-firmações, o pensamento do
Governo Revolucionário, que o ·elevou a uma das culminâncias do Le.g!slativo.
Logo, segundo o meu entender, S. Ex."' nã-o poderia ter falado levianamente
qua.n<!_o su~tentou a tese de que o Governo devia ineo11porar ao texto da Constituiçao, nao o Ato na sua íntegra, mas os dispositivos do Ato que, na cjpinião
do Governo, derver~am permanecer em· vigor.
·
Mas o i&'esidente da Câmara nã.o ficou aí, em Sll!a entrevista no Clll!be dos
Repórteres Políticos, no R:o de Janeiro.

Foi além.
!Disse que não mais se j.ustlifica a existência de duas ord·ens em nosso ori·g!nalíssimo Direito Público: a ordem constitucional, que se inspira na força do D!l.re1to,
e a ordem institucional, que prefigura o direito da força. Essa construção cerebrina, como sa.bem os srs. Senador·es, foi obra do ex~Minlstro da Justica, o Sr.
A1fredo Buzaid.
•
E ainda acrescentou o Sr. Flávio Marcílio que, em qualquer caso, seria assegurado ao acusado o direito- de de.fesa e a apreciação da puniçã-o impos.ta pelo
Poder Judiclá.r!o.
A Oposição sempre sustentou, Sr. Presidente, a rubolição pura e simples do
Ato Institucional n.o 5. Ainda hoje o sustenta e acha imprescindível, para que
voltemos à normalidade política e constitucional.
:É de seu :programa. Não apóia, nem p·oderia rupoiar, como Oposição le·gal e
~egalista, que alguém possa ser punido ou vítima de medida de força, sem que
lhe assista o direito de faze·r a sua mais ampla de1fesa. Repugna a todos nós,
- devemos esclarecer - que qualqUJer ato lesivo à liberdade e ao legitimo interesse do cidadão não possa ser levado à consideração do juiz. Como também
não podemos tolerar que se prive o juiz de suas imunidades naturais, de garantias
que afinal não lhe p·ertencem, mas ao oficio e ao exercício da judicatora.
São aqueles predicamentos da magistratura, convém lembrar, de que falava
aqui o saudoso Líder da Maioria a esse tempo, depois Presidente da Casa e da
.M!a.nça Renovadora Nac!onal, Senado,r Fi!:into Müller.
Tudo isso precisa s·er r·estaurado e o início dessa restauração deve ser precisamente a abolição do AI-5 seja na sua integralidade, como seria o correto,
ao nosso· ver, seja parcialmente, ou gradativamente, se quiserem. Como estamos
na época do gradualismo, creio que esta s-eria a selução mais realista, embora
não a mais co.rreta.
iPrecisamos, sem dúvida, sair do •emergencial ou provtsório, em matéria de
Cosstituição. Com a ressalva de que a emenda não seja para piorar o soneto,
tornando definitivo aquilo que representa uma fuga à normalidade, justificada
ou pretextada por uma situação de emergência.
Para nós, o Crupitulo V da Constituição atual, sobre o Estado de Sítio, é mais
que suficiente para que o Go·v.erno mantenha a ordem pública e reprima a
subversão, onde quer que ela alce o colo.
Ess·e cap~tulo, na Constituição atual, ditada pela Junta Militar, foi completado por um dispositivo ou parágrafo, no qual se arma o Governo de instrumentos novos para situações de emevgência que exlijam repressão imediata.
É certo que há outros excessos a coibir ou suprimir na soma enorme de
,poderes que o Ex;ecu~ivo revolucionário se rese~vou, mas não teríamos tempo
de examiná-los agora.
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o que queremos estranhar são os ~boa.to.s que por aí circulam, de que, na.
institucionalização pretendida, viria a Inclusão, no texto constitucional, de duas
medidas que ameaçam a própria existência da Oposição, ou seja, a.brlndo· caminho
para o regime do panido único: a eleição lndireta dos governadores tomada
permanente, até agora colocada na Oarta a títu!:o t.ransitórlo, e o voto d1stntal.
Evidentemente que a eleição indireta dos governadores não se justifica 'de
nenhum modo, nem se,quer ~por amor à isonomia dos processos políticos federal
e estact.ual.
Os governadores representam circunscrições administrativas e poUtlcas de
âmbito bem menor, é claro, do que a esfera de influência e de poder de atribuições da Federação.
Por outro lado, em nome da eficiência administrativa, também isso não se
justificaria uma vez que, a quaLq·uer momento, o Governo F1ede,ral poderia convocar os governadores e os membros de .seus governos paJ;a ace.rtar medida de
caráter geral e que devessem atender aos interesses gerais do País.
Temos hoje a prática, podemos di:oor, consuetudinária dos convênios interestaduais. Por melo de aco.rdo com os governos estaduais, o Governo F1ederal tem
conseguido tudo o que ·quer.
A própria unidade de orientação económico-financeira não estaria de modo
algum ameaçada com a eleição dos chefes dos executivos estaduais, pois tamanha
é a influência da União nesse particU:ar que dificilmente haveria um Governo
nesta Repwblica, dita federativa, mesmo do poderoso Estado de São Paulo, que
pudesse criar resistência a medidas de ordem financeira ou de ordenação económica ditadas pelo Poder Central.
Na realidade, o que se quer é perpetuar, mais uma vez, aquilo que nasceu
.para vi•ger temporariamente embora e até por tempo determinado, como no
caso das eleições a que estamos nos referindo. E não é mlll11 ao própdo sistema,
à própria Revolução, ao próprio Go·verno revoluclonârio, que se abram essas
válvulas para que o povo em geral possa ma..11.ifestar-.se nas urnas, escolhendo
o seu mais alto representante executivo, em cada uma das unidades fecte~ratl.vas.
Já que se julga indesejável, nesta hora, a restituição, a todo o povo brasileiro,
de eleições dlr·etas :para Presidente da República, conceda-se, :pelo menos aos
Estados, esse direito. O certo é que também para Presidente da República, como
pcrQ~pugna o nosso partido, houvesse eJ,eições diretas. Seria. a.quele dia, o da eleição presidencial, o único, de cinco em cinco anos, em que os acreanos, os sergipanos, os pernambucanos, os goianos, os paranaens•es, os cariocas, os mineiros,
os paulistas e os gaúchos votaram, como brasileiros; votariam, não como povo
de cada Estado da Federação, mas como povo do Brasil, de modo geral. Hav<eria
alguma beleza nesse simbolismo, da unidade da Federação e, além disso a eleição
de um Presidente da República significaria um curso através do qual os governantes do País aprenderiam a contactar toras as regiões da nossa terra. Por-seiam em contacto com as lideranças de todos os Estados e .por outro lado, fariam
s·eu aparecimento como .símbo·lo de unidade nacional em' todos os Estados.
Não vamos, evidentemente, dar com a cabeça na parede e nem ser tão pouco
realistas que admitamos, neste momento, sequer, a oportunidade deste debate.
Mas, faremos um apelo ao Presidente da República para que não dê ouvidos
aqueles conselheiros que determinam, ou procuram determinar, a sua. diretriz no
sentido da instltuc!onaliznção, do País, que procuram ditar determinadas re.gras
que, d·e certo· modo, contradizem aquele seu tão proclamado dese•jo de o')Jerar
uma albertura democrática nesta terra.
Chega de limitações, Sr. Presidente, chega de 11estrições ao sistema democrático representativo. Chegou a hora de pensar na famosa descompreensão, na liberaliza cão, enfim, na supressão dos Instrumentos de forca que, segundo os ocupantes do Poder, de certo mod·o foram necessários para· sru:var o País d!e um m:al
pior.
O Sr. Franco Montoro - Pernüte V. Ex." um aparte?

----

........

- 379O SR. DANTON JOB!l\! - Um minuto apenas. Quero referir-me, para completar o meu pensam•ento, ao voto distrital e, logo delpOiS, dar·el o aparte a. V. Ex."
Será breve minha apreciação sobre o assunto.

O vo.to distrital não é antidemocrático, nem o julgamos assim. Ele existe
em grandes democracias no mundo, mas ~ preciso considerar as d~fe.renna.s entre
os ct•.ver.sos paises e llS diversas democracias. Ev!d·entement-e, nunca conse.guimos
a.pr!morar devldamen•e a democracia brasileira, no sentido de se criar uma
opinião pública realmente vigilante, realmente autônoma., que fuja ao c·ontrole
dos chefes lo·cais, que fuja aos remanescentes do coronellsmo, que, apesar de tudo
o que se diz, ainda existem n·este País, sob vários asp·ectos. Seria muito mais
fácil evidentemente, corromper um distrito eleitoral do que toda a circunscrição
estaduaJl. Seria muLto difícil, pols, que o voto distrital r·epresentasse algo de út!l
contra a corrupção eleitoral.
Ouvirei, com prazer, o aparte de V. Ex.", nobre Senador Franco Montoro.
O Sr. Franco Montoro -De início, com relação ao voto distrital, na mesma
linha do pensamento de V. Ex.", quero dizer que é estranho se venha agora
colocar como iprohlema nacional o voto distrital. Para usar uma expressão bem
popular, eu diria que lsto parece poeira nos olhos, para. Mastar o verdadeiro
problema. O problema do Brasil não é o voto distrital; é a normalização democrática, é a normalizaçã,o constitucionaJl, é o esta.do de Direito. O voto distrlbl
ou voto P·mporcional é a;cessório. Não se pod·e afastar a dlscussão do tema fundamental, colocado muito bem por V. Ex.", que é o da normalização constitucional, para discutir um de•.al!he acidental e secundário. Dêem-nos o voto e o
estado de Dil'leito e, depois, discutamos os detalhes. Nota-se que há nos escalões
governamentais duas tendências: uma, que correspond:e a;o anseio do povo brasileiro; a do bom senso e da cultura, que é a de que o Brasil se integroe no rol
dos países cultos e civKizados, adotando o regime democrático, o estado de direito,
a normalidad·e constitucional; e outra, apelando par.a fórmulas excepciona:s,
cada vez mais re'rógradas, pois em Lugar de caminharmos pa~a a frente, caminhamos para trás. Agora, fala-se que s·e pretende institucionalizar o voto indireto
para governador. V. Ex." disse, muito bem; o normal seria que se fizessem campanhas para a eleição ct.e Presidente da República pelo voto popular. O Presidente
iria a todo o Brasil, conhecer os problemas, comprometer-se com o povo, !llpontando os problemas e as soluções. Antigamente, dizia-se; "a voz do povo é a
voz de Deus". Hoje, parece, pretende-se que a voz do povo seja a voz do diabo,
e a qual se quer evitar por todas as formas. Se o Governo não confia no povo,
porque não lhe dá direi~o de escolher o Presid·ente da República; se não confia
no povo, porque não lhe dá o direito de escolher o governador do estado; se não
confia no povo, porque não lhe permite eleger os Prefeitos das capitais e de
uma série de outras cidades; como pode pretender que o povo conrfie nele, n-este
Governo· que não confia no !POVO
O .SR. DANTON JOBIM - Muito obrigado pelo aparte de V. Ex.", que vem
corroborar, evidentemente, e, de cer.to modo, aduZir ao meu discurso uma argumentação brllhante, à altura do talento de V. Ex."
O Sr. Dinarte Mariz - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. DANTON JOBIM - Com prazer, nobre Senador Dinarte Mariz.
O Sr. Dinarte Mariz - É interessante que, no regime d·emocvático, sempre
as maiorias chegam aos Parlamentos por intermédio do povo, !litravés de eleições
democrá-ticas.
o SR. FitANCO MONTORO - Nas democracias, sim.
o Sr. Dinarte Mariz - E nós representamos, no Congresso Nacional, dois
terços da representação popular. Pergunto, então: confia o povo _no Governo,
ou o povo está contra o Governo? A resposta quem dá sempre sao as urnas.
O Sr. Franco Montoro - Permite V. Ex."' um aparte?
O SR. D~TON JOBIM - Pois não.
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famosa expressão: "Ninguém segura este País". E respondo sempre: então,
solte-o, dê-se liberdade à Imprensa, permita-se que o povo eleja os governadores, e não se indique um governador para, usando a máquina governamental
- como está acontecendo em todo o Brasil -, influir nas eleições, praticando
aquilo que a Constituição ·COnsidera crime: a utilização de repartição pública
para fins eleitorais. ll: nas repartições pú·blicas que os governadores obtidos através do chamado "consenso" - processo novo que nenhum autor de Direito Constitucional pôde até agora explicar - são escolhidos. Agora já é o governador
cuja tarefa fundamental é comandar a eleição, para dar a vitória à ARENA.
Impõe-se ao povo uma autoridade, com toda a administração, em qualquer
cidade. Ontem falavam-me sobre o número de prefeitos convidados. Há dez
prefeitos, em São Paulo, já convidados, e cada um deles já nomeou o seu Secretariado, e cada Secretaria de Estado já tem .seus candidatos. li: todo o Poder
politico que, num País como o Bras!l é, imenso, colocado, de mão beijada, para
a ARENA disputar as eleições. Abram mão disso, e vamos disputar, em termos
iguais, as •eleições! Abram as eleições, dêem o direito ao povo, e não venham
dizer, nessa interpretação, que o povo está dando maioria à ARENA! Coloquem
armas, leis que stabeleçam um jogo honesto, e vamos ver o resultado!
O Sr. Vasconcelos Torres - Permite V. Ex."' um aparte, nobre Senador
Danton Jobim?
O Sr. Dinarte Mariz - Apenas rpara uma intel'pretação ao meu aparte anterior: tenho a impressão de qu.e somos nós, da ARENA, que estamos dando
exemplo democrático e moralizador às eleições. Recentemente, o futuro Governador de Pernambuco, perante a assembléia do seu Partido - a Convenção
para escolha dos candidatos, declarou, alto e bom som, que aquele que tivesse
o atrevimento de comprar eleitorado, não seria recebido em Palácio. Venho de
uma Convenção no meu Estado, o Rio Grande do Norte, e v! que o futuro
Governador adotou o mesmo comportamento: o correligionário que se desviasse
ds princípios da Revolução - que são os moralizadores - na compra de votos,
jamais seria recebido, em Palácio, como seu correligionário. Portanto, esta é a
nossa campanha, campanha morallzadora, pela legitimidade do voto, que é o
voto popular, pelo qual chegamos a esta Casa.
O Sr. Eurico Rezende- Permite um aparte, nobre Senador Danton Jobim?
O Sr. Vasconcelos Torres - Nobre Senador Danton Jobim, estou aguardando
a concessão do aparte.
O SR. D:ANTON JOBIM - Estou recebendo tantos apartes e entreapartes
que, no fim, se esgota o meu tempo e não atinjo meu o.bjetivo.
O Sr. Eurico Rezende- v. Ex.a é um atrativo.
O SR. DANTON JOBIM - Sou liberal por excelência, mas tenho receio da
férula da Mesa; aliás, já há o sinal vermelho.
o SR. PRESID-ENTE (Paulo Torres) - Já terminou o tempo de V. Ex.8 •
O Sr. Eurico Rezende- V. Ex. 8 , assim, vai-me impedir, chamando a atenção
da Mesa. Onde está o llberal!smo de V. Ex.?
O SR. DANTON JOBIM - Não. Eu não estava chamando a atenção da
Mesa, apenas esclarecendo.
O Sr. Eurico Rezende - Quero dizer a V. Ex. 11 que o nobre Senador Franco
Montoro acaba de fazer uma acusação autofágica. S. Ex. 11 caracterizou o quadro
nolitico brasileiro de uma maneira distorcida, e essa distorção é contra S. Ex.8
Teria sido a eleição de S. Ex.", em São Paulo, uma farsa? Não! Foi um espetáculo cívico. Quando o povo elege o Sr. Franco Montara, é a honestidade
política, a pureza democrática, mas quando elege alguém da ARENIA, é a corrupção, a superposição governamental, a doação do Poder público, etc. S. Ex.o.
está muito engana;do. O partido de S. Ex. 11 já tomou surras homéricas em
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a memória, houve eleição para 11 governadores, eleição direta.
O Sr. Franco Montoro - Há um erro histórico. Naquele tempo, não havia
AIREN!A nem MDB.
O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo) - Havia situacionismo e opos1cionismo. E, naquela época, em eleição direta, o povo, enchendo as urnas, deu
uma surra na Oposição, com implicações ortopédicas, digna de banho de arnica
(Risos). Deve-se dizer, portanto, Sr. Senador Danton Jobim, se houve um dia,
uma hora em que o Sr. Senador Franco Montoro perdeu boa oportunidade de
nos homenagear com o seu sl!êncio foi esta.
O Sr. Franco Montoro - Permite v. Ex.a um a.parte, apenas para responder
ao contra-wparte de S. Ex.a? (Assentimento do orador.) - O argumento de
S. Ex.a é totalmente infeliz, porque, ao tempo do Presidente castello Branco,
não havia ARENA nem MDB. E os dois governadores que, presunt!vamente,
tinham derrotado o Governo, os Srs. Negrão Lima, na Guanabara, e Israel
P.lnhe!ro, em Minas Gerais, eram da ARENA, Partido de S. Ex.". Assim, o
argumento não prova coisa alguma. V. Ex.a cita um fato que nada tem que
ver com o problema. Eram candidatos do PDS, do PTB. Não havia ARENA nem
MDB.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex.a não tem jeito. t a mesma praça, é o mesmo
banco, é o mesmo jardim. (Risos)
O Sr. Franco Montoro - Só que a marcha é diferente.
O SR. D~ON JOBIM - Eu pediria aos nobres colegas que me deixassem
prosseguir.
O Sr. Vasconcelos Torres - Só espero que V. Ex.a não se esqueça de conceder-me o aparte, talvez seja o último aqui.
O SR. DANTON JOBIM - Aliás, havia-me esquecido dos ilustres colegas
que me pediram wparte.
Tenho o maior prazer de ouvi-los, nobre Senador.
O Sr. Vasconcelos Torres - Solicitei o aparte mas o assunto, de certo modo,
está superado. Não sei por que estou lembrando o velho Cícero. Quando se
estuda Latim, observamos aquela frase sempre repetida: O miram in media
procella tranquilitatem. ou seja: "Oh! calma assombrosa no melo da borrasca".
V. Ex.a sabe que estou !rovress!onado com a sua tranqüilídade. Em uma campanha dessa, em que há um col"po-a-corpo e a presença é necessária, o meu
prezado colega está aqui, em Brasília, sendo um, dos m:ais assíduos ou, seja, a
sua reeleição parece assegurada no Estado da Guanabara, V. Ex.a poderá contraal1gumentar que o lugar do Senador é aqui. Vejo, então, que a sua presença
aqui, abordando esses temas de tanta importância, antecipa aquele cha.ke ha.nds
congratulatório pela eleição de V. Ex.".
O SR. DANTON JOBIM - Deus ouça V. Ex.a.
O Sr. Vasconcelos Torres - Brasília está sendo um ponto de comunicação
interessante. Pol!t!camente, apesar de não ser candidato, hoje estou aqui e ontem
estive, venho participando at!vamente da campanha. Acho que a calma de V. Ex.n
é impressionante. o MDB da Guanabara, pelo que posso deduzir, está com a
vitória à vista. Mas, desejaria apenas pedir licença ao prezado colega para
dizer que, na História Republicana deste PaÍS, paradoxalmente, nunca houve
eleição direta. Sempre foi uma mentira, sempre foi uma farsa. Os governadores
foram escolhidos ou pelo que detinha poder e apontava o seu substituto ou,
então, por minoria de "caciques" que apontava ao eleitorado esse ou aquele
membro do Partido, para ser sufragado e a máquina governamental sempre
funcionando em favor do preferido. Não vou alongar, mas não pude sopitar o
desejo de dizer a V. Ex.a., que é um estudioso da Sociologia Política, que essa
bandeira desfraldada pelo MDB, de o povo escolher o seu candidato, de llberdade
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não vírus. O vírus, germes, bacilos, no câncer são só vetares, Somente na. imunoterap!a
está a cura total do câncer.
Quem acreditar ajude, que desta teoria será erradicado o câncer da face da terr~.
Taubaté, 24 de janeiro de 1974- Ano do nosso Jubileu de Ouro Profissional. -Prof.
Dr. José Lulz CembraneiU, Instituidor.
·
·
INSTITUTO INTERNACIONAL DE PESQUISAS CANCEROLóGICAS.
PROF. DOUTOR JOSJ!: LUIZ CEMBRANELLI
Taubaté, 8 de junho de 1974.
Of.

n.0 1.358/74.

Senhor Senador,
Temos a honra de nos dirigir a Vossa Excelência a fim de encaminhar cópia ao o:r.
n.o GDGS-1.346/74, nesta data, endereçando ao Ex.mo Sr. General-de-Exército Ernesto
Geisel, nobilíssimo Presidente da República e que pede providências em favor das pesquisas do Prof. Doutor José Luiz Cembra.nelll no campo da cancerologia experimental,
consagradas devido aos excelentes resultados obtidos.
O Instituto Internacional de Pesquisas Cancero!ógicas (!IPC) Ignora até a presente
data as razões que levam as autoridades da saúde a silenciarem so):lre as pesquisas
cientft!cas do nosso Presidente Prof. Doutor José Lulz Cembranelli e de ·imediato terem.
providenciado um simpósio para debaterem a descoberta do soro do mal de chagas.
Aproveitamos o ensejo para apresentar a Vossa Excelência os protestos de elevada
estima e distinta consideração. - Adriano Viterbo Souza. da Silva., D!retor-Qieral.
!NS'!fi'UTO INTERNACIONAL DE PESQUISAS CANCEROLóGICAS
PROF. DOUTOR JOSJ!: LUIZ CEMBRANELLI
Taubaté, 7 de junho de 1974.
Of. n.o GDGS 1.346/74.
senhor Presidente,
Temos a subida honra de nos dirigir a Vossa Excelência, a fim de comunicar que,
após 48 anos de estudos e pesquisas sobre a etiologia do câncer, o médico brasileiro,
cientista de renome internacional, Prof. Dr. José Llrlz Cembranell!, chegou à conclusão
de que o câncer é uma doença geral, hereditária ou adquirida, contagiante e transmissível, pela Inoculação de célUlas ou de seus filtrados. Disse que o agente do câncer que se
encontra no sangue, é uma enzima patogênica. de caráter vira! cancerígena. Demonstrou
que a cirurgia e as irradiações atacam o efeito e não a causa, prognosticando que
somente na lmunoterapia. específica vislumbrou a cura total do câncer. ·
O Prof. Dr. José L\l'lz Cembrane!ll, após pesquisar longos anos no Hospital Santa
I5a.bel desta cidade, procurou a Associação Paulista de Medicina, em 15 de abril de
1971, onde revelou à classe médica o resultado de seus trabalhos, já anteriormente ccimu"
nicados ao Corpo Clin!co do nosocõmio, onde exerceu, por várias décadas,. o· cargo de
dlretor clínico, encaminhando, ainda, em 1958 à Mesa Provedora, 213 tratados experimentais sobre a cancero!ogia e outras doenças tidas como hereditárias e. transmissíveis.
Vários deputados fizeram uso da tribuna de suas respectivas Câmaras e, vez ou
outra, indagavam das autoridades da saúde pública do País, quais as medidas adotadas
em relação às pesquisas no terreno da cancerologia levadas a efeito pelo cientista taubateano. Em todas as oportunidades, o silêncio se fez presente.
Esta. Dlretorla-Geral, reiteradamente, no desenvolvimento da pesquisa, neste setor,
wou da tribuna, pronunciando-se neste sentido, o Deputado Federal Francisco Amaral,
que pediu providências ao Ministério da Saúde. Ignoramos o resultado de tal pronunciamento. Em novembro do mesmo ano, após visitar o Instituto em Taubaté e tomar
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conhecimento destes trabalhos aqui realizados, galgou a tribuna o vice-lider do Governo
Deputado Cantldio Sampaio. Denunciava na oportunidade que não tinha Obtido apol~
de seus colegas da Comissão de Saúde, por unanimidade, no sentido de que a mesma
comissão.lnvest!gasse o que de real existia em Taubaté, no setor de combate ao -cê.ncer,
pedindo, ainda, providências do Ministério da Saúde e ameaçando requerer a nomeação
de uma Comissão Especial de Inqu'l!rito.

~

Batemos em todas as portas e todas elas se encontraram fechadas. No entanto·
é com prazer que tomamos conhecimento da atitude do Ex,mo Sr. Prof. Almeida Macha~
do, DD. Ministro da Saúde de Vossa Excelência que com a visão de que são dotados .
somente os grandes homens, recebeu o estudo sobre· o soro l!oflllzado, extraído do sàngtie
de cavalos imunizados contra o mal de chagas, determinando que seja apresentado às autoridades médicas; no próximo mês, num seminãrio promovido pelo próprio .Ministério
..
·.
· . : .·
da Saúde.
Não entendemos, entretanto, como que estes Ilustres pesquisadores, conseguiram fazer valer as su-as experiências junto ao Ministério competente. Somente .a uma . dedução
chegamos: é uma doença que não interessa ao truste Internacional.
Num passado não muito distante, !alar-se de cura do câncer era uma utopiâ.. ·MaS
em 1966, quando anunclãvamos as primeiras conquistas do cientista Dr. José Luiz Cembrane!U, fomos considerados, inclusive, Impostores. Hoje, no entanto, sem neÍlhum
avanço no setor das pesquisas cientificas que dizem respeito à cancerolog!a, a não ser a.
descoberta da vacina, em Taubaté, à base de antienzima, propagandas oficiais afirmam
que o câncer, quando tratado precocemente, é curãvel até 90%.
Tem o presente a única finalidade de solicitar a vossa Excelência, mui respeito~il.;.
mente, se digne determinar aos Assessores respectivos o levantamento do .que de real
existe no Ministério da Saúde do Brasil, sobre as pesquisas realizadas em Taubaté pelo.
Prof. Dr. José Luiz Cembranell! e, que se faça um levantamento deis apelos dirigidos ao·
mesmo Ministério sobre o assunto, para que providências sejam tomadas.
Por outro lado e por fim, levamos ao conhecimento de ,Vossa Excelência qu!)· esta-.
mos entrando em contato com o Governo dos Estados Unidos da América, . a fim de.
estudarmos a possibilidade de um trabalho .conjunto, considerando-se a Impossibilidade
de maiores avanços no setor técnico cientifico no Brasil, onde, Inclusive, até mesmo o
Instituto Adolfo Lutz que emprestava uma ténue colaboração, suspendeu-a, intempestivamente.
Aproveitamos o ensejo, senhor Presidente, para apresentar a Vossa Excelência . os
protestos de elevada estima e distinta consideração. - Adria!ID Viterbo Souza da. Silvai,
Dlretor-Geral.

O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Concedo a palavra ao nobre Seria-.
dor Vlrgillo Tãvora.
O SR. VIRGíLIO TAVORA -Sr. Presidente, Srs. Senadores, dias atrás, respondendo à nobre Oposição, tivemos ensejo de anunciar que· o Governo Gelsel
estava firmemente empenhado em levar avante, sem tergiversações, sem recuos,.
a Implantação do Plano de Classificação de Cargos do Servidor Público Civil·
da União. Tarefa gigantesca a desafiar o administrador, Impunha-se ela, todavia:, em prazo cur-to, passar das intenções para reallda:de. Naquele · ~omento,
argüido nos foi que a data de 1,0 de. novembro se afigurava aos cntlcos d!l,.
intenção governamental como extraordina:rlamente próximo, face às providên~
elas a tomar.
Tivemos, com grande satisfação nossa, o ensejo de dizer do adiantado dos
trabalhos e da próxima concretização dessa aspiração geral.
.
0
Ontem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pelo Decreto-Lei n. 1.340 e pelos
Decretos n.os 74.448 .e 74.449, todos de 14, S. Ex.", o Sr. Presidente 9-a Repúblic_a,
deu tradução prática a todas as prome-ssas e a t9das as declaraçoes até entao
feitas.
o diploma legal que vem ainda para a sanção deste Congresso, isto é, o
Decreto-lei n.o 1.340/74 dispõe sobre, a implantação gradualista do Plano de
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termos de sucesso, se não viesse acompanhada daquelas previstas, sim, por decretos do Executivo, já citados. O de n. 0 74.748 - o primeiro deles - é uma
aJ!Irmação de coragem, mais uma das tantas que o primeiro mailldatário da
Nação tem exibido pela sua vida afora.
A lotação de cargos - funções, emprego dos óragãos de adlnin!stração fed·eral
direta e das autarquias - é nele rigorosamente fixati<a e no d·ecreto seguinte,
enfrentar-se o problema da profil!sionallzação do servidor públlco com a extensão, reservadas aquelas exceções, garantida:s por leis anteriores, a 40 horas de
prestação de serviço para todo o funcionallsmo público.
Não é hoje, no apagar de luzes de uma sessão, em sexta-feira, que nos
cabe fazer análise desses três documentos. Apenas, gostaríamos de fixar alguns
dos pontos que, à primeira vista, percutem a atenção de quem se debruça sobre os mesmos:
A aplicação desta medida é simultânea em todos os grupos dos cargos efet!vos, não se procedendo mais aquela sucessivldade paulatina que havia, de
antemão, sido anunciada.
(·2) Os servf.cloOre.s terão todos os seus vencimentos reBJ,justados de uma
forma gradual, e isto de modo que, de um lado, o Erário o suporte, e de outro,
não haja Injustiça de umas classes beneficiadas e de outras não.
(3) O início marcado para a operação é um único: 1.0 de novembro. O decreto, como já citamos, faz com que haja a profissionalização do servidor público, oito horas d·e serviço por dia. Bem remunerado, isto é, dentro das possibilidades do Tesouro, mas tendo a sua profissão, não mais como um "bico",
mas como a atenção maior de sua atividade.
(4) A União, por sua vez, não vai procurar, paternalisticamente, auxiliar
autarquias a pagar servidor nenhum. Aquelas que não recebem, por d!sposit~vo
legal, recursos da União para o pagamento de seus funcionários - e existem,
como V. Ex.as sabem, destas - têm que procurar, dentro de seus próprios recursos, os meios de cumprir o Plano de Classificação.
(5) Mais ainda: nã·o haverá prejuízos para ninguém na reclassificação,
pois os funcionários que sofreram redução de vencimentos, por força dos novos
critérios adotados, terão assegurado o direito de perceber a diferença que resultar dos novos cálculos.
(6) Respondendo a críticas da Oposição, a apelos da Maioria, e a um anseio
dos brasileiros que realmente amam a justiça e a ordem dentro do serviço público, a fixação desta lotação em cada Ministério, que é um pré-requisito para
a implantação do Plano nas respectivas Pastas, terá como conseqüência não só
a cessação da redistribuição do pessoal lá dentro, como a da utilização dos .rerv!ços contra-redbo, das contratações arbitrárias de pessoal. de grupos-tarefas,
e a designação, para cargos que comportem gratificação, como representação
de Gabinete, de pessoas fora do serviço público.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no momento não vamos mais nos demorar
na análise desse documento. Reserva-se à Maioria, pela nossa voz ou outra mais
autorizada, fazê-lo em ocasião mais oportuna, expondo os seus detalhes.
Mas, no momento, gostaríamos de dizer que o dia de ontem, o dia 22 de
agosto, deve ser lembrado, doravante, como um daqueles marcos de afirmação
de uma Administração que, não desejando cultivar popularidade, pensa na justiça, de um lado, e no futuro do Pais, de outro.
Era o que tínhamos a dizer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Milton Cabral) - Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo que tratar, vou encerrar a presente sessão.
Designo para a de segunda-feira próxima, dia 26, a seguinte
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Votação, em turno único, do Requerimento n.0 162, de 1974, de autoria do
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado no dia 14 de agosto de 1974, na Sessão
Plenária do Supremo Tribunal Federal, :pelo Ministro Bilac Pinto, em homenagem ao ex-Ministro Adaucto Lúcio Cardoso, ex-Deputado e ex-Presidente da
Oâmara dos Deputados.
-2Votação, em turno único, do Requerimento n.0 165, de 1974, de autoria do
Senhor Senador Eurico Rezende, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso pronunciado pelo Dr. José Francisco de Moura Cavalcanti,
candidato da ARENA ao Governo de Pernambuco, na Convenção partidária
realizada. em Recife, no dia 11 do mês em curso.
-3Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.0 88, de 1973,
de autoria do Sr, Senador Eurico Rezende, que diSpõe sobre o exercício da profissão de lavador e vigia autônomo de veículos automotores, e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n.O 356, de 1974, da Comissão
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 55 minutos,)

135.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em -26 de agosto de 1974
PRESID1l:NCIA DO. PAULO TORRES

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

Adalberto Sena - Flávio Britto - José Lindoso - José Esteves Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Alexandre
Costa - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Helvídio Nunes
- Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Luís
de Barros - Domício Gondim - Ruy Carneiro - Wilson Campos Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Llndenberg - Eurico
Rezende -Paulo Torres - Gus~avo Capanema -Fernando Corrêa Guida Gondin.
O SR. PRESIIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 30 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
.Sessão.
•., .. . . . ' . . .
'
.
0
o Sr. 1. -Secretário procederá à leitura do Expediente.
'

li: lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFíCIOS
DO SR. 1.0 -SECRETARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:
PROJETO DE LEr DA CAMARA N,0 98, DE 1974
(N. 0 1. 740-B/74, na Casa de origem)

Dá nova redação ao art. 11 da Lei n.0 605, de 5 de janeiro de 1949,
que dispõe sobre feriados civis e religiosos, modificado pelo Decreto-lei
n.0 86, de 27 de dezembro de 1966.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O art. 1.0 do Decl'eto-lei n.o 86, de 27 de dezembro de 1966,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"O art. 11 da Lei n. 0 605, de 5 de janeiro de 1949, passa a vigorar com a
seguinte redação:
Art. 11.- São f.ertados nacionais os declarados em lei federal. são
feriados municipais -aqueles declarados por lei municipal, de acordo com
a tradição local e em número não superior a 4 (quatro). neste incluída
a Sexta-Feira da Paixão."
Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
(A Comissão de Constituição e Justiça.)

- '2B7 PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 99, DE 1974
(N.• 2.074-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PIIESIDEN'rE DA REPtrnLICA)
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Fixa os valor.es dos níveis de vencimentos do Grupo-Dire11ão e Assessoramento Supenores, do Quadro Pennanente da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da s.a Região, e dá. outras providências.
O congresso Nacional decreta:

I :
i

!

i

i

Art. 1.0

Aos níveis de classificação O.os cargos d.e' provimento em comissão
integrantes de Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, código TRT-8."-DAS~
lOO, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
8." &egião, estrUJturMo nos termos da Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970
correspondem os seguintes vencimentos:
'

Vencimentos Mensais
Cr$

Níveis

I .

'

...

TRT-8."-DAS-4

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

7.880,00

TRT-8."-DAS-3

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

o •• o ••

7.480,00

TRT-8."-DAS-2

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

6.930,00

TRT-8."-DAS-1

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

6.390,00

Art. 2. 0 - As gratificações de representação 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 atas individuais que incluírem
os ocupantes dos cargos reclassificados ou ttJ:ansformados, nos cargos que integra:m •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 salário
família e a. gratificação adicional por tempo de serviço.
Art.. 3.0 - Na implantação do plano de classificação dos cargos que deverão
jntegrar o Grupo de que trata esta lei, rpoderá o Tribunal Regional do Trabalho da
a.n Região ·transformar, em cargos em comissão, funções gratificadas e encargos
de gabinete a que sejam inerentes atribuições de direção, chefia ou assessol•amento.
·
1.0 - Ficam criados, no Quadro Permanente da secretaria do Tribunal
neglonal d.o Trabalho da 8." Região, no Grupo-Direção e Assessoramento Superiores Categoria A.ssessoramento Superior, 8 (oito) carB'QS em comissão de
k~sessor Juiz· do Tribunal, Código TRT-8."-DAS-102.2, e 8 (oito) cargos ·em
comissão de Diretor de Secretaria de Junta de Conciliação e Julgamen'to, Código
TRT-8. "·DAS-101. 2.
§ 2. 0 Os carB'Qs de Assessor de Juiz, Código TRT-8."-DAS-102.2, são
privativos de Bacharéis em Direito e serão providos mediante livre indicação
dos magistrados junto aos quais forem servir.
§

3.0 - O provimento dos cargos criados pelo § 1.0 deste artigo fica. conO.iclonado à existência de recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional
do Tr·abalho da 8." Região.
§

-288Art. 4. 0 - 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 exercício dos cargos em comissão do Grupo de que 1trata esta
lei é incompatível com a percepção de gratificação por serviços extraordinário e
de representação de gabinete.
Art. 6. 0 - Os cargos de pro;·imento em comissão de Dir·etor de Secretaria de
Junta de concil!ação e Julgamento, Código TRT-8. 8 -DAS-101.2, e de Distribuidor
dos Feitos, Código TRT-8.n·DAS-101.1, some·nte serão providos após a vacância
dos correspondentes cargos e·fetiv<Js de Chefe de Secretaria da 1.a, 2.a e a.a Juntas
de Conciliação e Julgamen:lo de Belém; 1.8 e 2.n JCJ de Manaus, de oapanema,
Parintins e Santarém e de Distribuidor de B·elém.
§ 1.0 - Aos cargos efetiv·os a que se refere este artigo correspondem os níveis
de vencimentos fixados .para os cargos do Grupo-Direção e Assessoramento superiores, Código TRT-8.a-DAS-100, de iguais atribuições ou encargos.
§ 2.o - As gratificações de represent•ação e de nível universitário que, porventura, estivere1n sendo percebidas pelos <Jcupantes dos cargos efetivos a que
se refere este artigo serão absmvidas pelos vencimentos fixados por esta lei para
os correspondentes cargos de provimento em comissão.
§ 3.o - A gratificação adicional por tempo de serviço dos ocupantes efetivos
dos C'3.rgos 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 contratação, a qualquer título e sob qualquer forma,
de serviços com pessoas físicas ou jurídicas, bem assim a utilização de colaboradores evenJt,uais retribuídos med.iante recibo, para o desempenho de atividades
inerentes aos cargos integrantes do Grupo TRT-8. 8 -DAS-100.
Art. 8. 0 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão atendidas
pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da 8.0
Região, bem como por outros recursos a esse fim destinados, na forma da legislaç~.o pertinente.
Art. 9.0 - Esta lei entrará em ;igor na data de sua publicação, revogadas
as cUsposições em contrário.
MENSAGEM N. 0 309, DE 1974
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à eleV'B.da
deliberação de vossas Exc.elências, acompanhado de Ofício do Senhor MinistroPresidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8.a Região, o anexo projeto de
lei que "fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, d.O Quadro Permanente da secretaria do Tribunal Regional
do Trabalho da 8.8 Região, e dá outras providências".
Brasília, 25 de junho de 1974. - Ernesto Geisel.
Ofício n.o 769/74, de 10 de junho de 1974, do Senhor Ministro-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava. Região.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Na conformidade d.O art. 115, II, da Constituição, e em cumprimento a seus
arts. 98 e 108, § 1. 0 , às disposições da Lei Complementar n.o 10, de 6 de maio
de 1971, e, ainda, nos termos dos arts. 7. 0 ·e 1·5 da Lei n. 0 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, o Tribunal Regional do Trabalho da 8."' Região, em sessão administrativ·a
desta data, aprovou o anteprojeto de lei de. fixação dos vencimentos do Grupo
Direção e Assessoramento Superiores.
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2.
O referido anteprojeto foi, inicialmente, objeto de estudo pela Equipe Técnica de Alto Nível da Secretaria deste Tribunal, em estre~t.a colaboração com o
Depi?.:"tamento Administrativo do Pessoal Civll (DASP), esclarecendo-se que aJ..
guns pontos, em aparente desacordo com o recomendado por aquele Departamento, mereceram do mesmo novo ·exame, obtendo a indispensável aprovação,
em data d.e 8 de março último, quando da reunião promovida rpelo mencionado
órgão e da qual participaram todos os Tribunais Regionais.

! :

3.
Em face de novoas recomendações feitas pelo DASP, decorrentes de disposições posteriores, novas alterações foram introduzidas, assemelhando-se assim,
o anteprojeto ora encaminhado, tanto quanto possível, ao da Secretaria do Tri·
bunal Superior do Trabalho, que, por sua vez, guarda perfeita consonâlncia com
o anteprojeto do Supremo Tribunal Federal.
No presente anteprojeto, este Tribunal solicita a criação de 8 (oito) cargos
de Assessor, TRT-8.a·DAS-102.2, número este correspondente ao de Juízes desta
Corte. A criação desses cargos resulta imprescindível, especialmente no momento atual, quando o volume de processos distribuído a cada magistrado, particularmente na localização de leis, doutrina e jurisprudência, representa, pelo menos,
sensível economia de tempo, que possibilitará, como conseqüência, um ritmo
mais intenso na apreciação e julgamento dos feitos.

4.
I;

'

'

'

'

!

'

i' ',

Razões como essas e outras é que levaram, certamente, o Supremo Tribunal
Federal e demais Tribunais Superiores a solicitar e, presentemente, a poS.suir em
seus quadros cargos de Assessor, como os ora pleiteados pela 8." Região.
6. Solicita-se, outrossim, sejam criados 8 (oito) cargos, em comissão, de Diretor
de Secretaria de Junta de Conciliação e Julgamen~o. Código TRT-8.a·DAS-101.2,
cujo preenchimento ocorrerá à medida que vagarem os correspondentes cargos
efetivos de Chefe de Secretaria de JCJ, então existentes.

5.

7. Tenho, pois, a honra de submeter elevada consideração de Vossa Excelência o incluso ·anteprojeto de lei relativo ao Quadro da Secretaria deste Tribunal.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos do meu
mais elevado apreço. - Orlando Teixeira da Costa, Presidente do TRT da 8.e.
Região.
Excelentíssimo Senhor General-de-Exército Ernesto Gelsel
Digníssimo Presidente da República Federativa do Brasll
Brasília - DF.

.rAs Comissões

de Servtço Público Civil e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 100, de 1974
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÓ'DLICA)

(N.• 2. 075-B/'74, na Casa de origem)

Fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades de
Apoio Judiciário Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e
Port.<tria Artesa~ato Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médio e Direc;ão e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da s.a
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 s.n Região, criados e estruturados com fundamento na
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I - Grupo-Atividades de Apilio Judiciário

II -

Níveis

Vencimentos
mensais
Cr$

TRT-Sa-AJ-8
TRT-Sa-AJ-7
T:RT-Sa-AJ-6
TRT-Sa-AJ-5
TRT-Sa-AJ-4
TRT-Sa-AJ-3
TRT-Ba-AJ-2
TRT-Ba-AJ-1

5.444,00
4.820,00
4.080,0()
2.920,00
2.510,00
2.100,00
1.630,00
1.360,00

Grupo-Serviços Auxiliares
Vencimentos
mensais

Níveis

Cr$

TRT-8a-SA-6
TRT-8a-SA-5
TRT-8a-SA-4
TRT-8.a-sA-3
TRT-8.a-SA-2
TRT-8a-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

'

•

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

III - Grupo-Serviços de Transpilrte Oficial e Portaria.
Vencimentos
mensais

Níveis
TRT-8a-TP-5
TRT-Sa-TP-4
TRT-8a-TP-3
TRT-8a-TP-2
TRT-8a-TP-1

IV -

CrS

••••••• o ••• '

•• o o • • • • • '

o ••••••••••••••••

•••••• o ••••••• o ••••• o • o ••••• 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

o

O

0

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
Níveis

Vencimentos
mensais

CrS

TRT-8a-ART-5
TRT-8a-ART-4
TRT-Sa-ART-3
TRT-8a-ART-2
TRT-8a-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 o o o o o o o o o o •
o o o o o . o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o o o o o . o o o o o . o
• o o o o . o . o o • • • • • • • • • • o. o o • • o . o • • • • o • • o.
o ••••• o ••• o ••••••• o • o ••••• o • o •••• o •• o •

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

2.100,00
1.630,00
1.290,00
880,00
540,00
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Grupo-Outras Atividades de Nível Superior
Vencimentos
mensais
Cr$

Níveis

I
I

I .

TRT-Ba-NS-7
TRT-Ba-NS-6
TRT-Ba-NS-5
TRT-Ba-NS-4
TRT-Ba-NS-3
TRT-Sa-NS-2
TRT-8.a-Ns-1

''

I '
I

I

i
,

:

I

....................... "..............
. ' .. ' . ' .... ' .... '.' .. ' ' ..... ' '. '.......
............. ' .... ' ....................
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. . .
. .... ... .. .. . ... ..... . ..... .. .. .. .... ..
. ... .... .. . .. ........ . .... . .. .... .. .. ..

5.570,00
4. 960,00
4.620,00
4.080,00
3.870,00
3.460,00
3.120,00

'

I :

! .

VI - Grupo-Outras Atividades de Nível Médio
Vencimentos.
mensais
Cr$

Níveis

I
l

I

.

TRT-8a-NM-7
TRT-8a-NM-6
TRT-8a-NM-5
TRT-8a-NM-4
TRT-8a-NM-3
TRT-8a-NM-2
TRT-8a-NM-1
VU -

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

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

Níveis

TRT-8a-DAI-3
TRT-8a-DAI-2
TRT-8a-DAI·1
Art. 2. 0

Correlação com
as Categorias
Funcionais de
Nível Superior
Cr$

900,00
800,00
700,00

Correlação com
as demais Ca- . ·
tegorias Funcionais
Cr$

800,00
700,00
600,00

As gratificações de representação e pelo l.'egime de tempo integral e dedicação exclusiva, referentes aos cargos que Integram os Grupos de que
trata esta Lei, ficarão ·absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixados no
artigo an teria r.
§ 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 aos funcionários do .Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 8.'1 Região, à medida que os respectivos cargos forem transformados ou transpostos para Categorias Funcionais integrantes dos demais Grupos estruturados ou criados na
forma da L•ei n.o 5. 645, de 10 de dezembro de 1970.
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A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários
do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da a.a
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 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, com vantagem
pessoal, nominalmente identificável, na forma do disposto no art. 4.0 e respectivos parágrafos da Lei Complementar n. 0 10, de 6 de maio de 1971.
Art. 5. 0 - As funções integrantes do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, necessárias aos serviços da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da
a.a Região, serão por este criadas, na for;rna. do art. 5.0 da Lei Complementar n.o 10,
de 6 de maio de 1971, adotados os princípios de classificação e níveis de valores
vigorantes no Poder Executivo.
Art. 6. 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 corresponden•te 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 suP!imidas todas as vantagens, gratificações, parcelas e quaisquer outras· retribuiçoes 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 o qual tiver sido transposto o cargo da mesma 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 atlvidade, de todos os Grupos em que ocorrer a inclusão mediante transposição.
§ 4.o - Os novos valores dos proventos serão devidos a partir da publicação do ato de revisão.
Art '7 o _ Na implantação do novo Plano de Classificação de Cargos, poderá
o Trib~n~l Regional do Trabalho da a.a Região, mediante Ato da Presidência,
transformar em cargos observada a regulamentação pertinente, empregos Integrantes da Tapeia de' Pessoal :remp~rárla de sua Secretaria, regidos pela Legislação Trabalhista, a qual sera cons1derada extinta.
Art. s.o - Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único_ do art. 3.0 da
Lei n.o 4.345 de 26 de junho de 1964, fica vedada a contrataçao, 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 atlvidades Inerentes ao Grupo de que trata esta Lei.
Art. 9.o - 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 seu art. 20.
Art. 10.- Observado o disposto nos arts. 8. 0 , inciso III, e 12 da Lei n.0 5.645,
de 10 de dez·embro de 1970, as despesas decorrentes da aplicação desta lei serão
atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da a.a Região, bem como por outros recursos a esse fim destinados, na
forma da legislação pertinente.

Art. 11 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
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. 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 Ofício do Senhor MinistroPresidente do Tribunal Regional do Trabalho da s.a. !Região, o anexo projeto de
lei 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
e Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente da Secretaria do
TRT da s.a. Região, e dá outras providências".
Brasilia, 25 de junho de 1974. - Ernesto Geisel.
OFíCIO N.0 770, DE 10 DE JUNHO DE 1974, DO SENHOR MINISTRO-PRESmENTE DO TRmUNAL REGIONAL DO '11RABALHO DA s.a REGIAO

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Na conformidade do art. 115, II, da Constituição e em cumprimento a seus
arts. 98 e 108, § 1.0 , às disposições da Lei Complementar n.0 10, de 6 de maio de
1971, e, ainda, nos termos dos arts. 7. 0 e 15 da Lei n.0 5.645, de 10 de dezembro
de 1970, o Tribunal Regional do Trabalho da s.a Região, em sessão administrativa desta data, aprovou o anteprojeto de lei de fixação dos vencimentos dos
Grupos de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Transporte Oficial e Portaria,
Al'tesanato, outras Atividades de Nível superior e Outras Atividades de Nível
Médio.
2. O referido anteprojeto foi, inicialmente, objeto de estudo pela Equipe Técnica

de Alto Nível da Secretaria deste Tribunal, em estreita colaboração com o Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), esclarecendo-se que alguns
pontos, em aparente desacordo com o recomenda.do por aquele Departamento,
mereceram do mesmo novo exame, obtendo a indispensável aprovação, em data
de 8 de março último, e quando da reunião promovida pelo mencionado órgão e
da qual participaram todos os Tribunais Regionais.
3. Em face de novas recomendações feitas pelo DASP, decorrentes de disposi-

ções posteriores, novas alterações foram introduzidas, assemelhando-se, assim, o
anteprojeto ora encaminhado, tanto quanto possível, ao da Secretaria do Tribunal
Superior do Trabalho, que, por sua vez, guarda perfeita consonância com o
anteprojeto do Supremo Tribunal Federal.
4. Tenho, pois, a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o incluso anteprojeto de lei relativo ao Quadro da Secretaria deste Tribunal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de meu
mais elevado apreço. - Orlando Teixeira da Costa, Presidente.
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.o 101, de 1974
(N,o 2.076·8/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PREBmENTE DA REP'ÕDLICA)

Fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção e

Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tri-

bunal Regional do Trabalho da Sexta Região, e di outras providências.

O COngresso Nacio·nal decreta:
Art. 1.o - Aos niveis de classificação dos cargos de ~rovimento em comissão,
integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente da Secreta:ria do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, estru-
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os seguintes vencimentos:
Vencimentos

Níveis

Mensais
Or$

TRT-6."' .DAS-4
TRT-6."' .DAS-3

7.880,00
7.480,00
TRT-6." .DAS-2 ........................ . 6.930,00
TRT-6.a .DAS-1
6.390,00
••••••••••••• o ••••••• o ••

o •••• o o

o • o •

o o ••

o ••••••••

•••••• o •••••••• o •• o •••• o

As gl.'atificações de rep!resentação, nível univers~tário e de retribuição pe'o 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 a·rtigo anterior.
· Parágrafo único - A partir da vigência dos atos individuais que incluírem
os ocupantes dos caJl'gos 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
o,utras que, a qualquer titulo, venham percebendo, 'l"essalvados apenas o saláriofamília e a gra·tificação adicional por tempo de se·rviço.
Art. 3. 0 -Na implantação do plano de classificação dos cargos que deverão
integl1ar o Grupo de que trata esta Lei, poderá o Tribunal Regional do Trabalho
da Sexta Região transformar em ca'l"gos em comissão, funções gratificadas
e enca~J."gos de gabinete a que sejam inerentes atribuições de direção, chefia
ou assessoramento.
§ 1.o - Ficam .criados, no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Sexta Região, 8 .(oito) cargos de Assessor de Juiz do
'I1ribunal, Código TRT-6."'. DAS-102. 2.
§ 2.0 - Os cargos de Assessor de Juiz do TribunaL Código TRT-ô.".DAS-102.2,
são privativos de Bacharéis em Direito e serão providos mediante livre indicação dos magistrados junto aos quais forem ser.vir.
§ 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 Sexta Região.
Art. !l.0 - os vencimentos fixados no art. 1,0 são aplicados a partir da
vigência dos atas 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 11epU'esentação de gabinete.
Art. 6. 0 - Os cargos de provimento em comissão de Diretor-Geral da Secretaria, Código TRT-6."'.DAS-101.4; Secretário-Geral da Presidência, Código
TRT-6.a.DAS-101.4; Diretor da Secretaria Administrativa, Código TRT-6."'-DAS101.3; Diretor da Secretaria Judiciária, Código TRT-6."'.DAS-101.3; Diretores
· de Secretarias da ta, 2. 11, 3."', 4." e 5." JCJ do Recife; da 1." JCJ de João
Pessoa, de Natal, de Maceió, de Campina Grande, de Caruaru, de Escada, de
Goiana, de Nazaré da Mata, de Jaboatão, de Palmares e de Paulista, Código
TRT-6."'.DAS-101.2; e Distribuidor dos Feitos das JCJ's do Recife, Código
TRT-6."'.DAS-101.1, somente se,rão providos após a vacância dos correspondentes cargos efetivos de Diretor-Geral, S'ecretá,rio da Presidência e Di'retor da
Secretaria Administrativa, Diretor da Secretaria Judiciária e Diretores de Secretarias das 1."', 2.", 3.a, 4.a e 5." JCJ do Recife; da 1.a JCJ de João Pesooa,
de Natal, .de Maceió, de Campina Grande, de Caruaru, de Escada, de Goiana,

A:rt. 2. 0

-295de. J.aboatão, de Nazaré da Mata, de PalmaJres e de Paulista· e Distribuidor d.as
JCJs do Recife.
'
1.0 - Aos cargos efetivos ·a que se refere este artigo correspondem os
mveis de wnciment~s fixados para os cargos do Grupo-Dir·eção e Assessoramente Superiores, Cod!go 'I1RT-6.a.DAS-lOO, de iguais atribuições ou encargos.
·. · § 2.0 -·As gratificações de representação de nível universitário que porventura. estiverem sendo percebidas pelos ocupantes dos co.rgos efetivos a que
se refere este artigo, serão absorvidas pelos vencimentos fixados por ésta lei
para os correspondentes cargo.s de provimento em comissão.
§ 3.0 - A gratificação adicional por tempo de serviço dos ocupantes efetlvos dos cargos a que se refe·re este artigo será calculada na forma do disposto
no art. 10, da Lei n.0 4.345, de 26 d'e junho de 1964.
· '.• Art.. 7.0 ,;__:Jl: vedada a contratação, a qualquer título e sob qualquer forma,
de serviços com pessoas fí.sica·s ou jurídicas, bem como a utilização de colaboradoJJes eventuais retribuídos mediante recibo, para o desempenho de atividades
inerentes aos caTgos integrantes do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores,
Código. TRT-a.a.DAS·-100, do Quadro Perma:nente da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da Sexta RJegião.
Art. 8.0 - As despesas decorrentes da aplivcação desta lei. serão atendidas
pelos. recursos orçamentários próprios do 'I1ribunal Regional do Trabalho da
Sexta 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.
,

' '
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MENSAGEM N. 0 311, DE 1974

.

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:

I

Nos termos do art. 51 da Constituição, tenho a honra de submeter à. elevada deliberação de Vos.s.as Excelências, acompanhado de Ofício do Senhor Ministro-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6.a Região, o anexo projeto
de lei que "fixa os valores dos níveis de vencimento do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do· Trabalho da Sexta Região, e dá outras providências".
Brasília, 25 de junho de 1974. -

Ernesto Geisel.

Ofício n.0 169, de 8 de maio de 1974, do .Senhor Ministro-Presidente do TribUJUil
· · Regional do. Trabalho da 6.a. Região
Ao
Excelentíssimo Senhor General-de-Exército
Ernesto Geisel
Dignissimo Presidente da República Federativ·a do Brasil
Brasília - Distrito Federal

...

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Na conformidade do art. 1'15, II, da Cons·tituição da República Federativa
do Brasil, e em cumprimento a seus arts. 98 e 108, § 1.0 , e à.s disposições da
Lei Complementar n.O ·10, de 6 de maio de 1971, e, ainda, nos termo·s dos
rurts. 7.o e 15 da Lei n.o 5.645, de 10 de dezembro de 1970, o Tribunal Regional
do Trabalho da S•exta Região, em Sessão Administrativa de 19 de setembro
de 1973, aprovou os antepro~etos de lei de fixação dos vencimentos dos Grupos:
Direção e Assesso-ramento Superiores (DAS) e Ativid·ades de Apoio Judiciârio (AJ).
2. Os referidos anteprojetos foram, inicialmente, objeto de estudos pela
Equipe Técnica de A~to Nível d:a Secretaria deste Tribunal, em estreita colaboração com a E(!lrlpe Técnica de Alto Nível da Secretaria do Tribunal Superior
do Trabalho e o Departamento Administrativo do Pessoal Clv!l - DASP, con-
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-296forme xerocópla. anexa, e guarda consonância com a cla.sslficação de Cll>rgos já
Implantada na Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho.
3. T·enho, pois, a subida honra de submeter à elevad·a considemção de
Vossa Excelência os inclusos anteprojetos de lei relativos ao Quadro da Secretaria deste Tribunal.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos do meu
mais elevado apreço e consideração. - Clovis dos Santos Lima, Presidente do TRT.
PROJETO DE LEI DA CAMARA
N. o 102, de 1974
(N,o 2.123-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚDLICA)

Altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da Sétima Região, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o - o Quad'ro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Region·al do
Trabalho da Sétlm·a Região fica, provisoriamente, alterado de acordo com os
Anexos A e B deste Lei.
/Parágrafo único - Os vencimentos dos cargos constantes do Anexo B,
referido neste artigo, até que seja implantada a sistemática prevista na Lei
n.O 5.645, de 10 de dezembro de 1970, terão os seguintes valol.'!es mensais:

a) Técnico de Serviços Judiciários
Classe B - Cr$ 2. 859,00
Cla.sse A - Cr$ 2. 384,00
Auxiliar de Serviços Judiciários
Classe B - Cr$ 1.188,00
Classe A - Cr$ 1.006,00
Art. 2.0 - O provimento dos cargos da classe inicial de Técnico de Serviços
Judlciário's e Auxiliar de Serviços Judiciários, do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do 'I1raba1ho da Sétima Região, será feito mediante
concurso público de provas ou de provas e ·títulos, exigindo-s.e dos candidatos
à primeira apresentacão de diploma de conclusão de um dos cursos superiores
de Direito, Economiâ, Contabilidade ou Administração, ou prova de provlsionamento em nível superior e, dos candidatos à segunda, a de certificado de
conhecimentos equivalentes à conclusão de ensino de 2. 0 grau.
b)

Art. 3. 0 - lll permitJ!do o acesso à classe Inicial da série de classes de
Técnico de Serviços Judiciários aos ocupantes da classe final de Auxiliar de
Serviços Judiciários, na forma da regulamentação que vier a ser aprovada pelo
Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, observadas as exigências
1egais.
Art. 4.0

Os vencimentos dos cargos em comissão do Quadro de Pessoal
da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, constantes
do Anexo A, são os fixa,dos para os símbolos correspondentes aos do Poder
EX!ecutivo, observado o princípio estabelecido nos §§ 1.0 e 2.0 do art. 1.o da
Lei n. 0 4.345, de 26 de junho de 1964.
Observada a legislação aplicável à espécie, as gratificações para
retribuir o regime de tempo integral e 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 Judiciá:rios, o valor do nível 22;
pa,ra a classe A de Técnico de Serviços Judiciários, o valor do nível 21; para

Art. 5. 0

-297a classe B de Auxlllar de Serviços Judiciários, o valor do nível 18; e para a
classe A de Auxiliar de Serviços Judiciários, o valor do níve~ 16.
Parágrafo único - Poderão se•r submetidos ao regime de que wata 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 ocupan~
tes dos cargos não incluídos nos Anexos' A e B desta Lei, observada a correspondência entl.'e símbolos e níveis prevista na Lei n. 0 5.685, de 23 de julho de 1971.
_Art. 6. 0 - Os cargos de provimento em comissão relacionados no Anexo A
serao automaticamente incluídos no l'egime de tempo integral e dedicação
excluSiva, ressalvado o direito de opção do respec·tivo ocupante pela jornada
norm·al de trabalho.
Art. 7.0 - No prazo de 90 (noventa) dias, contado da vigência desta lei,
os atuais ocupantes efetivos dos ca,rgos de Oficial Judiciário, PJ-3 e PJ-4, poderão ser aproveitados em cargos da classe B da carreira de Técnico de Serviços
Judiciários e na classe A, da mesma carreira, os ocupantes efetivos dos cargos
de Arquivista PJ-2, .e Oficial Judiciário, PJ-5 e PJ-6; em cargos da classe B
da carreira de Auxiliar de_ Serviços Judiciários, os ocupantes ef.etivos dos cargos
de Oficial de Administraçao, 16-'C, 14-B e 12-A' e em cargos da classe A, dessa
última carreia'a, os ocupantes efetivos dos cargos de Auxiliar de Adlllin:lstração
10-B e 8-A.

Parágrafo único - O •aproveitamento de que trata este artigo obedecerá
a critérios seletivos, inclusive por meio de treinamento intensivo e obrigatório,
que serão estabelecidos para os cargos de cada série de classe.
Art. 8.0 - Fica assegurada a situação pessoal dos ocupantes efetivos dos
cargos transformados na forma constante do Anexo A, 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 de
provimento em comissão correspondente, na forma do disposto no § 2.0 do art.
1.o da Lei n.0 4.345, de 26 de junho de 1964.
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Art. 9.0

A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários
abrangidos por esta Lei será concedida na. base de 5% (cinco por cento) por
qüinqüênio de efetivo exercício, até 7 (setel qüinqüênios, calculada sobre o respectivo vencimento~base.

Art. 10 - A diferença porventura verificada em cada caso entre a importância que o funcionário venha percebendo, a. título de vencimento e gratificação adicional por tempo de serviço, e os novos valores a que fará jus em
decorrência do disposto nesta Lei, constituirá vantagem pessoal, nominalmente
identificável, insusceptív·el de quaisquer reajustes supervenientes e, em virtude
dela, não se estabelec·erá nenhuma discriminação nessas concessões.
Art. 11 - O Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, observados
os limites das dotações orçamentárias, estabelecerá a classificação das funções
gratificadas e de representação de gabinete, com base nos princípios e valores
fixados no Poder Executivo.
Art. 12 - O provimento dos cargos efetivos criados por esta lei processarse-á mediante concurso público, ficando condicionado à. existência de recursos
orçam•entários suficientes e adequados.
Art. 13 -

As despesas com a execução desta Lei serão atendidas com os
recursos orçamentários próprios do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima
Região.
Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
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ANEXO "A"
SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7.a REGiãO

Cargos de Provimento Efetivo

SIT'UAÇAO ANTERIOR
Cargo
ou
Funções

Denominação

Sri'UAÇAO NOVA

Símbolo

Cargo
ou
Funções

Denominação

Símbolo

01

Diretor de Secretaria

PJ

01

Diretor-Geral

1-C

01

Secretário do Presidente do TRT

FG-1

01

Secretário-Geral da Presidência

1-C

01

Diret.or de Secretaria Administrativa

FG

01

Diretor da Secretaria Administrativa

2-C

01

Diretor de Secretaria Judiciária

FG

01

Diretor de Secretaria Judiciária

2-C

01

Secretário do Tribunal

FG

01

Secretário do Tribunal

2-C

04

Diretor de Serviço

FG

04

Diretor de Serviço

3-C

02

Chefe de Secretaria

PJ-O

02

Diretor de Secretaria de JCJ

2-C

10

Chefe de Secretaria de JCJ

5-C

10

Diretor de Secretaria de JCJ

2-C

01

Distribuidor

FG

01

Diretor de Serviço de Distribuição dos
Feitos das JCJ de Fortaleza

4-C

01

Distribuidor

FG

01

Diretor de Serviço de Distribuição dos
Feitos do TRT

4-C

FG

09

Diretor de Serviço

4-C

09

Diretor de Serviço

A!NEXO''B"
SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7.a REGiãO
Cargos de Provimento Efetivo

SrrlJAÇAO NOVA

SrrlJAÇAO MrnERIOR
Cargo
ou
Funções
13
12

-

Denominação

Símbolo
ou
Nível

Cargo
ou
Funções

Denominação

Classe

Oficial Judiciário
Oficial Judiciário

PJ-3
PJ-4

25

Técnico de Serviços Judiciários

B

Arquivista
Oficial Judiciário
Oficial Judiciário

PJ-2
PJ-5
PJ-6

20

Técnico de Serviços Judiciários

A

Oficial de Administração
Oficial de Administração
Oficial de Administração

16-C
14-B
12-A

37

Auxiliar de Serviços Juldiclários

B

Auxiliar de Administração
Auxiliar de Administração

10-B
8-A

64

Auxiliar de Serviços Judiciários

A

25

01
04
03

-

08
04
07
11

-

22

22
22
44

- 300MENSAGEM
N.o 373, DE 1974
Excelentis.simos Senhores Membros do Congresso Nacional:
Nos tennos do art. 51 da constituição, tenho a honra de submeter à elevada
deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Ofício do Senhor MinistroPresidente do Tribunal Superior do Trabalho, o anexo projeto de lei que "altera
o • Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região e dâ outras providências".
Brasllla, 2 de agosto de 1974. - Ernesto Geisei.
Ao excelentisslmo Senhor
General de Exército Ernesto Gei~el
Dignis.simo Presidente da República Federativa do Brasil
0!. GP-214/74

Em 21 de maio de 1974

Senhor Presidente,
Tenho a elevada honra de encaminhar a Vossa Excelência o Incluso projeto
de lei que reorganiza, provisoriamente, o Quadro do Pessoal da Secretaria do
Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, como medida prévia para
implantação do Plano de Classificação de Cargos daquela Região da Justiça
do Trabalho.
Aproveito a oportunidade para reafirmar a Vossa Excelência os meus elevados protestos de consideração e apreço. - Luiz Roberto de Rezende Pu.ech,
Vice-Presldente no exercício da Presidência.
Justiça do Trabalho

'IUUBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7."' REGIAO
Exm.o Sr. Ministro Mozart VIctor Russomano.
DD. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho
Brasilla - DF
Of. TRT n.0 2161/74

Fortaleza, 26 de abril de 1974

Senhor Presidente:
Tomo a liberdade de solicitar os bons ofício de V. Ex."" no sentido de autorizar o encaminhamento do Incluso projeto de lei que trata da alteração provisória do quadro de pessoal deste Tribunal na forma que Indica, até que se
torne exequível a implantação definitiva do plano de classificação previsto na
Lei n.0 5.645, de lO de dezembro de 1970.
Estão amplamente justificadas as razões que motivaram a iniciativa do
referido projeto ao alcance do qual se encontram necessidades de ordem Impreterível suscitadas pelo bom andamento dos trabalhos confiados a este Tribunal e aos doze órgãos de Primeira Instância que constituem a 7."" Região da
Justiça do Trabalho.
Resta a esta presidência esperar que v. Ex."" acolha a presente solicitação,
determinando a gentileza das providências necessârias ao seu atendimento em
regime de preferência.
Manifesto, nesta oportunidade. a V. Ex.e. as expressões da mais distinta consideração. - Cícero Leôncio Pereira Ferraz, Presidente do Tribunal.
'(As Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças.)

-301PARECER
PARECER N.0 391, DE 1974
Da. Comissão de Legislação Social, sobre o Projeto de Lei da Câmara. n.0 81, de 1974 (n.o 50-C/67, na. origem), que 'dá nova. redação
aos arts. 469 e seus parágrafos 470 e 659, da. Consolidação das Leis do
Trabalho".
Relator: Sr. Guido Mondin.
De autoria do ilustre Deputado FranciSco Amaral, o projeto em exame dá
nova redação aos arts. 469, e seus parágrafos, 470 e 659, da CLT, aprovada pelo
Decreto-Lei n.0 5.452, de 1.0 de maio de 1943.
Noo termos do aludido projeto, os referidos diSpositivos passam a ter a seguinte redação:
"Art. 469 -

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

§ 1.0

Não estão compreendidos na proibição deste artigo: os empregados que exerçam cargos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como condição, implícita ou explícita a transferência, quando
esta decorre de real necessidade de serviço.

§ 2.0

,o o • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • o • • o • • • • o • • • • o • • o • • • o • o • • • o • • • o . o • • • •

3.0 - Em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato,
não obs:ante 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. 470 -

As despesas resultantes da transferência correrão por conta
do empregador."

"Art. 659 -

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

O

o

O

o

O

o

O

o

O O I

O O

O O O O O O

IX - conceder medida liminar, até decisão final do proocesso em reclamação trabalhista que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do art. 469 desta .consolidação."
Com essas modificações, de ampla repercussão nas relações de emprego
regidas pela CLT, viSa o ilustre Autor do Projeto a diSciplinar, com vigor, o
instituto da transferência, sobretudo porque pretende acrescentar ao final do
§ 1.o do art. 469, cláusula restritiva, criada pela jurisprudência dos Tribunais
do Trabalho, que sempre interpretaram, com reservas, a faculdade da transferência, exigindo que o empregador faça prova de real necessidade da medida
mesmo no silêncio da lei. Nesse sentido, é reiterada a jurisprudência, não só
do STF (Súmula 221), como do TST (Súmulas 29 e 43) e dos Tribunais Regionais do Trabalho (Calheiros Bomfim, in Dicionário de Decisões Trabalhistas.
Rio, Edições Trabalhistas, 1973, 11."' ed. verbetes "Abuso de Direito", "Alteração
Contratual" e "Transferência de Local").
Alicerçando esses dispositivos protecionistas do necessário remédio judicial,
o proJeto inclui, entre as competências dos Presidentes de Juntas de Concilta~ão
e Julgamento, disciplinadas no art. 659, da CLT, mais um inciso, atribuindo a
esses magistrados a finalidade, excepcional, de conceder medida liminar obstativa da transferência do empregado, até a decisão final do processo, quando,
por centença de mérito, o Magistrado declarará fundada, ou não, a medida
adotada pelo empregador. A liminar, no caso, como toda medida cautelar, será
instrumental e provisória, visando, apenas, a impedir a consumação dos abusos
que, muitas vezes, mesmo anulados a posterior!, produzem danos de diticil
reparação.
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Sala das Comissões, 22 de agosto de 1974. - Franco Montoro, Presidente Guido Mondin, Relator - Renato Franco - Reitor Dias,
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
(Pausa.)
Do expediente lido concStam os seguintes projetas que, nos termos da alínea b do inciso II do art. 142 do Regimento Interno, receberão emendas, perante a primeira Comissão a que foram distribuídoo, pelo prazo de cinco Sessões Ordinárias:
- PLC/99/74, que fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Direção
e Assessoramento Superiores, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal
R:egional do Trabalho da s.a Região, e dá outras providências;
- PLC/100/74, que fixa os valores de vencimentos dos cargos dos Grupoo-Atlvidades de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial
e Portaria, Artesanato, ou:ras Atividades de Nível Superior, Outras Atlvidades
de. Nível Médio e Direção e Assistência Intermediária, do Quadro Permanente
da· Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da s.a Região, e dá outras providências;
- PLC/101174, que fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Dlreção
e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tribu..'llal
Regional do Trabalho da a.a Região, e dá outras providências;
- PLC:102/74, que altera o Quadro do Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, e dá outras providências.
Comunico ao Plenário que esta Presidência, nos termos do art. 279 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n. 0 126,
de 1973, de autoria do Sr. Senador Franco Montoro, determinando que, nas comarcas onde houver mais de um juiz com jurisdição criminal, a execução Incumbirá privativamente a um deles, designado especialmente pelo Tribunal de
Justiça.
A matéria foi considerada rejeitada por ter recebido parecer contrário,
· quanto ao mérito, da ·Comlso.são a que foi distribuída.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
É

lido o seguinte:
REQUERIMENTO N.0 170, DE 1974

Requeremos, com base nos arts. 242, c, 5, e 245, e com as tradições da Cru;a,
que o Senado preste as seguintes homenagens de pesar pelo falecimento do
Senhor Sebastião Archer, ex-Governador e ex-Senador pelo Estado do Maranhão;
a) inserção em Ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à famílla e ao Estado do Maranhão.
Sala das Sessões, 26 de agosto de 1974. - Ru.y Santos - Lourival Batista Ruy Carneiro - Carlos Lindenberg - Adalberto Sena - José Lindoso - Fernando. Corrêa - Waldemar Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Em votação o Requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o Requerimento. Em conseqüência, proceder-se-á de acordo com
a deliberação do Plenário, associando-se a Mesa às justas homenagens que
serã.o prestadas à memória do Sr. Sebastião Archer.
Sobre a mesa, outro requerimento que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
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lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N,0 171, de 1974

Senhor Presidente:
).'l'os termos do art. 234 do Regimento Interno, !.'e9u~remos a transcrição, nos
Ana1s do Senado, da Ordem do Dia do Ministro do Exerc1to, General Silvio Coelho
da Frota, alusiva ao Dia do SoLdado, e a saudação do Ministro da Aeronáutica,
Brigade!ro Ataripe Macedo, ao E!Jrercito, em nome da Força Aérea Brasileira e
da Marinha de Guerra, ressal•ando que as Forças Armadas estão voltadas para
seus prob(emas específicos, mas que continuam atentas ao ;processo de consolidação da Revolução de Março de 1964.
·
. Brasília, 26 de a;gosto de 1-974. - Lourival Baptista - Ruy Santos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - De acordo com o art. 234, § 1.0, do
Regimento Interno, o requerimento sel'á submet~do ao exame da Comissão Di·retora.
Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Loilrival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, este.ve em
Aracaju, na úl•ima sexta-feira, o Ministro das Comunicações, Comandante Quandt
de Oliveira, acompanhado do General José Antônio Alencastro Silva, Presidente
da TELElBRAS; do Coronel Engenheiro Atlwaldo Cardoso Botto de Barros, Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e do Coronel Haroldo
Correia de Matos, Presidente da EMBRATEL.
Juntamente com o Governad·or PauJ:o Barreto de Menezes, visitou obJ.1as que
·estão sendo construídas por órgãos ligados ao seu Ministério - EMB&ATEL,
'mlLER.GliPE e ECT - e inaugurou o edifício onde foi instalado o Centro de Triagem Postal, o almoxa;rifado e a garagem da Empresa Brasileira dos Correios e
Te1égrafos localizados na Rua Acre, no Bairro Stqueira Campos.
As 14 horas em cerimônia realizada no Palácio Olimpio campos, com a presença do Minis~ro das Comunicações, do futuro Governador, Engenheiro José
Rollemberg Leite, parlamentares, autor~dades civis e militares, Secretários do
Governo e convidados, o Governador Paulo Barreto ele Menezes S!Ubscreveu a integralizaçã.o de um mil:hão de ações da TELEJRGiiPE, no valor de dois bilhões de
cruzeiros, e entregou o título de rp·ropriedade de um terreno situ.ado no Distrito
Industrial de Aracaju à Empresa.
Foi também assinado contrato en+l.'e a '11ElLERGIPEl - prin1eira subsidiá.ria
criada pela TEiüEIBRAS no País - e a Nipon Eletronic Company - moo, 1110
valor de 23 milhões de cruzeiros, pa;ra aquisição de equipamentos destinados às
Centrais de Prorpriá, Ita.baiana, Lagarto e Estância.
Pelos termos do contrato, essas cidades terão centrais automáticas, com capacidade de tráJfe,go para a•ender às Centrais Satélites que estarão futuramente
a elas ligad.as atravoé.s do sistema de Microondas. O documento prevê, ainda, a.
instalação de mais 14 Postos Públicos em out~:as 14 cidades, de forma que até
1976 estarão atendidos 32 MunicLpios dos 74 existentes no Estado, tudo de acordo
com planos para implantaçiilo do sistema da '!1ELElRGLPE, ell11Presa esta tão bem
dirigida pelo Capitão Engenheiro José Agnaldo, Presidente; e Coronel Renir Reis
Damasc·eno, Diretor-iF!nanceiro.
Em Sergipe, eSI])ecificamente, a criação da empresa telefônica estatal foi a.
solrução mais ade>quada pa·ra se enfrentar com êxito um problema que se apresentava como um dos mais graves do Estado.
. Sergip.e tinha, há três anos, um sistema telefônico obsoleto, f.uncionando,
mesmo ass!m, arpenas em sua carpital. Hoje, graças à criação da TELEJRGI!PfE, já
tem praticamente concluída, em Aracaju, uma Cen•ral Telefônica e uma outra
no Bairro Atalaia, já iniciada. Oonstroem-se, igualmente, nas ruas da cidade, os
dutos que permitirão a imp·lantação da J'lede de cabos para um sistema telefônico
com mais de 10 mil aparel.hos. No interior, um sistema de emergência já atende
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presença do Minis•ro Euclides Quandt de Oliveira, ato ao qual tive a satisfação
.ele assistir, irá poss~bilitar a melrhorla e a ampliagão dos atuais serviços.
Não posso deixar, nesta hora, de salientar declarações à imprensa, dadas em
Aracaju pelo Ministro Euclld·es Quandt de Oliveira, anunciando a criação da
T.ElLE'IIEiL - 'Delecomunicaçõ.es T·elegráficas e da RM>IOBIR.AS.
Afirmou o Ministro que a TELETEL será ilnp:antada dentro de do!s meses,
integrando os trabalhos que atualmente estão sendo executados :por dois órgão.s:
a Empresa d·e Correios e Telégrafos e a Empresa Brasileira. de Telecomunicaçõs.
A TELETEL, como subsidiária da 'I1ELEBRAS, ficará incumbida dos semços
de telegramas, telex, transmissão de dados, "fac simlles" e todos os serviços que
pertençam à telefonia.
Com isso, acentuou o Ministro, haverá uma racionalização dos serviços telegráficos.
Quanto à RADIOBRAS, revelou o Ministr·o que ela. será criada breve, "para
reunir todas as Emissol'as Oficiais sob um só comando e levar a ra.diod1fusão a
áreas distantes e onde inclusive se observa a entrada de estações estrang~eiras
com mais potência que as brasileiras". Esclareceu que, até pouco tempo, deconhecia a in'romissão de ráidi·Os e.strange:ras e só r.ecent.emente receb·eu denúncia
nesse sentido. Com a im:P:a.ntação de Emissoras Oficiais nas áreas distantes •baslcam-ent·e na re.glão f·rontelriça - acredita o Ministro que ess·e ·probelma será
soluckma.do.
Também não posso deixar de r.ef·erir-me a uma comunicação do Coronel Adwaldo Card·oso Botto de Barros, Presid·ente da Empresa. Brasileira de Correios e
Telégrafos, sobre serviços. Informou-me ele que, no dia. anterior, quinta-feira.,
havia. assinado com a 'I1RIANSBRASIL, em Salvado·r, na Agência. Central dos Correios, um contr-ato com vigência a partir de 4 d·e outubro, para en+rega de correspondência. entr-e as principais cida.d·es brasileiras. A utilização de aviões a jato
dessa empresa., para tl'a.nsporte noturno, muito dinamizará a entrega, segrundo
o Presidente da ECT.
O Sr. José Lindoso - Perm1te V. Ex." um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, eminente Senador José
Llndoso.
o Sr. José Lindoso - V. Ex.", no•bre Senador, faz um registro sabre as atlvidades e a eXJpansão dos diversos t~p·os de comunicação em que o Ministro Euclides Quandt de Oliveira es·tá empenhado, -e ao ensejo da. inauguração da
TEJLmGliP.E no seu Estado, V. Ex." teve a oportunidade de assistir à revelação
dessas novas linhas de a.ção. Quero dizer a. V. Ex." que o Senado acompanha com
entusiasmo o trabafiho do Ministério das Comunicações, que está à altura das
missões que a Revo.Jução lhe confiou. Quando V. Ex." se re·fer.e ao teierádio, para
efeito de levar, inclusive, a nossa mensagem de cultura, d·e civilização e de afirmação nacional aos recantos mais distantes, nas fronteiras do País, isso· me toca
de mtJdo esrpecial, porque esta é exa.tamente uma das reivindicações da Amazônia
e do meu Amazonas, pois essas r·eg!ões, no alto Solimões, ntJs a.Jtos rios, de modo
gera.!, não são ru:cança.das pelas ·emissoras brasileiras: recebemos comunicações
por via de ondas de outras rádl'iJs, até mesmo cont~árias aos interesses ideoló-gicos e às afirmações de nossos va.Joroes de civilização. Por•anto, reclamamos s-empre
do Governo maior atenção para esse probl-ema. Assinalo, também. a. modificação
extraordinária que o C.el. Adwaldo Barros anuncia, isto é, a. utilização de vôos
noturnos, a. j,a.to, para não só moderni-zar, mas agilizar o sistema dos Ctl·rreios.
Por tudo Jsso, o Ministério das Comunicaçõ·es faz com que o Pais marche com
ele no processo de desenvolvimento ,tornando, assim, real neste subcontinente
que é o Brasil a afirmação, que causa orgulho a todos os brasileiros, de que nós
nos comunicamos.
O S·R. LOUR.IVAL BAPTISTA - sou multo grato, eminente Senador José
Llndoso, por esse aparte, que é um depoimento e multo vem enriquecer o meu
discurso.
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Firmaram o contrato o Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Presidente da TRIANSBRASLL, C-omandante Omar Fontana, que, na
oportunidade, salientou ser o sistema o 'Primeiro no Mundo e resulta. das "intenções de ambas as -empresas de dar bom atendim-en'o a seus clientes".
O Mlni.stro das Comunicações, que esteve presente, classificou o ato como
"um marco para o serviço postal brasileiro".
As aeronaves alugadas, em número de três, transp·Drtarão, na primeira fase,
somente correspondências, cartas e malotes da SiEiEWA. As ·encomendas através
do reembolso postal serão incluídas numa s·egunda etapa.
Os jatos 737 da TRANSBRASIL. farão trê.1 r-otas distintas: 1 - Porto Alegre,
São P<~~u~o. Guanabara, Salvador e Recife, com saLdas às 2·2 11-oras. A segunda rota
é Recl.ífe, Salvador, Guana;bara, São Paulo e Porto Alegre, com saídas às 20 horas
e a terceira, Guanabara, Belo Horizonte, Brasília, Belo Horizonte e Guanabara.,
também à noite.
Nessas Capitais, os aviões receberão correspondência para todas as escalas e
entregarão a recebida nas escalas anteriores. Numa. se·gunda. etapa, segundo anunciou o presidente da ECT, serão contratados os pequenos aviões bandeirantes,
que farão o recolhimento da correspondência nas localidades ein que os jatos
não pousam, levando para as Capitais servidas pelo sistema.
- A implantação deste sistema próprio de transporte n.oturno - afirmou
o engenheiro Adwaldo Cardoso d.e Barros - significa o fim de um dos principais estrangulamentos que so,fria o sistema pos•.al brasileiro. Este estrangulamento se o:b.serva na fas.e de t11ansporte, com as car.tas "dormindo" nos entrepostos de
m:-.l!!s postais, pois não h a via linhas comerciais que pudessem atender às necessidades .da ECT.
A presença do MiniStro Euclides Quandt de Oliveira, em Sergipe, serviu, como
ressaltou o Governador Paulo Barreto de Menezes, no discurso que pronunciou
na ocasião, pata evidenciar ·D apoio que o Governo Federal vem prestando ao
desenvolvimento do plano nacional d·e telecomunicações e o empenho que +em
o eminente Presid•ente Eme~to Geisel em fortalec.er o pro·grama de inte.gração
na<:ional, atr.avés do sistema de Te:ecomunicações. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montare. (Pausa.)
S. Ex.a. não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Virgílio Távora. (Pausa.)
S. Ex.a. não está presente
Não há maiS oradores inscritos.
Estão presentes na Casa 30 Srs. Senadores.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n.o 162, de 1974, de autoria
do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado no dia 14 de agosto
de 1974, na Sessão Plenária do Supremo Tribunal Federal, pelo Ministro
Bllac Pinto, em homenagem ao ex-Ministro Adaucto Lúcio Cardoso, exDeputado e ex-Presidente da Câmara dos Deputados.
Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n.o 165, de 1974, de autoria
do Senhor Senador Eurico Rezende, solicitando a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo Dr. José Francisco .de
Moura Cavalcante, candidato da ARENA ao Governo de Pernambuco, na
Convenção partidária realizada em Recife, no dia 11 do mês em curso.
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dos itens 1 e 2.
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.O 88, de
1973, de autoria do Sr. Senador Eurico Rezende, que dispõe sobre o exercício da profissão de lavador e vigia autônomo de veículos automotores,
e dá outras providências, tendo
PARECER, sob n. 0 356, de 1974, da Comissão:
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
Em discussão o projeto, em segundo turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)
Encerrada.
Encerrada a discussão, o projeto é dado como definitivamente aprovado, nos
termos do art. 316 do Regimento Interno.
A matéria irá à Câmara dos Deputados.
11: o seguinte o projeto aprovado:
Redação do vencido, para o segund'o turno regimental, do Projeto
de Lei do Senado n.0 88, de 1973, que dispõe sobre o exercício da profissão
de guardador e lavador autônomo de veículos automotores, e dá outras
provid'ências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O exercício da profissão de guardador e lavador autônomo de veículos automotores, em todo o Território Nacional depende de registro na Delegacia Regional do Trabalho Competente.
Art. 2.0 - Para o registro, a que se refere o artigo anterior, poderão as
Delegacias Regionais do Trabalho celebrar convênio com quaisquer órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.
Art. 3,o - A concessão do registro somente se fará mediante a apresentação,
pelo interessado, dos seguintes documentos:
I - prova de identidade;
I I - atestado de bons antecedentes, fornecido pela autoridade competente;
III - certidão negativa dos cartórios criminais de seu domicílio;
IV - prova de estar em dia com as obrigações eleitorais;
V - prova de quitação com o serviço militar, quando a ele obrigado.
Parágrafo único - Em se tratando de trabalhar menor, a efetivação do
registro de que trata este artigo fica condicionada ao que dispõe o § 2.o do art. 405
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Art. 4.o - A Autoridade municipal designará os logradouros públicos em que
será permitida a lavagem de veículos automotores pelos profissionais registrados
na forma da presente Lei.
Art. 5.0 - Dentro de 90 (noventa) dias da publicação desta Lei, o Poder
Executivo baixará o respectivo !Regulamento.
Art. 6. 0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7.o - Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Está esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Não há oradores inscritos. (Pausa.)
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para a de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1
Votação, em turno único, do Requerimento n.0 162, de 1974, de autoria do
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso pronunciado no dia 14 de agosto de 1974, na Sessão Plenária
do Supremo Tribunal Federal, pelo Ministro Bllac Pinto, em homenagem ao exMinistro Adaucto Lúcio Cardoso, ex-Deputado e ex-Presidente da Câmara dos
Deputados.
2

Votação, em turno único, do Requerimento n.0 165, de 1974, de autoria do
Senhor Senador Eurico Rezende, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso pronunciado pelo Dr. José Francisco de Moura Cavalcante,
candidato da ARENA ao Governo de Pernambuco, na Convenção Partidária realizada em Recife, no dia 11 do mês em curso.
-Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 15 horas e 5 minutos.)

136.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 27 de agosto de 1974
PRESIDJ!:NCIA DOS SRS. PAULO TORRES E RUY CARNEIRO

As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Flávio Br!tto - José L!ndoso - José Esteves Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - !Renato Franco - Alexandre
Costa - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Virgílio Távora
- Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís
de Barros - Domício Gondim - Ruy Carneiro - Wilson Campos Arnon de Mello - Luiz Cavalcante - Augusto Franco - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos L!ndenberg- Eurico Rezende- Paulo Torr·es- Vasconcelos Torres- Danton
Jobim - Gustavo Capanema - Fernando Corrêa - Lenoir Vargas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo núm.ero regimental, declaro aberta a Sessão.
O Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Expediente.
ll: lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA
Submetendo ao Senado nomes indicados para cargos cujo provimento depenlde
de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N.0 255, DE 1974
(N.• 3$7/14, na origem)

Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal:
De conformidade com o art. 42 (!tem III) da Cons:tiituição, tenho a honra de
submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha que desejo faz.er do Senhor
Milton Telles Ribeiro, Ministro de Segunda Classe, cl.a carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Coo.p·erativa
da Guiana, nos termos do art. 21 do Decreto n.o 71.534, de 12 de dezembro de
1972.
Os méritos do Embaixador M!lton Telles Ribeiro, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam cl.a anexa i:nforrnação
do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 26 de agosto de 1974. - Ernesto Geisel.
CURRICULUM-VITAE DO EMBAIXADOR MILTON TELLES RIBEffiO
Nascido em São Paulo, São Paulo, a 19 de julho de 1914. Membro vitalicio
ad honorem do InsUtuto G·eográfico e Histórico do Amazonas.
- Cônsul de Terceira Classe, por concurso, 1941.
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Chefe da Seção Técnica do C·onselho c:e Imigração e Colonização, 1941,
Vice-Cônsul em Valparaiso, 1944 a 1946.
Promovido a Cônsul d.e Segunda Classe, por merecimento, 1946.
Cônsul-Adjunto em Valparaiso, 1946 a 1947.
Encarregado do Consulado-Geral em Valparaíso, 1045 e 104!i..
Cônsul-Adjunto em Genebra, 1947 a 1949.
Membro da Delegação do Brasil à Conferência da Organização das Nações
Unidas para a Alimentação ·e Agricultura CFAOl, Genebra, 1947.
Segundo-Secretário da Embaixada em Berna, provisoriamente, 1947 a 1949.
Representante do Brasil na Reunião do Working Party, do Comitê do cacau,
d.o Comitê Internacional Alimentar de Emergência, Lucerna, 1948.
Segundo-Secretário da Embaixada em Berna, 1949 a1950.
Membro da Delegação do Brasil à IV IWunião das Partes Contratantes do
Acordo Geral sobre Tariias Aduaneiras e Comércio (GATI'l, Genebra, 1950.
Membro da Delegação do Brasil à Reunião !n:ternacional de Técnicos, da
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO),
Genebra, 1950.
Membro d·a Comissão Brasileira d·e Seleção de Imigrantes na Europa, 1950.
Membro da Comissão Mista de execucão do Entendimento Comercial entre
o Brasil e a Itália, 1950.
·
Chefe da Comi~são Brasileira de Seleção d·e Imigrantes na Europa, 1951 a1952.
Chefe da Seção Administrativa da secretaria da Comissão consultiva de
Acordos Comerciais, 1952.
Auxiliar do Gabinete do Secretário-Geral, 1952.
Assessor do Ministério das Relações Exteriores na Comissão do IV Centenário
da Fundação da Cidade de São Paulo.
Oficial do Gabinete do Ministro de Estado, interino, 1953.

-· Cônsul-Adjunto em Marselha, 1953 a 1954.
- Promovido a Primeiro-Secretário, por antiguidade, 1954.
-

Cônsul em Marselha, 1954 a 1955.
Encarregado do Consulado Geral, Marselha, 1953 e 1954.
Primeiro-Secretário da Embaixada em Atenas, 195'5 e 1958.
Encarregado de Negócios em Atenas, 1955 a 1957.
Cônsul em Istambul, 1958 a 1959.
Chefe, substituto, da Divisão do Pessoal, 1959.
Chefe do Expediente do Ministério das Relações Exteriores em Brasília, 1960.

- Auxiliar do S·ecretário-Geral, 1961.
- Membro da c-omissão de Recepção ao aSJt.ronauta Gagarin, em visita ao Brasil,
1961.
- Título de Conselheiro, 1961.
- Promovido a Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 1961.
- Delegad·o à.o Brasil à VII Sessão do Comitê Executivo do Programa do Alto
Comissariado c"as Nações Unidas para Refugi-ados (ACNURl, e à Sessão Es-
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Genebra, 1962.
- Mlnistro-Cons·elheiro da Embaixada em Port-au-Princ·e, p:·ovisoriamente, 1963.
- Encarregado de Negócios em Port-au-Prince, 1963.
- Delegado do Brasil ao IV Seminário Pan-Americano de Sem·mtes, Rio de Janeiro, 1963.
- Ministro-Conselheiro da Embaixada em Taipé, provisoriamente, 19640
- Ministro-Conselheiro da Embaixada em Taipé, 1964.
- Encarregado de Negócios em Taipé, 1964 o
- Embaixador em Taipé, 1964 a 1968.
- Embaixador em Seul, 1968 a 1973.
- Embahredor Extraordinário e Ministro PlenipO:t.enciário~ às Solenidades de Posse do Presidente da Coréia, 1971.
- Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário à Missão Especial para as Solenidades de Posse de Sua Excelência o Generalíssimo Chiang Kai-Shelt no
Cargo de Presidente da República Nacion-al da China, Taipé, 1972 o
- Embaixador em Manila, 1973 e 1974o
O Embaixador Milton Telles Ribeiro, nesta data, ·encontra-se no exercício de
suas f·unções junto à República das Filipinas.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 21 de agosto de 19740 Octavio Rainho Neves, Chefe da Divisão do Pessoal.
(A Comissão de Relações Exteriores.!

MENSAGEM N. 0 256, DE 1974
(N.• 398174, na origem)
Excelentíssimos Senhor•es Membro do Senadoo Federal.
De conformidade com o art. 42 (ttem III) da Constituição, tenho a hOnra de
submeter à aprovação de Vossas Excelências a escolha que desejo fazer do Senhor MellUo Moreira de Mello, Ministro de Segunda Class.e, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República das Filipinas, nos termos do art. 21 do Decreto n.o 710534, de 12 de dezembro de 1972.
Os méritos do Embaixador Mellilo Moreira d·e Mello, que me induziram a
escolhê-lo p•ara o desempenho dessa elevada f.unção, constam da anexa informação do Ministério d.as Relações Exteriores.
Brasília, 26 de agosto de 1974. - Ernesto Geisel.
CUROUCU'LUM VITAE DO EMBAIXADOR MEIJL]LO MOREIRA DE MELLONascido no Rio d·e Janeiro, Guanabara, a 15 de janeiro de 1920. Bacharel em
Ciências Jurídicas e Sociais, pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade
do Brasil. Diplomado peJo J:nstituto Rio-Branco, no Curso de Prática Consular
e Diplomática. Doutor Honoris Causa pela Academia Mondiale Dcgli Artisti e
Professionisti, Roma. Membro efetivo da Sociedade Bms!Ieira de Geografia.
Membro de honra da Associaúone ítalo-B!'asiliana de Roma. Membro Honorário
da Academia Paraguaya de Lengua Espano la. Sócio Honorário d·a Círculo de la
Prensa Nacional, do Paraguai.
- Vice-Presidente Honorário do Instituto Chileno-Bra.silei'io de Cultura, Santiago, 1972.
- Cônsul d.e Terceira Classe, por concurso, 1943.
- Secretário da Comissão para elaboração do Regulamento do Instituto RioBranco, 1945.
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Secretário do Diretor do Instituto Rio-Branco, 1946.
Auxiliar do Secretário-Geral, 1946.
Oficial do Gabinete do Ministro de Estado, 1947 a 1948.
Membro da Comissão de Recepção ao Presidente do Cl1ile, 1947.
Membro da Delegação do Bra.~il à Conferência Interamericana para a Manutenção da Paz e d.a Segurança no Continente, Rio de Janeiro, 1947.
- Oficial de Ligação entre o Ministério das Relacões Exterior·es e a Secretaria
da Presidência para a redação de Mensagem Presidencial, Hl48.
- A disposição d·o Senador Roberto Berro, do Uruguai, durante a visita do Presidente daquele pais, 1948.
- Promovido a Cônsul d.e Segunda Classe por merecimento, 1948.
- Segundo-Secretário da Embaixada em Roma, 1948 a 1952.
- Membro d'<!. Delegação do Brasil à XIII Sessão do Conselho da· Organização das
-Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAOl, e à IV Conferência
Geral da mesma Organização, 1951.
- Segundo-Secretário da Embaixada em Cop·enhague, 1952 a 1954.
- Encarreg'cl.do de Negócios em Copenhague, 1952 a 1954.
- Encarregado d.o Serviço Consular em Copenhague, 1952.
- Auxiliar do Chefe do Departamento õe AdminiStração, 1954 a 1956..
- Membro da Comissão de Revisão da Tabela da Representação, 1956.
- A diSposição da Missão Especial da Colômbia à.s Solenidades da Posse do Presidente c!.a Repúbllca, 1956.
- Promovido a Primeiro-Secretário, por merecimento, 1956.
-· Primeiro-Secretário da Embaixada em Caracas, 1956 a 1959.
- Encarregado de N·egócios em Caracas, 1956 a 1958.
- Observador do Brasil no Primeiro Congresso Interamericano da Indústria de
Construção, Caracas, 1958.
- Primeiro-Secretário da Delegação Permanente junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), PariS, 1959 a 1961.
- Representante do Brasil na Reunião do Grupo d·e Estudo da UNESCO sobre
a Proteção das Obras de Arte, Par!.s, 1959.
- Delegado-Suplente do Brasil à XI Conf•erência Geral da UNESCO, P'aris, 1960.
-

Secretário-Geral da Delegação do Brasil à XI Conferência Geral da UNESCO,
Paris, 1960.
-Delegado do Brasil às LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX e LX S·essões do
Conselho Executivo da UNESCO, 1959, 1960 e 1961.

- Título de Conselheiro, 1961.
-Conselheiro da Delegação Perman·ente junto à UNESCO, 1961 a 1962.
-· Encarregad.o da Delegação P·ermanente junto à UNESCO, 19·59 a 1962.
- Representante do Brasil na Reunião d·8 Grupo C:e Trabalho da UNESCO sobre
Territórios Não-Autõnomos, Paris, 1962.
- Del·egado do Brasil nas XXXV e XXXVI Sessões do Comitê da Sede da
UNESCO, 1962.
- Chefe da Divisão de Comunicações e Arquivo, 1962 a 1967.
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Serviços Diplomáticos e Consulares, 1962.
- Membro da Comissão para atualização .dAJ Anteprojeto do Regimento Interno
do Ministério das Relações Exteriores, 196,0.
- Membro da comls.são d·e Revisão da Tabela de Representação, 1962,
- Promovido a Ministr·o d·e Segunda Classe, por merecimento, 1964.
- Participante da Reunião de Chefes de Missão no Leste Europeu, VIena, 1965.
- Coordenador-Geral das C·omunicações da II Conferência Interamericana Extraordinária, 1965.
- Participant-e da I Reunião de Administradores Fed·erals, promovida pelo Ministro Extraordinário para o Plane]'amento e Co.ardenação Econômica, 1966.
- Participante da Reunião de Chefes de Missão n·O Ori.ente Próximo e de Missão
na Europa Ocidental, Roma, 1966.
- Participante da Reunião de Chefes de Missão na Bacia Amazônia, Manaus,
1967.
- Cônsul-Geral em Assunção, 1967 a 1969.
- A disposição dAJ Governo do Estado do Rio de Janeiro, 1969 a 1970.
- Cônsul-Geral em Santiago, 1971 a 1972.
-· Embaixador em Georgetown, 1972 a 1974.
O Embaixador· Mellilo Moreira de Mello, nesta data, encontra-se no exercício
de suas funções junto à República C.ooperativa da Guiana.
Secretaria de Estado. das Re}ações Exteriores, 21 d·e agosto de 1974. Octavio Bainho Neves, Chefe da Divisão do Pessoal.
(A Comissão de Relações Exteriores.)

•MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA
·Restituindo autógrafo de Projeto de Lei sancionado
-

N.0 254/74 (n. 0 395/74, na origem), de 26 d·o corr·ente, l"eferente ao Projeto de
Lei da Câmara n. 0 78, de 1974 (n. 0 2.001-B/74, na Casa de origem), que revoga
disposições do Decreto-J.ei n. 0 286, de 28 de fevereiro de 196.7, que dis·põe sobre
a regularização de emis~ões i1egais de títulos, e da outras providências. (Projeto que se transformou na Lei n.o 6.092, de 26 de agosto de 1974.)

De agradecimento de comunicação referente à escolha de nome indicado para
cargo cujo provimento depende de prévia autorização do Senado Federal:
- N.() 257/74 (n. 0 399/74, na origem), de 26 do corrente, referent.e à ·escolha do
Senhor Marcos Antonio de Salvo Coimbra, Ministro de Segunda Classe, da
Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador dAJ Brasil junto
à República da Costa do Marfim.

AVISO
DO SR. MINISTRO CHE."'E DO GABINETE CIV1:L DA PRESIDÊNCIA
DA REPúBLICA
- N,o 544/SAP/74, de 30 de julho de 1974, encaminhando ao Senado cópia das
informações prestadas pelo Ministério da Fazenda s·obre o Projeto de Lei do
SenacliO n.o 33, de 1972, de aut·oria do Sr. S·enador Franco Montara, que
destina parte da receita da L·oter!a Esportiva às Santas Casas de Misericórdia,
alterando o Decreto-lei n. 0 594, de 27 de maio de 1969.
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PARECER

,:

PARJECER N.0 392, DE 1974
Da Comissão de Redação, a.presentando a redação final do Projeto
de Decreto ·Legisla.tivo n.0 14, de 1974 (n.0 151-B/74, na ;Câmara dos
Deputados).
Rela.tor: Sr. José Lindoso
A Comissão a:presenta. a redaçã.o fina'. d•o Projeto de Decreto Legislativo n.0
14, de 1974 (n.0 1•51-B/74, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Ace>rdo de Estrasburgo, relativo à Classirficacão Internacional de· Patentes con"
'
cluido a 24 de m!lirço. de 1971.
Saia das Co·missões. em 27 de agosto d·e 1974. - Carlos Lindenberg, Presidente - José Lindoso, Rela:tor - Wilson Gonçalves - Danton Jobim.

!

ANEXO AO J?AIRIEOEIR. iN. 0 392, DE 1974

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n.0 14, de 1974 (n.0
151-B/74, na Câmara dos Deputados).
Faço s-aber que o Oongvesso Nacional apr<Jvou, nos termos do art. 44, inciso
I, da Constituição e eu,
Presidente do Senado
Federa;!, promulgo o seguinte
DEC!RETO IJEGISLATIVO N.0 , DE 1974
Aprova o texto do Acordo de Estrasburgo relativo à Classificação
Internacional de iPatentes, firmado em Estrasburgo, a 24 de março de
1971.
O Con.gresso Nacional decreta:
Art. L 0 - É aprovado o te·~ do Acordo de Estrasburgo relativo à C~as
s~ficação Intema·cional de Patentes, firmado .em Estrasbm~go, a 24 de março
'de 197-1.
Art. 2. 0 - Es·te decreto legis·lativo entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - O Expediente lido vai à publicação.
O tempo destinado oos oradoves d<J Expedi·ente da pres·ente Sessão, nos
termos de delibe-ração anterior do Plenári•o, s·erá dedicado a reverenci!lir à memória: do ex-'Senactor e ex-Govemado.r do Estado de Santru Catarina, Irineu
Bornhausen.
•Concedo a palav•ra ao nobre senador Lourival Bruptista que falMá em nome
d·a Aliança Renovadora Nacional.
O SR LOURIVAL BAPTIISTA (Em nome da ARENA) - Sr. Pvesicfente, Srs.
Senadores, Santa Oatarrina e o Brasil perd,eram, com o· falecimento de Irineu
Bornhausen. um de seus grande.s filhos. E a AIRENIA, em cujo nome falo, por
de1-egação do eminente lid·er e pre.s~dente S·enador Pebrónlo P<J·rtella, um de
seus ~hefes mais va1ol:'o.sos.
Irineu Bornhaus·en mc•rreu em Itaãai, sua cidad·e natal, no dia 11 do corJ:'ente mês. Inteligente, bravo, eficiente, combativo, .fez de sua vida: um exemplo
doe luta permanente pelo bem de sua terra. de seu pov-o. Foi um homem de
luta, bom, que soube ser amigo, razão· da legião de compa~helros que deixou em
seu Es·tado e no Brasil, ·e que tanto lamentam sua morte.
Politico por vocação, entr·egou-.se ce>mo poucos à arte de Eervir à coletlvid·~de.
~rineu Bornhausen nasceu o. 25 de março de 1896, na bela cida.de de Itadaí,
Estado de Santa Catarina. Filho de João Bo-rnhausen e Dcnn, Guilhermin!li Bornhaus•en. Na,quela: cidade, foi Pre,fcito ·e Presidente da Câmara Municipal, ponto
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postos culminantes. ELeito Pre·feito de· Uajaí em 19'30, não chegou a ·tomar posse
do cargo, em decorrência da Revolução de 30. Nas primeiras eleições que· depois
se realizaram, candidatou-se novamente à Prefeitura de sua cidade natal, elegendo-se ·e ocupando a Pre•f·eltu:ra de Itajaí da 193·6 c 1·938, quando deixou o
posto. A redemocratlzação do Pais, em 1<94'5, ·encontra·ria em Irineu Bornhaus•en
um d:e s·ellS fervorosos adepto.s, ing1•essando na UDN. que fundou .e dki,giu por
tantos anos em Santa Catarina. Homem que nunca temeu a luta, caracterizouse por um espírito partidário que mante·v·e inta:to até sua mo·rte.
Chefiou campanhas memoráveis, que se·r·viram para destacar s·uas qualidades
de líder, d·e homem de luta, de espírito partidário, que o tornavam duro na
11ef·re·ga, mas jamais apagando suas virtudes pessoais, especialmente a bondade,
.que as disputas renhida•s talv·ez tenham às vezes ocultado druqueles que não o
conhece·ram d:e perto. Pois Irlneu Bornhausen, que tanto .soube s·er homem de
luta, era bom, cordial, um gent!cman.
Em 1950, elegi·a-se Governador de Santa Cata:rina, que .g•<wemou de 1951 a
19•56. Neste cargo, pôde dar expansão a.oo profund·o amor à sua terra, uma de
suas características, bem como a seu ·espírito superior, de r·eallzador. Seu governo foi notável e constituirá, sempre, impo·rtante marco na história catarinense. Numa época bem menos complexa do que a nos.sll!, re·velou visão excepcional. Tomou-se o primeiro gove·rnador a realizar um plano d·e obras e equipamento.s que, adiante, i:nspi·raria- os criadores da smsw, e o executou graças
a uma percentagem do Im1JOSto de Ve•nd·as ·e Oons!,gnações. Imp1antou em
San ta Catarina as primeiras rodovias as:fa.Jta·das: Itaj ai-'Blumenau; Florioanópolis-Santo Amaro; Jolnvi!le-São Franciscd. Construiu a primeira estrada no Sul
do Estado ligando São Joaquim a: Lama Mü'Joe•r, escalando a Serra do Mar,
empreendimento de enorme importância para: o Estado e que bem testemunha
.su·a visão de estadista:. Com seu aval pessoal, construiu a. linha de transmissão
.Florianópolis-Joinville, não se podendo medir o que a belíssima Capital de
·santa Catarina lhe ficou d·eYendo. Ergueu a Hidrelétrica de Bracinho; criou
as Oentra·is Elétrlcas de Santa Catarina; criou a Universida:de de Santa Catarina, adquLrlndo a: área onde ho·je está instalado o campus daquela Universidade, cujo projeto foi ela:boorado P·Or determinação sua, como bata.Jharia sempre vitoriosamente - pe.Ja federalização, ocorrida em 1958, druque'a que
hoje se situa entr'" nossas melhor.es univerõ:idades. Ergueu em Florianópolis
.prédios em qu:e localizou as Secretarias de Estado. cHretorl·as cre serviços e o·
PaJácio Agronómico. Cri.ou a-s Secreta•r!as de Saúde, Agricultura e Trabalho,
1mma obra f·ecunda que testemunhará s•empre s·eu espírito ·empreendedor. Deu
início à corutrução das insta1acões do Instituto de Educação. Criou o Núcleo
Tritícola C'urit!bano, o primeirÔ instalado no Brasil.
Estas, algumas de suas obras, aqui mencionadas, apenas paar salientar sua
extrac·rdinária capacid:ade; e·nlf·atiza·r rua visão ampla dos 1JrOb~·emas de santa
Oa.ta·rina: e também, do Brasil; seu espírito pl'ogressista e pJ.oneiro. Muito mais
fecund•a foi sua administração, toda e1a voltada para os pr·Oblemas do Estado.
a partir de uma visão que o fazia anteve·r o futuro que. sem dúvida-, lhe dava
força para multiplicar suas iniciat!\'as em todos os .s·etore·3, em todos deixando
marcas indeléveis d'e sua força real!zado.ra-.
O Sr. Virgilio Távora - v. Ex." dá licença de um aparte, nobre Senador?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, eminente Líder Senador
Vll'gíllo Tá vora.

O Sr. Virgílio Távora - Dias atrás, quando reque·remos que o tempo destinado aos oradores no Expediente da: Sessão de hoje fosse dedicado à memória de
Irineru Bornhausen, oca:sião ttvemos de resS!l!ltar o qt1·e representou: ess·e homem
para o seu Estado. Numa época em que não se falava em governo planeda:do,
numa época em que o econôm!co tinha uma: importftncia bem menor que o
plano político, esse ve1~dadelro des•l>ra,vador de caminl1os novos na vida pública
catarinense, alia·ndo à sua figura a doe líder incm1beste maior do udenismo de
então, teve a: wragem de cnvereda.r por um g·overno pla·ni·ficado, governo que,
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realmente, contra:riava pensamentos políticos ass·entes po·r d-ecênios, não contentava asrpirações que. embora justas, não se· continham dentro do contexto
daqul:lo pro·gramado. FeClh!amos os olhos. Recordamo-nos dos noS3os primeiros
passos na: polítiea. E lembramo-nos da•queles vultos que já se fol'am, d·esses
vultos basilares do qual é oriundo v. Ex.a e nó.s. Entre eles, rea•lmoente, num
luga,r de desta:que, num lugar ímpa:r, pela sua personalidade, pelo caráte·r absolutamente pioneiro que imprimia a todas a:s suas rutivi:dades, enco·ntramos
Irineu Bomhausen, que com tanta felicidade V. Ex.a. neste momento, em nome
da Liderança da Maioria, retrata e, mai.s do que retra•ta, tra:ça-}he um perfil
ao virvo.
.
O SR ..LOURIV;\L BAPTliSTA- Sou muito grato a V. Ex.a, eminente Líder
~nador V~rgilio Ta·V·ora, por este depoimento que honra, em multo, o pronunCiamento que f.azemos hoje no Senado em homenagem ao saudoso Senador
Irineu •Bornhausen.
'
Irineu Bomhausen, já o dis·semos, integrou a UDN, partido do qual fo-i um
dos funda.dores e que dirigiu, enquanto existiu no Estado de Santa Ca;tarina.
Em toda sua longa vida pública:. revelou, sempre, notáJvel esp~rito partidário.
Foi vlce-\Presidente d'O Diretório Nacional da UDN, sempre presente nas lutas
do seu pa.rtido. d·e cujas vitórias e campanhas sempre plllrticipou com entusirasmo, o .seu n·otáv·el espírito de luta. Com o falecimento de Adolfo Konder,
tomou-s·e, na:turalmente, Lider de importante c·orrente· política cata.rinense, que
comandou, eom vigor e amor, até sua extinção.
com extr:wrdinária ca:paci:dad:e de traJba'ho Irineu Bornhausen ,foi grande
industrial e banqueiro, destacando-se na vida econômica: priva&a; do seu Estado
e do País. Uma de s•uas iniciativas foi a fundação do Banco de Indústria e Comércio de Santa Cata·rina:, cuja m~tr!z instalou em sua in·esquecív·el Itaj•aí.
:Deixando o .governo do seu Estado, candtd'a:tou-se, simultaneamente, ao Sena;do e à Câmara Federal. saindo vitorioso das urnas em a:mbas as disputas,
optando pelo Senado, que integrou e onde s·e t.o.rno·u figura estimada, respeitada.
Integrou dive.rsas co:missões técnicas desta C:J;sa:, como a de Finanças, Legislação Social, Economi·a, Segurança Nacional e Transportes. Pa.rticipou da Comissão Mista para estudos dos Símbolos Nacionais. Representou o Senado em
várias cJ,elegações, no Pais e no exterior, ilusrando sempr.e esta casa a que
serviu, no s•eu illfã de servir a Santa Catarina: e ao Bra,sn, e pela .qu·al adquiriu
grande amor, aqui ·deixando grandes amizades.
Sr. Presidente, o -temp·o é escasso e difícil a tare•fa de fala:r so-bre Irineu
Bornha:u.sen, persona.Udade f•ascinante e rica. que bata'l1ou e serV'iu ao Bras11
durante quase 50 anos de vtda pública. Indtspensá v·el se torna, no entanto,
aludir à sua presença constante na vida política brasileira, sempre. atU':>.nte,
influente e disposto a trava·r lutas a que sua consciência ou seu patrl•otismo o
impeliam.
O Sr. Euríco Rezen!le - Permite-me V. Ex.n um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTJiSTA - com muito prazer, eminente líder Eurico
Rezende.
O Sr. Eurico Rczende - V. Ex.a e.stá falando por todos nós da AIRJENA, mas
vai desculpa:r-me pelo fato desta interv·enção; é muito difícil conter-nos nos
J.!mites do pr·otocolo, quando s•e exalta fi.g'tlr!\.s como a de Irineu Bornl1ausen.
Rea:lmente o ilus-tre de.saparec1d'o fez com que o s·eu l!istado· ·e o Congresso Nacional vivessem horas altas; cumpriu ·ele uma cla.s mais a!Plaudidas e fecundas
a:dministrações em Santa Catarina: como banqueiro, adotou os· princípios de
uma: nova mentaUclade desenvolvimentist:~., não apegado a uma política meramente m<Onetarista, mas. sobretudo, procurando es·timul•ar riquezas ·em favo-r da
.sociedade e do Pais; como il1dustrial, foi um homem d:e vi.sfi-o larga e de descortino reconhecido pelo empr·e.sa;riado brasileiro.
E nesta Casa ele representou e tornou cativante uma intervivência de longos
anos, dUI'ante os quais exibiu, perdulariamente, virtud·es e características da
sua personalidade: a primeira delas, o espírito público e a seriedade com que ele
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maneira agradável de conviver com todos os seus colegas, porque é multo comum
nas Casas do Parlamento haver a generalidade de Deputados e Senadores separada de um grupo de maior influência e maior hierarquia. Irineu Bornhausen
nivelava a todos nós com o seu :ratamento, com a sua generosidade, com o seu
·estímulo, com a sua compreensão superavitariamente af.etiva. Daí por que Irlneu
Bornhausen representa e representará para nós, em todas as ocasiões e em
quaisquer circunstâncias, uma ausência saudosa; saudade do seu espírito público; saudade da sua convivência, que nos era, ao mesmo tempo, honrosa e prazerosa. Com essas palavras, perfilho as referências que, em termos de exaltação,
V. Ex.a faz à sua alma e coloco no meu pronunciamento a solidariedade de um
dos maiores amigos que Irineu Bornhausen teve - o Senador Daniel Krleger.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a V. Ex.", eminente Líder
Senador Eurico Rezende, por esse depoimento que acaba de dar, a respeito do
saudoso Senador Irineu Bornhausen.
Quando o Brasil era conduzido para o caos, por seus próprios governantes,
Irineu Bornhausen, foi dos primeiros a tomar posição ao lado daquel<es que tanto
fariam para a deflagração do Movimento de 64. Naqueles dias, prestou serviços
inestimáveis e teV'e atuação de realce, do que foi testemunha solidária o saudoso
ex-senador Rui Palmeira e é testemunha nosso eminente Senador Daniel Krieger,
pois juntos multo contribuíram para a resistência e, depois, o contra-ataque aos
que se empenhavam em destruir o Brasil. É que Irineu Bornhausen jamais foi
ausente e alheio aos problemas do País, do seu Estado e da corrente partidária
de que era um dos grandes líderes!
Homem de luta, destemido e tenaz, era também um homem cordial, afável,
cavalheiresco, que tanto soube fazer e conservar amizades. Aspero na luta, era
inigualável no trato com amigos e colegas, o que posso testemunhar, pois tive
o privilégio de ser, durante tantos anos, seu amigo.
Na luta não vergava, por estar sempre movido por razões superiores, que
o fizeram lutar sempre pelo Brasil e Santa Catarina. A UDN serviu com destemor e lealdade. Extintos os partidos e criados os que ora existem, Irineu Bornhausen integrou a ARENA, inevitavelmente, pois se colocara na vanguarda do
Movimento de 64. A ARENA serviu com o mesmo destemor e igual dedicação.
Sua contribuição para a formação e pacificação da ARENA foi decisiva, imensa.
Homem marcado por tantas lutas, não raro ásperas, a tudo esqueceu: lealdade
e fidelidade à Revolução dele tudo mereciam. E, mais uma vez, se mostrava
homem voltado para o futuro, sem que isso implicasse o esquecimento ou menosprezo do passado, pois do inicio ao fim de sua vida soube ser fiel aos princi:pios
e ideais que abraçara no calor da mocidade. De pronto, pôs de lado divergências e empenhou-se na formação de um partido forte, que fosse esteio seguro
da Revolução, instrumento poderoso para servir ao Brasil e a Santa Catarina.
Ao seu trabalho, à sua capacidade e à sua devoção multo deve a ARENA catarinense. Desse seu empenho resultou não retornar a esta Casa, ao encerrar seu
mandato em 1967. A disputa da reeleição, a que se daria com o destemor de
sempre, para ser vitorioso ou não, abriu mão: sua luta era, agora, a formação
de uma ARENA forte, unida e capaz de tornar-se instrumento seguro para a
concretização dos ideais do Movimento de 64, dos quais comungava plenamente e pelos quais não mediria esforços n·em sacrifícios. Não retornou a esta
Casa, para pesar de tantos amigos que aqui deixou. Mas deu ao seu Estado um
partido coeso e forte, ao que se propusera.
Sr. Presidente, o Senado revet·encla hoje a memória de um grande vulto da
vida pública brasileira. Poucos dignificaram tanto e por tanto tempo o mandato
popular e lutaram pelo prestígio das ins:ltu!ções democráticas e, de forma c~pe
cial, desta casa, como o Senador Irineu Bornhausen. Justa assim a homenagem
que ora prestamos ao varão que Itaj aí deu ao Brasil, cuja memória guardaremos
para sempre. Externamos, finalmente, nossos sentimentos de pesar, os sentimentos da Aliança Renovadora Nacional. à Exma. Senhora Dona Maria Konder
Bornhausen, sua viúva, e a seus filhos, Drs. Paulo, Jorge e Roberto Bornhausen,
estendendo este pesar a um sobrinho afim. a quem sempre esteve ligado por

'

.'
- 317-

'I

laços de amizade e confiança, o nosso eminente colega, Senador Antônio Carlos,
futuro governador de Santa Catarina e um dos membros mais ilustres rlesta
Casa!
Esta, Sr. Presidente, a homenagem modesta que, por meu intermédio, a
ARENA presta a um grande brasileiro, cuja memória e cujo exemplo estarão
semp11e vivos em nós; ao Estado de Santa Catarina e a S·eu povo, por cujo desenvolvimento e bem-e~tar Irineu Boml1ausen tanto lutou! (1\Iuito bem! Palmas.)
O SR. PRESID·ENTE (Paulo Torres) - Conc·edo a palavra ao nobre Senador
Adalberto Sena, que falará em nome do Movimento· Democrático Brasileiro.
O SR. ADALBERTO SENA (Em nome do MDB.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, em todas as atlvidades humanas, os postos são ocupados sucessivamente por homens diferentes. E nesta sucessão natural temos simplesmente
uma projeção da própria vida, lição permanente de humildade, prova constante
de que todos os homens - independentemente de seu caráter, sua obra e seus
méritos -, todos, somos falíveis e perecíveis.
Nos últimos meses, a realldade tem martelado insistentemente sua palavra
fatal, lembrando-nos da transitoriedade da vida. E esta lembrança nos tem
vindo pela forma dramática e irreversível da perda de amigos queridos, homens
públicos dignos de nosso apreço e de nossa reverência. Cada ex-companheiro que
deixa este mundo é um golpe mat: ou menos profundo na própria institui~ão
democrática, porque sua ausência representa sobretudo a deserção de um valor.
Cada discurso em homenagem a um grande morto é também um preito de
saudade, vinculando ao sentimento da perda a gratidão pelos bons momentos do
convívio anterior.
E é tão-somente este aspecto que me permite, hoje, falar novamente de
um colega desaparecido - porque, para mim e para todos quantos o conheceram, Irineu Bomhausen ficou sobretudo como a imagem de um brasileiro da
mais pura linhagem, empresário decidido e homem público dedicado, estadista
revelado no plano estadual e projetado nacionalmente como um dos mais respeitáveis senadores de sua época.
Sua biografia é conhecida de todos, porque a notícia de sua morte nos principais jornais brasileiros recebeu o destaque merecido e retratou em detalhes
toda a brilhante carreira construída em 78 anos de vida.
Qual o principal traço na história de Irineu Bornhausen? Difícil responder-se, porque S•e mesclam atividades diversas, começando com o trabalho duro
e humilde do simples descendente de colonos na sua Itajaí, no coração de Santa
Catarina. Nem bem saído da infância, entregou-se às atividades mercantis,
criando legenda de comerciante honesto e cumpridor dos compromissos assumidos.
Esta luta pela vida, árdua e absorvente, roubou-lhe tempo e condições materiais, impedindo-o de cursar regularment·e as escolas relativas à sua idade.
E foi assim, vencendo duplamente as lições da vida e da sobrevivência, que
Irineu Bornhausen construiu uma das mais sólidas reputações que um homem
público já conseguiu em Santa Catarina, um Estado famoso pelo alto 'livel
intelectual, cultural e progr·essista de seus filhos.
Sua carreira política reflete a disciplina a que sempre se impôs: primeiro,
vereador, depois, prefeito de sua cidade natal; consagrado como administrador
e político, foi eleito em 1950 para o governo do Estado e, em 1958, velo para o
Senado da República.
O Sr. Ruy Carneiro - Permite V. Ex." um aparte?
O SR, ADALBERTO SENA - Com muito prazer.
O Sr. Ruy Carneiro - Nesta tarde, em que o Senado da República presta
homenagem fúnebre a uma das grand·es figuras politicas do Brasil, o ex-Senador Irineu Bomhausen, não posso deixar de apartear V. Ex.". associando-me
a esse preito, não como Senador, porque isso já está implícito, mas como paraibano e amigo que fui de Irlneu Bornhausen. Como V. Ex.n la descrevendo - e eu
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correta no seu Estado e, quando veio para o Senado da República, foi impecável
no cumprimento de seu dever, como r-epresentante daquela gloriosa unidade
federativa que é Santa Catarina. Era um colega excepcional. Tive oportunidade
de faz.Er uma viagem à Dinamarca, Integrando uma delegação da União Interparlamentar, em que figurava o ilustre representante do Estado de Santa Catarina que, neste momento, V. Ex." está pranteando. Pude, então, privar com
s. Ex,a mais de perto e conhecê-lo, porque no estrangeiro ficamos mais ligados,
e podemos sentir e conhec-er as qualidades que ornamentam a personalidade dos
nossos companheiros. E ele que era de outro partido, porque eu era do Partido
Social Democrático e ele era da UDN, sempr.e procurava conversar comigo. E nos
entendimentos que nós tínhamos através do que se passava em nosso Pais, pude
conhecer a alma boa que possuía Irineu Bornhausen, o patriotismo extraordinário qu·e aquele Senador por Santa Catarina carregava no seu coração. De
sorte que a Paraíba, através des:e humilde representante e do amigo que fui
de Irineu Bornhausen, traz aqui, e pede para integrar a oração maravilhosa
de V. Ex.", o mais comovente preito de saudade. A el•e, à sua dedicadíssima
esposa D. Marieta Bornhausen e, sobretudo, ao seu ilustre filho Dr. Paulo Bornhausen, que foi Diretor do Branco do Brasil e também meu grande amigo, a
nossa mais profunda homenagem de pesar.
O SR. ADALBERTO SENA - Muito obrigado a V. Ex.", Sr. Senador Ruy Carll:eiro, pelo relevo que o seu aparte veio dar às pálidas palavras que estou pronunciando.
Sempre fiel à legenda da extinta União Democrática Nacional, Irineu Bornhausen não deixou jamais que as divergências políticas ou os desencontros
ocasionais de opinião abalassem sua estru:ura de homem refinado, culto e afável
no trato diário. Em momento algum sua firmeza de caráter e de atitudes podia
ser confundida com deselegância ou arbitrariedade.
Sua visão de .estadista não deixou escapar a importância das comunicações
para o progresso: batalhou denodadamente para que a União acelerasse as obras
da ligação ferroviária Blumenau-Itajaí; pediu a inclusão no Plano Rodoviário
Nacional de uma estrada cortando, horizontalmente, o Estado, a atual BR-282;
melhoria geral nas rodovias; ligação do li:oral com o Planalto de São Joaquim.

Pela primeira vez, Santa Casarina recebia um planejamento racional de suas
obras públicas, com a implantação, pelo então Governador Irineu Bornhausen,
<lo Plano de Obras e Equipamentos, que sobr·eviveu às administrações. posteriores, recebendo adaptações que acompanhavam o próprio progresso do Estado.
E é bom que se frise: toda esta obra foi construída por um governador minoritário na Assembléia, ond·e o ·extinto PSD constituía a maioria - maioria, entretanto, que não se opunha ao trabalho honesto e dedicado do governador
pertencente aos quadros adversários.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, talvez tenha sido esta a grande contribuição
de Irineu Bornhausen à vida política de Santa Catarina e do Brasil: a concórdia, a união, a presença sempre decidida em favor do entendimento e do bem
comum.
Liquidados os partidos políticos pelo Ato Institucional n.0 2, as duas agremiações resultantes enfrentaram os problemas naturais para aliciar os líderes
egressos da estrutura anterior. E novamente Irineu Bornhausen assumiu seu
papel de condutor autêntico, reunindo em torno de si companheiros antigos e
velhos adversários da politica catarinense.
E o MDB, partido de oposição de:.de o início, sempre reconheceu que o principal atributo do lider adversário era a lisura de caráter, evid·enciada no desempenho de relevantes missões no.s planos municipais, estadual, f·ederal e privado.
Ao concluir seu mandato no Senado, em janeiro de 1967, Irineu Bornhausen
deixou em todos a impressão verdadeira do cidadão destacado que ele realmente foi.
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lideres, não esqueceu a importância da particlpacão de todos no esforço de
construção de um grande pais.
·
E lutou pela aprovação do projeto, de sua autoria, que incluía um representante dos trabalhadores no Conselho da Comissão Executiva do Carvão Nacional.
Não teria condições, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de seguir relatando a
obra de Irineu Bornhausen, no Senado e na vida nacional.
Mais do que qualquer discurso, acima de todas as palavras sinceras e emocionadas que se proferem nesta ocasião, sobrepairam os registras dos Anais da
Casa, assinalando sua profícua pres·ença entre os Senadores da República. E na
memória, na história do seu Estado de Santa Catarina, não morrerão jamais os
feitos e as conseqüências que marcaram a presença daquele insigne pat.ríclo,
padrão que molda e dirige a atividade patriótica de seus herdeiros políticos e de
todos os que se dedicam ao progre>so do Estado e do País.
Multo obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Lenoir Vargas, que faralá em nome da Bancada do Estado de Santa Catarina.
O SR. LENOm VARGAS - Sr. P11esidente, Srs. Senadores, eram dezesseis
horas e trinta minutos do dia 11 do ccn.-rentJe e uma tarde tranqüila e suave vivia
a cidade de Itajaí, em Santa Catarina.
Uma procissão imensa, silenciosa e triste, chegava à Igreja Nossa Senhora
da Conceição, acompanhando o corpo do Senador Irineu Bornhausen. Falecera
pela manhã, já alto o dia, no seio da familla, na ensolarada praia de Cabeçudas.
A Igreja a que chegava era a mesma que o colhera para o casamento com
a Ex.ma Sra. Marieta Konder Bornhausen, para a comemoração das bodas de
prata, para o batismo dos filhos do casal.
Era o mesmo templo onde reafirmara sempre a té de sua religião. Onde
estivera como jovem itajaiense nas missas domingueiras; como Vereador, em
cerimônias comunitárias; como Prefeito, em dias marcantes da vivência municipal; como chefe partidário, nas manifestações correligionárias; como Governador do Estado. em solenidades excepcionais; como Senador da República, nas
visitas continuadas à província barriga-verde.
Irineu chegava trazido por tantos: autoridades da Nação, do Estado, do
Município, da própria Igreja. Carreg-ado pelos familiares, pelos amigos, pela
gente sem endereço da terra que ·era de seu nascimento e da sua ternura.
Chegava pela última vez à antiga Matriz da sua mocidade e da sua velhice.
Ainda era o mesmo. Conquistador inveterado de amigos em Santa Catarina,
no Brasil e em terras estranhas.
Era a primeira e única viagem que sua forte personalidade não conduzia.
Era conduzido. A frigidez da morte s-e aquecia ao calor humano que seus
coestaduanos lhe r·etrlbuiam. Retribuíam a ele que fora um perdulário de cavalheirismo, um pródigo de generosidade.
E ali, naqueles instantes de c·erlmônla fúnebre, sua vida era projetada na
lmaginacão dos amigos, em seqüências, pinceladas pelas idades várias dos que
velavam· o seu silêncio.
Na memória de cada qual, que ac·ompanha fases diversas de seus 78 anos,
quadros esparsos e coerentes iam formando o mosaico subjetivo, o mural magnifico de sua extensa c intensa caminhada.
o nascimento no lar honrado de Gullhermina e João Bornllausen, a 25 de
março de 1896. A infância. dividida entre as escolas da cidade natal e o trabalho,
que a modéstia de recursos de seus ascendentes lhe impunha como f·eliz alternativa para participação na comunidade. O alvorecer da primeira viagem ao
Rio de Janeiro aos dezesseis anos. O regresso a Itajaí. A nova tentativa de alçar
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terra de berço, agora, para trabalhar na Companhia Nacional de Navegação
Costeira. A nomeação, em 1922, para despachante aduaneiro, onde se manteve até 1932. O primeiro passo na vida pública em 1922, como candidato a
Vereador. A reeleição e a Presidência da Câmara Municipal itajaiense. A primeira eleição para Prefeito, cuja posse se frustrou com o movimento revolucionário de 1930. A retomada das viagens entre Rio e Itajaí, com seus neg6cios
privados j:i cm plena ascensão. A nova eleição de Prefeito, em 1936. O convite
de Nereu Ramos para que permanecesse à frente do Município após o Estado
Novo. A aceitação do pedido e a renúncia, mais tarde, ao mandato, por não ter
havido a pacificação política c·omo ele então já sonhava. A fundação com
Genésio Lins, e outros colegas de empresa, do Banco Indústria e Comércio de
Santa Catarina, instituição que fez prosperar e servir ao desenvolvimento
da terra catarinense. A participação destacada na fundação da União Democrática Nacional, em 1945, cuja chefia deteve, incontrastável, na sua província.
O insucesso para Governador do Estado nas urnas de 1946 e a vitória, por fim,
em 1950.
Na reminiscência dos que lhe assistiam a missa de corpo presente aí não
parou o tul'bilhão de destaques, especialmente de sua obra governamental: em
Florianópolis, empreendimentos definitivos fixaram-na como sede permanente
da administração; o projeto 17, hoje a ACARESiC; o primeiro Plano de Obras e
Equipamentos; a criação da Secretaria da Agricultura; o Tribunal de Contas;
a estrada do rio do Rastro; o Palácio da Agronómica; os edifícios monumentais, para a época, das Secretarias de Estado, das Dlretorias Administrativas, do Instituto Estadual de Educação; e, sobretudo, Senhores Senadores, a
convivência democrática com uma aguerrida oposição político-partidária. Em
19,55, a eleição de seu sucessor, Jorge Lacerda. Em 1958, a própria eleição para
o Senado da República.
E, no Senado, as lições de sabedoria política na diária convivência com
seus :pares; a participação efetiva na Comissão de Finanças, de Legislação
S01~ial e de Economia desta Casa, os pareceres, os relatórios sobre os anexos
orçamentários da Aeronáutica e da Marinha; a Comissão de Estudos sobre
Recursos Naturais Renováveis, de sua criação e orientação; os discursos sobre
o tema apaixonante do reflorestamento; os pronunciamentos sobre o problema
carbonífero; e, sem mais perquirir, a fala sobre o centenário de nascimento de
Laura Müller, documento permanente, onde faz a história da política catarinense.
O Sr. Dinarte Mariz - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. LENOm. VARGAS Mariz.

Pois não! Ouço V. Ex.'\ Sr. Senador Dlnarte

O Sr. Dinarte Mariz - É com certa emoção que dou este aparte sobre a
vida do ex-Senador Irineu Bornhausen, velho amigo e companheiro, desde a
criação do nosso partido, das primeiras lutas pela redemocratlzação do Pais,
dos primeiros momentos em que nos reunimos, para fundar a União Democrática Nacional. Ao longo de toda esta nossa convivência, sempre encontrei
na figura simples, cativante, patriota, de Irineu Bornhausen, aquela vocação
irresistível para a liderança politica. Vitorioso como empresário, na realidade,
a sua vida foi toda voltada para o interesse da Pátria. lhano no trato, simples
nos gestos, mas, sobretudo, com aquela formação de caráter, de firmeza, de
lealdade, Irineu foi, sem dúvida nenhuma, um dos vultos exponenciais com
que a República contou nestas últimas décadas. Nesta casa, deixou o exemplo
que servirá, naturalmente, a todos aqueels que aqui chegarem e desejarem cumprir o S'eu dever para com o seu Estado e o seu País. Irinu tanto tinha firmeza
como sabia renunciar nas horas certas, para pacificar aquilo que julgava mais
altos: os interesses da sua terra. Senador da República, depois de percorrer todos
esses cargos que V. Ex." acaba de enumerar, r<Jnunciou à ativldade política,
ou melhor, renunciou à certeza da sua reeleição à Câmara Alta, com o pen-
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sarnento na pacificação de Santa Catarina, que sempre foi o seu grande ideal.
E com tanta dor, patriotismo e abnegação perseguiu esta idéia que a viu coroada,
a certa altura de sua vida pública, deixando para os mais moços, em Santa
Catarina, o exemplo de desprendim·ento e patriotismo. Sinto-me, realmente,
tocado pela emoção, porque foi um dos grandes amigos, uma das grandes amizades que conserve! ao longo de minha vida, e, assim associo-me ao discurso
que V. Ex.~ faz, nesta sentida homenagem do Senado à memória, desse grande
brasileiro, do ex-Senador Irineu Bornhausen. Muito abrigado a V. Ex.".
O SR. LENOm VARGAS - Agradeço o aparte de V. Ex.a que tem a respaldá-lo uma amizade que, acr.edito, trintenária.
O Sr. Wilson Gonçalves -Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. LENOm VARGAS - Concedo o aparte ao nobre Senador Wilson
Gonçalves.
O Sr. Wilson Gonçalves - As primeiras palavras do discurso de V. Ex.a
contêm evocações que consagram qualquer homem público. Ouvi-as com emoção
e contrição especial e tive dúvidas se deveria apartear o brilhante discurso
de V. Ex.a., em que, a um tempo, saUenta a flgu·ra humana de Irineu Bornhausen
e a sua e:lq)ressão de homem público, no seu Estado natal. Senti do meu dever,
quebrando assim a seqüêncla das palavras de V. Ex.a, tão repassadas de emoção
e de verdade, no dever de associar-me às homenagens de pesar pelo falecimento
desse ilustre brasileiro que, não só no seu Estado, mas nesta Casa, prestou
relevantes serviços ao povo. Tive a honra de estabelecer estreita amizade com
o eminente morto, não obstante, inicialmente, estivéssemos em partidos diferentes, e sentir de perto a grandeza da sua alma e de suas qualidades, servidas
por um temperamento forte de um líder autêntico. N·este instante em que
V. Ex.a., como seu coestaduano, traz aos Anais desta Casa as passagens mais
fulgurantes da vida d·e Irineu Bomhausen, eu queria, como ora faço, e como
seu amigo, deixar inscrito no seu brilhante discurso uma palavra de amizade
e de saudade.
O SR. LENOm VARGA:S - Agradeço o aparte de V. Ex.a e ouço o nobre
representante de Mato Grosso.
O Sr. Fernando Corrêa. - Falo, aqui, em nome do meu Mato Grosso. Fui
companheiro de Irineu Bornhausen neste Senado. Fui seu companheiro de
partido, desde a fundação da UDN. Estive sempre a seu lado nas lutas democráticas, cujas pelejas são inolvoldáveis para a História Política do nosso País.
Mas, todas as virtudes pessoais, públicas e politicas do distinto morto já foram
expostas, com grande valor, por V. Ex.a e p.elos oradores que o antecederam.
Quero, apenas, trazer a solidariedade de Mato Grosso para o ilustre morto,
quando ele passa deste mundo para um mundo que, com certeza, é melhor do
que este.
O SR. LENOm VARGAS - Agradeço o aparte do nobre Senador Fernando
Corrêa e ouço o aparte do nobre Senador Vasconcelos Torres.
O Sr. Vasconcelos TolTes - O quanto pode aquilo que foi definido como a
memória dos olhos, neste instante tenho diante de mim a. figura simpática,
sangüínea, extrovertida, mei.ga e bondosa de Irineu Bornhausen. Quando cheguei
para o Senado Federal, há doze anos, provindo da Câmara dos Deputados, compreendi desde logo que havia, nesta. Casa, uma espécie de governo invisível.
Eram as figuras aureoladas de prestígio que detinham, sem ocupar os postos
direciona!s desta Casa do Legislativo, um verdadeiro comando. Para qualqueit'
coisa, Senador Lenolr Vargas, se perguntava primeiro não só a Irineu Bornhausen, mas a outros, que ainda detêm esse comando invisível, como, esta figura
espetaculait' de Varão de Plutarco, que é o Sr. Senador Daniel Krieger. Era justamente com o Senador Daniel Krieger, com o Sr. Mem de Sá e outros que a
liderança exercia o seu papel rotineiro. A época, vivíamos inclusive uma conflagração política terrível e, nos momentos mais dramáticos e def!nitórios, procurava-se um desses homens. E, não raro, Irineu Bornhausen funcionou como
conselheiro, como um amigo mais velho. Sabe, Senador, se eu dissesse que o
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e-spírito voltado para o diâlogo, para o entendimento e, sobretudo, por aquilo
que poucos têm - aquele seu sorriso permanente. Não vi o seu corpo inanimado
em Itajai, mas tenho a impressão de que foi para a tumba com um sorriso nos
lâbios, que nunca dele se despegara. Associo-me a esta manifestação ele pesar,
V·endo, como disse a V. Ex.n, com esse fenômeno que o cérebro, wnjugado eom
os olhos, pode realizar, aqueLa grande e lmarcescivel figura de homem. Ele foi,
usando essa terminologia moderna, gente. Foi gente de vel"dade, foi muito bom,
multo amigo, e seus exemplos pe·rmanecerão como um gula moral para quantos
queiram realizar a política com inteligência, com sabedoria, com dedicação e,
prlncip·almente, com dignida;de, como o fez Irineu Bornhausen.
O SR. LENOIR VARGAS- Agradeço ao nobre representante do Estado do
Rio de Janeiro as palavras com que enriquece o discurso que estou pronunciando.
Prossigo, Sr. Presidente:
Na mâgoa de muitos, mais jovens, que o guardavam na câmara mortuâria,
por certo que aflorou, a.tual, a participação ativa de Irineu na Revolução de
março de 1964. A Aliança Renovadora Nacional, de quem foi fundador e um
dos mais empenhados consolidadores em Santa Catarina. Consolidação de que
teve a iniciativa g1111nde e generosa, acompanhando pelo Estado inteiro a campanha arenista de Celso Ramos, que lhe iria suceder no Senado da República.
Consolidação a que se dedicou com afinco, em longas entrevistas com Aderbal
Ramos da Silva. e próceres da ARENA catar!nense, pal'a dar sentido e prumo
ao novo edifício part!dârio.
Finalmente, a gradual retirada do primeiro plano da politica brasileira,
abrindo a outros mais jovens seu lugar no Diretório Nacional da ARENA.
Na última entrevista que dera, reafirmara conceitos que ficaram na crônica
política, como aquele de que
"a liderança é constituída pelo serviço que cada um presta à sua comunidade. É uma coisa Inata da criatura, de modo que, por isto, só posso
ser radicalmente contra a pl.'etensão de se Impor ou de se nomear lideres. E espero que a ARENA de Santa Catarina assim proceda."
S:úndo da velha Igreja de Nossa Senhora da Conceição, com as honras
devidas a quem tanto foi por seu Estado, sob o pâlio da bandeira de Santa
Catarina, o esquife de Irineu chegou ao Mausoléu da família Bornhausen, no
cemitério da Fazenda. Aí, a palavra derradeira, dita por si e por todos nós,
foi a do colega Ilustre Senador Antônio Carlos:
"Voltas ao selo da nossa terra, nossa doce terra de Itajaí, pedaço da
nossa gmnde terra de Santa Catarina. E nesta hora quero dizer-te que,
a par ·das orações que elevamos aos céus, dirigidas pelo Diretor do Ginislo que criaste, um dia., quando foste prefeito, cada lâgrima furtiva
é o testemunho mais vivo e mais forte da nossa antecipada saudade.
Nós queremos deixar aqui, os itajalenses e os catarinenses que falam,
nesta hora, pela palavra de um de seus representantes na mais alta
Casa do Congresso Nacional e futuro ocupante da cadeira que tanto
honraste, no Palâclo do Governo em Florianópolis, para dizer-te que
não esquecemos o que fizeste, desde os tempos da mocidade, quando o
teu coração se Inflamou de patriotismo e, aqui em Itajaí, levantaste a
bandeira. do Partido Republicano nos Idos de 1922."
Cumprido o n.mn.rgo cerimonial, todos reg~.·essaram. Para todos os recantos
de Santa Catarina, a repetir a saga do líder que foran1 reverenciar pela última
vez.
A continuar a palpitante faina, pelo cenário ::tberto de sua atlvlctade const.rut! v::t, Irlneu deixou os filhos Paulo, Presidente da Companhia Brasileira de
Entrepostos e Comércio; Jorge, Vlce-Presldente do Grupo Financeiro .-í.ure:1 e
Presidente do Dlretórlo Regional d::t ARENA de Santa C::ttarlna e Roberto, Dire-
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iniciativa privada, que, certamente, darão continuidade e zelo ao património
cívico, tão vasto e tão pvecioso que Irineu acumulou, em favor da sua term
e de seus compatriotas.
Escreveu bem o Jornalista Marcírio Medeiros Filho:
"O ex-Governador Irlncu Bornhausen foi um Hdel' que o tempo não
conseguiu vencer. Seus 50 anos de vida pública representaram o franco
suceder de experiências e inspirações que a sabedoria política soube assimilar de acordo com as circunstâncias da época, tomando-o um homem
para quem a permanente atualldade foi uma das caracteristicas , mais
exuberantes. Não se deixou superar pelo tempo, no vigor físico e na
inteligência."
E outro homem de imprensa não menos brilhante, Paulo da Costa Ramos,
a propósito da atuação de Irlneu na consolidação da AREN~, escreveria:
"No fundo do velho lutador, na verdade, habitava o pacificador". E
mais adiante: "A conversa alongou-se para dentro da noite e Irineu foi,
como sempre, o alegre "causer" - virtude tanto mais sentida quanto sua
capacidade de fluir do geral para o particular e, em seguida, refluir
do mais re·côndito distrito do Estado para o mais exclusivo ponto de
encontro da Nação. Dono de um espírito universal, mantê-lo sempre
aberto era um exercício que o fascinava - e que praticou· diturnamente."
Ao final, de menção à sabedoria política de Irineu, conclui:
"E das lições que tenho aprendido com os homens públicos, elegeria essa,
a de que há a hora da sagração e a hora da renúncia, e que a bem
poucos é ·dada a capacidade d·e distingui-las."
Assim foi lrlneu Bornhausen, a quem o Senado tanto queria. Afável no trato.
Aberto na comunicação. Firme nas decisões. Obstinl!ldo no combate político.
·
Capaz de todas renúncias.
\Devo dizer agora, Sr. Presidente, a palavra final desta homenagem. Ela é,
neste ato, a expressão da vepresentação política catarinense, solidária e agradecida por esta hora de justiça nos trabalhos do Senado.
Irineu Bornhausen o amigo, o homem de empresa, de sociedade, o político.
Irineu, companheiro ·de qualquer hora, de qualquer geração - porque tinha
todas as idades - .aqui ficará assinalado, nos anais da mais alta Casa do Legislativo brasileiro, o reconhecimento da Nação pela grandeza qu-e soube dar à
vida que Deus lhe confiou, e, por ser o seu Deus, levou-a, de volta, para sua
eterna convivência. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A Mesa associa-se às justas homenagens que o Senado acaba de prestar à memória do ex-Senador Irineu
Bornhausen.
Sobre a m·esa, projeto de lei que será lido pelo sr. LO-Secretário.
li: lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N, 0 88, de 1974
Dá nova redação ao § 1.0 do art. 19 do Decreto-Lei n. 0 941, de 13 de
outubro de 1969.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.o o § 1.o do art. 19 do Decreto-Lei n.o 941, de 13 de outubro de 1969
passa a vigorar com ·a seguinte redação:
"§ 1.0 Para a obtenção do visto permanente, o estrangeiro deverá, ainda,
satisfazer às exigências de car:iter especial previstas nas norma.s dis-
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competentes, das quais ficarão dispensados os cidadãos de nacionalidade
portuguesa de qualquer procedência, origem étnica. ou natmalidade."
Art. 2.0 Esta Lei entta em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 São revogadas as disposições em contrârio.
Justificação
O carâter especial dos vincules existentes entre brasileiros e portugueses
levou os respectivos Estados a ·adotarem norma constitucional visando eliminar
pratlcamen te todas as restrições, estabelecidas pela legislação Interna dos dois
países, em virtude da condição de nascimento.
Atendendo ao supra mencionado preceito constitucional as duas Nações
firmaram em Brasilla, no dia 7 de setembro de 1971, a "Convenção sobre Igualdade de Direitos e Deveres entre Brasileiros e Portugues·es". Referido diploma
disciplina, em seus 28 artigos, o modo, a forma e a extensão dos direitos a
serem reconhecidos aos nacionais de um Estado quando no território do outro.
os altos valores históricos, morais, lingüí.sticos e étnicos que unem os povos
brasileiro e português deram origem a uma unidade psicológica e sentimental
que tem feito com que as duas Nações procurem trabalhar em conjunto na
luta por uma posição de destaque da cultura luso-brasileira no mundo.
Por tudo que nos une não podemos deixar de manifestar a nossa solidariedade quando vemos os nossos irmãos de além-mar viverem um difícil processo
de transição sócio-político com profundas repercussões externas e internas.
ll: pois chegado o momento, até mesmo por um dever de ordem moral, de
prestar todo o auxilio possível aos irmãos lusos.
Acreditamos que, em razão do delicado momento histórico por que atravessa a Nação, inúmeros portugueses, tanto da metrópole como das províncias,
se verão na contingência de mudar, ainda que temporariamente, de domicilio,
Cabe ao Brasil abrir as portas do país e facilitar a entrada deste valoroso povo
que tanto tem contribUído para o nosso desenvolvimento.
Propondo a alteração do parágrafo 1.0 , do artigo 19, do Decreto-Lei n.0 941,
de 13 de outubro de 1969 (Estatuto dos Estrangeiros) pretendemos facilitar a
imigração de cidadãos portugueses, de qualquer procedência, origem étnica ou
naturalidade, dispensando-os de quaisquer exigências de caráter econômicoflnanceiro ou técnico~profissional.
Adotando o presente projeto de lei estará o Congresso Nacional não somente
estimulando uma corrente !migratória que muito nos interessa mas também
trabalhando em prol do engrandecimento da Comunidade Luso-Brasileira.
Sala das Sessões, em 27 de agosto de 1974. - Vasconcelos Torres.
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satisfazer às exigências de carâter especial previstas nas normas disciplinadoras da seleção de imigrantes, estabelecidas pelos órgãos federais competentes,
das quais poderão ficar dispensados os cidadãos de nacionalidade portuguêsa.
§ 2.0 - O estrangeiro, :portador de visto permanente, deverâ apresentar à
autoridade brasileira competente, ao desembarcar, os documentos referidos nos
itens I e n deste artigo.
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(As Comissões de ConstituiÇão e JustiÇa e de Relações Exteriores.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -O projeto lido serâ publicado e remetido às comissões competentes. (Pausa.)
·
O Senhor Presidente da República encaminhou à deliberação do Congresso
Nacional, com a Mensagem n. 0 59, de 1974-0N, o texto do Decreto-Lei n.o 1.339,
de 1974.
Para leitura da mensagem e demais providências iniciais· de sua tramitação,
convoco Sessão do Congresso Nacional, a realizar-se amanhã, dia 28 à.s 19 horas,
no plenârio da Câmara dos Deputados.
Está terminado o 'Periodo destinado ao Expediente.
Estão presentes na Casa 33 Srs. Senadores.
Passa-se à
ORDEM DO DL\
Item 1
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 162, de 1974, de
autoria do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado no dia 14 de
agosto de 1974, na Sessão Plenârla do Supremo Tribunal Federal, pelo
Ministro Bilac Pinto, em homenagem ao ex-Ministro Adauto Lúcio cardoso, :ex-Deputado e ex-Presidente da Câmara dos Deputados.
Item 2:
Votação, em turno único, do Requerimento n. 0 165, de 1974, de autoria do Senhor Senador Eurico Rezende, solicitando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso pronunciado pelo Dr. José Francisco de Moura Cavalcanti, candidato da ARENA ao Governo de Pernambuco, na Convenção partldâria realizada em Recife, no dia 11 do
mês em curso.
Não hã quorum para deliberação. Em conseqüência, a votação das matérias
constantes da Ordem do Dia de hoje fica adiada para a próxima sessão.
Concedo a palavra ao nobre Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Sr. Presidente, Srs. Senadores, fez ontem dois
meses que o douto Ministro Mârlo Simonsen brindou-nos, nesta Casa., com uma
aplaudida palestra sobre a conjuntura econômico-financeira do Pais. Magnifica
impressão causou o seu pronunciamento, quer pela objetlvidade, quer pela clareza e, mesmo, pela simplicidade na abordagem de tema que tanto se presta
ao empolamento "economês". Nem a franqueza faltou, pelo menos até o ponto
permissível por óbvios condicionamentos. Se reparo me ocorreu fazer, foi .quanto
ao otimismo de certas previsões, otimismo que me pareceu algo excessivo. Por
Isso, transcorrido razoâvellapso de tem~o. e jâ conhecidas as marcas da balança
comercial relativas ao sétimo mês do ano, julguei oportuno tentar aferir a justeza das previsões ministeriais. li: o que me proponho fazer.
São palavras textuais de Sua Excelência:
"Se não houvesse a crise do petróleo, o nível normal de déficit no
nosso balanço de pagamentos em conta-corrente, o qual Indicaria a
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bilhões de dólares. Com a crise do petróleo, pode-se esperar que essa
cifra suba a C<lrca de 4 bilhões de dólares, dos quais 1 bilhão coberto
por Investimentos diretos e 3 bilhões pelo acvésclmo da dívida externa."
(Jornais de Brasília, Rio e São Paulo de 10 de junho).
Então, Sr; Presidente, há 2 meses atrás, o Sr. Ministro da Fazenda previa
que chegaríamos ao fim do ano com um déficit global de 4 bilhões de dólares,
déficit que seria coberto, 1 bilhão por investimentos dlretos -e 3 bilhões pelos
fatais empréstimos externos.
A minimização desta estimativa - de 4 bilhões - eu a assinalei em entrevista ao jornal Correio Braziliense, edição de 30 de junho, portanto, dois dias
depois da palestra do Sr. Ministro - E o próprio Ministro da Fazenda, em
encontro com banqueiros paulistas a 9 do corrente, elevou para 7,8 bilhões de
dólares a anterior previsão do déficit de 4 bilhões na conta-corrente do balanço
de pagamentos, conforme reportagens na Folha de S. Paulo e Diário de S. Paulo,
do dia seguinte.
Parece-me, pois, estarem superadas outras duas enfáticas afirmações do
Sr. Ministro. Eis a primeira delas:
"Num período de 12 meses, ainda que o Brasil não recebesse um único
centavo de capitais externos de empréstimos e de risco, as reservas de
6,4 bilhões d·e dólares seriam mais do que suficientes para cobrir o
déficit em conta-corrente e pagar as amortizações de •empréstimos."
Vale a pena repetir: o Sr. Ministro da Fazenda, dois meses atrás, dizia que,
mesmo que até o fim do ano não recebêssemos mais um centavo do estrangeiro,
as reservas seriam suficientes para arcar com a soma dos déficits da balança
comercial, dé serviços e amortização da dívida.
Ora, as reservas de 6,4 bilhões de dólares cobririam o déficit de 4 bilhões,
inicialmente estimado. Agora que a previsão do déficit foi elevada para 7,8
bilhões, sua cobertura só é possível se às veservas de 6,4 bilhões forem acrescidos capitais externos no montante de 1,4 bilhão de dólares. Porque 6,4 mais
1,4 somam, precisamente, 7,8, que é o déficit estimado atualmente pelo Senhor
Ministro da Fazenda.
o Sr. Virgílio Távora - V. Ex." dá licença para um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Com muita honra, nobre Senador.
O Sr. Virgílio Távora - Sabe, nobre Senador, que multas vezes quando
algumas entrevistas são dadas, a não S·er que, por escrito, a intenção de quem
as apanha •e a intenção de quem as concede muitas vez-es não agem em paralelo;
isto vem a vespelto do número aí enunciado por V. Ex." O desempenho, realmente,
Cr$ 7,8 bilhões seria além de transações correntes mais ainda amortizações
que teríamos que proceder quanto à nossa divida. Realmente, só queremos, aqui,
bem fixar os termos de V. Ex.o. para podermos discutir. As transações correntes
são .a da balança comercial, mais os serviços. Pelas cálculos feito até julho
-'- e v: Ex.a se referiu a esse sétimo mês que é julho, não é? - é estimado que
tenhamos um déficit na Balança Comercial que vá de 3,5 a 4 bl. E de Serviços
que vá de U$ 1,9 bi a U$ 2 bl o que daria, para transações correntes, um déficit
de U$ 5,4 bi a 6 bilhões. Como seria coberto esse teta? Por investimento de U$ 0,9
bilhões, quer dizer, U$ 900 milhões (aproximadamente, o que deu o ano passado).
E por que •está sendo afirmado Isso? Está sendo afirmado isso justamente
porque o comportamento dos Investimentos, este ano, um pouco melhor do que
o ano passado, não nos permite também Ir a uma cifra otimlsta de U$ 1,2 bi,
como indica cálculo otlmlsta. Ficamos no mesmo do ano passado: U$ 0,9 bl.
Poderíamos ter empréstimos dentro, rigorosamente, do que calculado do desempenho dos sete primeiros mes·es, de U$ 4,5 bilhões que teriam uma dedução de
U$ 1,3 bi de amortização, portanto, em liquido U$ 3,2 bilhões. Ora, está havendo
no Pais uma entrada de capital em média de U$ 70 milhões semanais. Portanto,
não se está fazendo prognóstico à base de ar·ela. Estamos fazendo do cálculo
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que, como sabe V. Ex.a, parte do que Importamos - estamos ensinando o padre
nosso ao vigário - é financiado: U$ 1,8 a U$ 2 bilhões, também dado baseado
nos resultados dos sete primeiros meses; neste Item terlamos a pagar amortização de U$ 0,6 bilhões: amortizações antigas, de outros financiamentos. SOmando tudo Isso, teríamos então U$ 5,3, U$ 5,4 e U$ 5,5 bilhões. Vê V. Ex.a que,
praticamente, as reservas ficariam Inalteradas. Realmente - e vamos aqui declarar a V. Ex.a: louvamos o cuidado com que teve de quase medlclnamente
reunir esses números, de que o aumento tanto do petróleo de um lado - V. Ex.a
sabe que aumentou em média 3,7 vezes o preço unitário, se compararmos os
dados dos dois últimos anos - como dos !nsumos básicos fez esse grande desequllibr!o de balança. Mas, diríamos assim, no momento, a não ser no remanejamento do problema, de um lado, dos bens de capital e dos lnsumos bâsicos
(ampliação da indústria nacional respectiva) de outro lado, das fontes energéticas com ênfase das petrolíferas, fora disso não há a mais longínqua possibilidade de ser alterar dados que vêm do exterior. O aparte foi longo, mas gostaríamos de tê-lo feito, embora abusando da bondade e da paciência de V. Ex.6 ,
para mostrar que realmente estamos diante de uma situação da qual conscientes
e que vamos enfrentar, mesmo porque todas as providências de ordem interna
estamos procurando tomar. Desculpe-nos a divagação, mas acreditamos que
damos a V. Ex.a os dados absolutamente oficiais.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Meu ilustre Líder, colega e amigo, quero
repetir o que já disse aqui anteriormente, mais de uma vez: seus apartes dão
aos meus discursos a categoria que eles não têm.
O Sr. Virgílio Távora - Mas, reconhecemos que este foi longo.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Parece-me, todavia, que neste seu aparte,
V. Ex. 6 pretendeu responder a críticas ou reparos que V. Ex.6 vislumbrou. Absolutamente. Louvei-m•e em números incontestáveis. Citei dois jornais: a Folha
de S. Paulo e o Diário de S. Paulo, de todo concordantes no que dissera o
Sr. Ministro. Na Folha de S. Paulo, até o diálogo do Ministro com o repórter.
E, muito de propósito, deixei de citar o O Estado de S. Paulo, que também
tenho aqui comigo, que confirma as mesmas declarações. Desta vez, quis poupar
o O Estadão e dar-lhe uma "colher de chá".
Mas, meu ilustre colega Virgílio Távo11a, além disso, tenho aqui o Jornal
do Brasil do dia 16 de agosto, com reportagem sobre reunião havida na Associação Comercial do Rio. Na ocasião, inquirido pelo Sr. Décio Burlamaqui, o
Ministro admitiu que as importações cheguem a dez e meio bilhões de cruzeiros.
Isto quanto às importações. Nossas exportações, no primeiro semestre, ficaram na
casa dos três bilhões; vezes dois, são seis; dez e meio menos seis, dão quatro
e meio. Este, o provável déficit na balança comercial.
o Sr. Virgílio Távora - Permita-nos? V. Ex.a não pode dobrar os dois
semestres.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Tenho a impl'essão de que V. Ex.a está. retificando o Ministro da Fazenda, não a mim.
O Sr. Virgílio Távora - Não, um momento.
o SR. LUIZ eAVALCANTE- Estou louvado em números que são fatos.
O Sr. Virgílio Távora - O seu mclocínio é perfeito se para nós termos a
exportação de todo o ano, do ano X, ou melhor, do ano de 1974, apanhássemos
o primeiro semestre, dobrássemo-lo e com isso obtivéssemos o total do ano.
o SR. LUIZ CAVALCANTE - Mas, permita-me V. Ex.a dizer que ...
(Trocam-se aparte simultâneos)
o SR. LUIZ CAVALCANTE- No primeiro semestre, autoridades da Fazenda
disseram: "Agora parou. No segundo semestre a eoisa vai melho~ar". Pois bem,
o mês de julho foi o pior; as importações atingiram a 1,2 bilhões. Então, quando
é que vai melhorar, meu caro Senador?
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o SR. LUIZ CAVALCANTE - Víai ser em dezembro ou em janeiro do ano
que vem?
O Sr. Virgílio Távora - Falando em linguagem, não muito parlamentar,
devagar com o andor que o santo é de barro. Não realmente, julho foi mais
do que junho.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Foi mais do que todos esperavam.
O Sr. Virgílio Távora - Sim, mas, não foi mais do que maio.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Já é um consolo, deve ter havido mais dois
centavos em maio.
o Sr. Virgílio Távora - Um pouquinho mais, três.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Obrigado.
O Sr. Virgílio Távora - Mas, as providências tomadas no mês, fim de maio
começo de junho, não poderiam produzir efeitos a curto prazo, por uma razão
muito simples, porque aqullo que estava encomendado e comp·mdo - e o Brasil
honra os seus compromissos - tinha que ser pago. li: o fato que existe. Nenhtun
de nós procura esconder a gravidade .da situação. Agora, apenas gostamos de
fazer justamente quando se ex:amina balanço de pagamento há, de vez em
quando, a enunciação de cifras referentes a itens diferentes, e que a pessoa
menos acostumada a lidar com o assunto, cuida da mesma coisa. Diremos a
V. Ex:.a que pode haver um pouco mais e um pouco menos, mas o nosso déficit
em transações correntes - veja bem V. Ex.a, que separamos conta corrente
de um déficit a cuja conta corrente acrescentamos aqullo necessário ao pagamento da amortização. Isso é coisa difel'ente. Em transações correntes, em realidade, teríamos apenas US$ 5,4 a 6 .bilhões. As transações correntes !riamos
acrescentar a parte ref,erente às amortizações do principal. Era apenas uma ache
ga que dávamos ao elucidativo discurso de v. Ex.a
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Uma achega, aliás, muito válida. porque, sem
nen huma falsa modéstia, eu próprio me capitulo entre essas pessoas menos
acostumadas a lidar com o assunto, na expressão de V. Ex.a
O Sr. Virgílio Távora - A alusão não era a V. Ex.a
O SR. LUIZ CAVALCANTE -Agora é que estou fazendo o meu curso de
Economia, e o faço de uma maneira original. Sou aluno da Universidade da
Imprensa. Meus livros textos, minhas apostilas são os que eles, jornalistas, diariamente .escrevem nos jornais. Eles são os meus professores. Tem toda razão
V. Ex.a E eu não ·estou, ainda, acostumado a lidar com números de tão astronómica grandeza.
O Sr. Virgílio Távora - Mais uma vez, repetimos que a alusão não foi feita
ao nobre Senador. Não estaria à altura dos debates que sempre travamos.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Muito gPato. Sinceramente aceito a. explicação
de V. Ex.a Bem que o amigo é incapaz de me ferir.
Eis, a segunda. afirmação do Sr. Ministro que me parece também temerária..
Disse S. Ex.a:
"Raciocinando numa hipótese pessimista, ainda que por cinco anos consecutivos o nosso déficit em conta corrente se mantivesse em 4 bilhões
de dólares, dos quais 1 bilhão coberto por investimentos diretos e 3 bilhões por acrescimento da divida, chegaríamos ao fim de 1978 com
uma reia.ção dívida líquida sobre exportação de apenas 1,34, o que
se pode considerar excelente coeficiente de solvência global."
Então, S. Ex.a arma uma. hipótese pessimista., na quai o déficit em conta
corrente é estimado em quatro bilhões de dólares. Isso há dois meses. Agora,
S. Ex.n já admite que ele vá até 7,8 bilhões ...
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O Sr. Virgílio Távora - Cinco virgula quatro bilhões, Excelência.
O SR. LUIZ C:AVALCANTE- ... e, dai, o comentário que me permitido fazer
à afirmação do Sr. Ministro.
Se f!- previsão oficial do déficit do balanço de pagamentos ·em conta corrente nao mais é de 4, mas de 7,8 bilhões de dóLares, a hipótese pessimista
de agora deve ser, por analogia, a que admite ·o. repetição, por cinco anos,
deste déficit de 7,8 bilhões, dos quais 1 bilhão coberto por investimentos diretos - como na hipótese que o sr. Ministro armou - e 6,8 bilhões por acrescimentos da divida, continuando em 2 bilhões a estimativa do incremento anual
das exportações, estas de 6,2 bilhões em 73, e atentando-se para que as reservas
e a dívida bruta, ao fim daquele ano, 1973, el.'am respectivamente de 6,4 e
12,8 bilhões de dólares. Dentro desta nova hipótese, chegaríamos ao fim de
1978 com a relação dívida líquida sobre exportação em 2,50, o que se· poderia
considerar um mau coeficiente de solvência global.
O .Sr. Virgílio Távora. - Efetivamente, nobre Senador, se chegássemos a
2,5 estaríamos de pleno ,acordo com V. Ex.e. mas deve notar que estamos numa
divergência ·a .l."espeito do dado inicial de 7,8 ou 5,4 foi desde os primeiros minutos
do discurso de v. Ex.e.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Admitir que o déficit se eleve a 7,8 bilhões,
como admitiu o Sr. Ministro Mário Henrique Simonsen, no cila 9 do corrente
em São Paulo, vale por admitir que a dívida externa se elevará, no final do
ano, a 19 bilhões e 600 milhões de dólares, se mantidas as reserv.as em 6,4: bilhões.
Aumentar o nível das reservas só o conseguiremos à ·custa de empréstimos,
e, portanto, com o ónus de juros. Considere-se, .além disso, o deterioramento
das reservas pela contínua desvalorização do dólar. Não é por outro motivo,
aliás, que o ilustl"e Ministro Slmonsen advertiu:
"Obter divisas via maiores exportações ou menores importações não é
o mesmo que obter divisas via empréstimos externos."
Acabam de ser divulgados os totais acumulados até julho refe·rentes ao
comércio ex1:ierior. Ficamos sabendo que o déficit na balança comercial sublu
para 2 bilhões e 945 milhões de dólares. A continuar no mesmo diapasão, chegaremos ao fim do ano com um déficit superior a 5 bilhões de dóLares. Ficamos
sabendo, outrossim, que o pagamento de juros, só no primeiro semestre, absorveu
551 milhões de dólares. Logo, no ano todo, o dispêndio com juros irá acima de
1 bilhão.
&ecordemos que a previsão do défi·cit em 7,8 b!lhões estava assim discriminada (Folha de S. Paulo, Diário de S. Paulo e O Estado de S. Paulo) :
Balança comercial .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 4,0 bilhões
Serviços (juros, lucros e dividendos, fretes, turismo etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0 bilhões
Amortização da dívida .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 1,8 bilhões
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,8 b!lhões
A vista dos novos dados disponíveis, creio prudente esperar que as duas
primeiras parcelas - BalanQa Comercial e Serviços - poderão elevar-se, respectivamente, a 5 e 2,4 bilhões, do que também resultará a elevação do déficit
no balanço de pagamentos em conta corrente para 9,2 bilhões de dólares. Agora
a projeção é minha. Conseqüentemente, se mantidas as reservas em 6,4 bilhões,
e se absorvido 1 bilhão com investimentos - na. hipótese do Sr. Ministro da
Fazenda -, a divida bruta subirá para 21 bilhões de dólares no fim de 1974.
Fácil avaliar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a preocupação do Senhor
Presidente da República. Na primeira reunião de seu Ministério, a 19 de março,
sua Excelência, entre outras coisas, disse:
"Devemos evitar, po.rém, que no futuro a dívida externa cresça despropositadamente às nossas exportações."
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próximo, está. diante desta terrível alternativa: ou dívida de quase vinte bilhões
de dólares - na hipótese otimista e realista do Sr. Ministro da Fazenda -,
ou uma dívida de vinte e um bilhões - numa hipótese, do orador que lhes
fala, que noo é tão terrivelmente pessimista, pois que supera a outra em pouco
mais de um bilhão.
O Sr. Virgílio Távora - E que tal uma dívida de dezessete bilhões de
dólares, como realmente tu<lo indica que vai ser?
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Espe11amos ter oportunidade, no próximo
ano - e sou um cobrador de promessas ...
O Sr. Virgílio Távora - E pagador também.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Confesso que já não pago com a mesma
presteza ... Mas terei bastante humildade e hombridaide para vir a esta tribuna
e estender a mão ao nobre Colega, se se cumprirem as suas previsões, que, na
verdade, sã:o aquelas do .anseio de V. Ex.", do meu, do ilustre Senador Danton
Joblm e de to<los os brasileiros.
O Sr. Girgílio Távora - Neste ponto estamos de acordo.
O Sr. Danton Jobim - V. Ex." dá licença para um aparte?
O SR. LUIZ CAVALC<\NTE- Com multo prazer.
o Sr. Danton Jobim- Desejava apenas dizer a V. Ex." que estou ouvindo,
aqui da bancada da Oposição, com grande atenção, o discurso que V. Ex.a pronuncia neste instante, um discurso que honra, sem dúvida, o nobre representante de Alagoas.
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Muito obrigado.
O Sr. Danton Jobim - Embora membro da Maioria, V. Ex.a faz uma análise
rigorosamente honesta e que não conduz, de nenhum modo, a prognósticos atimistas em relação à gestão financeira do nosso Governo para este final de ano
de 1974. Creio que aquilo que V. Ex." está apontando com absoluta coragem,
probidade e, inegavelmente, com multa competência, porque mostra que é um
estudioso nos nossos problemas económico-financeiros, aquilo que V. Ex.a está
apontando é o fruto de deformações na nossa política econômico-financeira,
inaugurada pelos governos revolucionários, e que até hoje não foi modificada,
apesar das denúncias constantes que fazemos, nós da bancada da Oposição. Felicito V. Ex.a Aliás, o nobre Colega presta nm grende, um enorme serviço ao Governo porque está falando com mais autoridade do que nós. Nós, podemos ser
suspeitos aos olhos da Marioria e aos olhos do Governo, porque fazemos oposição, V. Ex.ê, não. V. Ex.a está realmente pr•ocurando cooperar para abrir os olho.,
das nossas autoridades financeiras para as tremendas dificuldades que se nos
antolham, para os erros que se estão cometendo, erros que temos denunciado
e, sobre os quais o Governo não tem tomado nenhuma providência realmente
eficaz. Não atribuo somente ao Governo. evidentemente, os dados tristes, pessimistas que V. Ex.a apresenta. Sei que há outros fatores que estão corroborando,
mas não vejo da parte do Governo o menor esforço no sentido de fazer uma
corajosa re,isão da sua política de desenvolvimento, que t.em como base a sul'
política econômico-financeira.
O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Meu caro Líder, permita-me primeiramente
responder ao aparte do nosso eminente colega, Senador Danton Jobim.
Aludiu o Senador Danton Jobim à minha qualidade de arenista, da qual
muito me orgulho e me honro. Na verdade, tendo colaborado para a vitória da
Revolução de 1964 ...
O Sr. Virgílio Távora - Sermos muito eficientes e afirmativos.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - ... na medida maior das minhas possibilidades, a outro partido eu não poderia pertencer. Mas, entendo que prestar ~ervl-
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ços ao meu partido é dizer, nesta Casa, que é a nossa tribuna, aquilo que me
parece ser a verdade. Dou aplausos, não os regateio mesmo, aos acertos do
Governo. Porém também não me furto de chamar a atenção para aqueles
pontos que me parecem merecedores de reparo, de especial cuidado, principalmente quando envolvem o futuro, o dia de amanhã, sobre o qual há um
vezo antigo, nesta Nação, de emitir-se cheques em branco. Procuro livrar o Governo dessas situações, prevenindo-o. E em assim fazendo, estou atendendo a
um apelo do Presidente Ernesto Geisel, quando de uma de suas falas, ele nos
exorta à franqueza e à confiança reciprocas, dizendo:
"•que entre Governo e povo, numa comunhão sempre renovada de con- ·
fiança reciproca, construída na verdade e na franqueza, se forja a mais
perfeita sintonia do sentir, do pensar e do querer, essencial à plena concretização de nossos alevantados ideais comuns de brasileiros."
J!: na verdade, sempre com franqueza e com confiança que falo nesta Casa:,
em obediência ao chamamento do nosso Presidente.
Com o aparte o meu líder.
O Sr. Virgílio Távora - Agradecemos a magnanimidade de V. Ex.a, nubre
Senador Luiz Cavalcante para, num aparte, como que oferecer-mos um contraaparte ao ilustre Representante da Oposição. Não há erro na idéia geral do desenvolvimento econômlco do Brasil. Aonde estaríamos nós, no momento, se as
nossas autoridades não tivessem se voltado para a extroversão desta economia?
Não foi por culpa do Governo que o petróleo subiu 3,7 vezes do seu valor! Não
foi por culpa do Governo que os insumos externos - dos quais ainda carentes
somos - cresceram tanto de valor! Trata-se de uma inflação que domina todos
os países industrializados, sem nenhuma exceção. Aonde estaríamos nós se não
tivéssemos seguido esse caminho, se entre 1973 e 1974 o nosso consumo de petróleo, pelos próprios dados que agora estão servindo de base para apreciar
o desempenho desta economia, apesar de ter subido 0,7%, no entanto o seu
preço cresceu de 3,7%? Só nos primeiros sete meses do ano tivemos, devido ao
petróleo, um acréscimo de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Aonde entrou o
modelo de desenvolvimento nisso? Ao contrário, se não houvesse a extroversão,
de nossa economia é que estaríamos realmente sem dividas para pagar até o petróleo que recebemos. Aonde entra o erro do Governo na sua idéia geral de
desenvolvimento, que tanto nos serve de orgulho, se esses insumos, máxime
os não-ferrosos cresceram, pela sua carência no exterior, a níveis nunca antes
ultrapassados? Não é certo acusar um modelo de desenvolvimento, uma idéia
geral de abertura, de ser a fonte de problemas que não são nossas, mas que são
de todo o mundo. J!:, realmente, extrapolar muito, a realidade. Quem olhar as
folhas especializadas internacionais verá como está a inflação, em todo o mundo,
neste primeiro semestre: desde 24%, projetados para todo o ano, para o Japão,
::>.té 12,4% pa,ra a França. Onde estão os s·uperávits de balanças de pagamentos
desses países chamados industrializados? Onde está o superávit da França, do
Japão ou da América do Norte? Não, nobre colega, V. Ex.a está prestando um
serviço ao Governo mesmo, porque expõe seus pontos de vista. Mas também nos
julgamos no direito de, aqui expllcar que a diretrlz geral governamental é a
diretr!z certa. Se demos esses tropeços, de que tamanho seriam esses tropeços se
a diretrlz não fosse esta de extroversão da politica brasileira? Não queremos
nem pensar, como iríamos pagar o que precisamos para ter o nível de vida que
temos aqui? Essa é a pergunta que lançamos e respondemos: apenas não havia,
no momento, outra opção válida. Desculpe-nos o aparte, que foi um contraaparte, respondendo à nobre Oposição.
O Sr. Danton Jobim - Eu não desejo pedir um novo ruparte a V. Ex." para
responder a este contra-apar-te ...
O SR. LUIZ CAVALCANTE- Como V. Ex." diz, o aparte se destina a. Oposição, representada honrosamente pelo ilustre Senado·r Danton Jobim.
Mas, na linha de franqueza que proponho palmilhar, nesta Casa., não posso
deixar de aproveitar esta oportunidad·e para diz·er que, a meu ver, o responsá.vel
maior pe<:a condução da politica económico-financeira do Governo passado não
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do pre~o não uma suposi~ão, um mistério, mas um fato do domínio
comum, não ouviu a voz da prudência, que aconselhava um freio nos empréstimos externos.
E tanto é assim, que, como se vê em Boletim do Banco Central, entre 30-9-72
a 31-12-73, portanto, na parte final do Gov·erno passado, a nossa dívida subiu
de 3 bilhões, 848 milhões de cruzeiros.
•Parece-me que não houve de parte do delegado responsá:v-el pela política
financeira a devida percep~ão das futuras dificuldades.
O Sr. Virgílio Távora - Deve haver um equwooo de V. Ex."' na.s datas.
são 15 meses.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Era preciso freiar os emP!1éstlmos, a fim de
que não deixássemos para o futuro Governo, que já estava à vista, as imensas
dificuldades com que ele, agora, está se deparando.
Prosseguindo, Sr. Presidente, conta Afonso Arinos, em seu livro de memórias,
que Campos Sales de tal modo confundia endividamento externo com desonra
nacional, que seu Governo travou incessante po!.1fia para sobreporr a honra ao
desenvolvimento do Brasil. Não estaríamos tendendo hoje para uma conceituação
diametralmente oposta à de Campos Sales? Esta é a petgunta.
Não julgo de bom aviso esperarmos grande resultado das restrições que
imp!lllemos às illlJPortações. Restringi-las-emos, sem dúvida, mas restringidas
serão também as eXipOrtações. Generalizam-se as represálias contra a medida:
exportadores de café rprevêem uma queda de 500 milhões de dólares na receita
intemrucional do produto; fabricantes de cal~ados queixam-se de que as vendas
no primeiro sremestre ficaram muito aquém do esperado, temendo, ainda, a
anunciada robretaxa americana; a Comunidade Económica Européia cria restrições à importação de carne; a Itália faz-nos wr que noo CO.lll[)ra mais do que
vende; a:lemães, ingleses e franceses mostram-se amuados contra nosso proteeionismo; 21fora outros q'lle nada dizem mas nada compram.
A preocupação com o exterior nos tem levado a subestimar potencialidades
internas. Ainda não se lanç·ou mão, por exerruplo, em toda a plenitude, de um
valioso instrumento - a poupança interna - que n'!Juito podel'á contribuir :para
a contenção do endividamento, além de assegurar a normalidade da liquidez nos
momentos de carência dos meios de :plligamento.
com efel.to, pelo Boletim do Banco Central, foi a seguinte a evolu~ão percentual dos meios de p21gamento nos últimos sete anos: 1967, 46%; 1~68, 39%;
1969, 32%; .W70, 2·5%; 1971, 32%; 1972, 38%; 197·3, 47%. Os menores aumentos
ocorrerllim em 69, 70 ·e 71, anos em que os incrementos percentuais for.am de 32,
2'5 e 32%, justamente o período áureo do mercado de capitais. Todos queriam,
nat:~ueles 3 anos, aplicar suas economias em fundos de investimento e em letras
de câmbio. Se depois veio a "débâcle", esta não invalida a prova. de que a poupança interna inibe a eXJpansão dos meios de pagamento e, incldentemente,
ta.mbéan a inflação.
!Por esses mo~ivos, merecem louvores as r·ecentes medidas, se bem que ainda
tímidas, obdetivando o revlgoramento do mercado de capitais, a começar pelas
destinadas a aumentar o poder de competição dos títulos privados. Urge, :porém,
se torne menos labirintoso o D•ecreto-lei n. 0 1.338, a fim de extinguir o receio
do investl>c:Ior de que ele acabará devorado pelo insaciável Minotauro fiscal.
Quanto aos :papéis de renda fixa a posteriori, confio em que a inovação se
constit.uirâ, muito em breve, em forte atrativo, vez que logo o investldo·r se dará
conta de que só pode haver renda fixa se a correção for a posteriori.
Concluo, Sr. Presidente, as considerações que me p·ropus fazer em tomo do
prommciamento do eminente Ministro da Fazenda. Não me move p.~sito
de crítica e, multo menos, de contestação. Participo da confiança que o Pais
inteiro deposita. no atual timoneiro das finanças nacionais.
O Sr. Virgílio Tá.vora - No que V. Ex.a faz justiça.
eleva~ão

--

---
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nos preveniu da possibilidade de engano s·eu ao obtemperar:
"Obviamente, em toda projeção econômica há formidáveis elementos de
incerteza."
Então, se é assim, talvez não sejam tão forrnidáv·eis os dislates das mimas
proj eções.
Jllra o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores. (Muito bem! Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ru:y Carneiro) -Concedo a p.alavra ao nobre Senador
Augusto Franco, representante do Estado de Sergipe.
O SR. AUGUSTO FRANCO- Sr. Pre.sldente, Srs. Senadores, como instituição modelar, em que os grandes problemas nacionais são analisados e interpretados à luz da realidade e dos padrões democráticos e humanísticos, a Escola
Swperior de Guerra, hoje so·b o competente comando do General Walter :Menezes
Paes, vê enriquecer, cada dia, o seu mananc!a:: de informações a respeito dos
mais variados aspectos da vida brasileira.
Ainda ago-ra, aquele estabelecimento de altos estudos acabar de acolher a
eXJpo.s!ção do Ministro Severo Gomes, da Indús•r!a e do Comércio, em que ele
apresenta o ambiente econôrnico do País - nos ângulos pertinentes à sua Pasta
- colocando em realc·e as bruscas alterações do comércio internacional, ocorridas a pa.rt!r de outubro do ano passado.
O Ministro Severo Gomes mostrou como o desenvolvimento da indústria
de bens de capital, a desconcentração industrial, o fortalec!men•o da empresa
privada nac!onal, o apoio dirigido ao desenvolvimento da engenharia nacional,
a intensificação do es.forço de exportação de manufaturados se aj~taram no
nosso desenvolvimento indu.str!al, e focalizou detalhes do comércio extenor,
no que tange à p·olitica de exportação e de importação, nos seus múltiplos
aspectos.
A c·onferênc!a do titular da Pasta da Indústria e do Comércio, proferida. na
Escola Super.:or de Guerra, dia 21 deste mês, constitui documento da mais alta
valia para a compreensão do momento econômico brasileiro e, por isso mesmo,
é útil a esta Casa, que deve inscrevê-la nos seus registras. Daí por que tomo a
iniciativa de encaminhar à Mesa requerimento nesse sentido.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
o SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro) -Concedo a palavra ao nobre Senador
Vasconcelos Torres, re,presentante do Estado do Rio de Janeiro.
O SR. VASCONCELOS TORRES- Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Há um Deputado estadual na minha terra que se caracteriza como paladino das boas causas. Dotado de inteligência privilegiada, emoldurada por uma
conduta moral irreprocháv•el, passou a ser um exemplo, pelas suas atitudes, no
campo da representação popular. Refiro-me ao Deputado Alberto Torres, que
agora, mais uma vez, é candidato à Assembéia Legislativa, desta feita futura
Constituinte, e que tem o seu nome cercado da simpatia de todos os fluminenses.
As bandeiras por ele desfraldadas em benefício do magistério, do funcionalismo dos problemas fluminenses, de um modo geral, das atitudes másculas
em ~omentos doe definição, também uma delas está tendo grande repercussão
no meu Estado, que é o apoio dado por S. Ex.a. aos !nativos, aqueles que ainda
não têm sido devidamente amparados, não só no meu Estado mas em outras
Unidades da Federação e, por que não dizer - a verdade é esta - no próprio
País, e que necessitam de maior compreensão legislativa, porque depois de longa
dedicação ao s·erviço público muitos deles ficam em situação de autêntico marginalismo econômico. É triste encontrar-se um aposentado, alguns com uma folha
brilhante de serviços à burocracia do Estado, ou do Pais e que se vêem às voltas
com dificuldades pecuniárias, que chegam - meu caro Presidente - às. raias
da humilhação, V. Ex.a. conhece, eu conheço, qualquer um de nós tem um caso
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de aposentado não só na área do funcionalismo ~opriamente dito, mas também
naquela outra dos trabalhadol.'es que recebem pelo INPS nas bases mais contraídas possíveis de dinheiro e que provocam um quadro de angústia nas
famílias desses - não queria dizer, mas direi: "pobres coitados".
O Deputado Alberto Torres, na Assembléia Legislativa, depois de ver aprovado um projeto de sua autoria, revogando disposiçõe.s da Legislação estadual,
respectivo a direito adquirido de !nativos da Administração, dirigiu veemente
apelo ao Governador do Estado para que atente para tal situação. Fez um
discurso, que vou integrar ao que pronuncio neste instante, significando com
· isso meu apoio à iniciativa tomada por esse eminente homem púbico.
Aqui, diria que a chapa resultante da Convenção da Aliança Renovadora
Nacional e que vai disputar a Assembléia .Constituinte, possui elementos de
grande gabarito moral e intelectual. É inegavelmente uma chapa muito boa.
Mas, Sr. Pl'esidente, em termos de capital do Estado, a voz de Alberto Torres
necessariamente tem que se faz.er de novo presente na tribuna mais alta no
novo Estado do Rio de Janeiro. Agora que vai ser elaborada uma Constituição
nova, sua coragem, seus exemplos, seu talento, essa presença dinâmica, luminosa, é uma exigência de todo povo fluminense.
Como Senador participante da campanha do meu Partido, em algumas
áreas tenho dado a assistência da minha pr·esença a Deputados de· grande categoria e pude verificar que, mesmo no interior, o Deputado Alberto Torres dispõe
de boa situação; mas infelizmente o mesmo ainda não ocorre na capital do
Estado, onde ele vive e mantém um jornal de tradição - basta dl~~:er que está
quase atingindo o primeiro centenário -, é uma folha cuja caracterl.Btica
principal é a decência, é a dignidade.
Vou pedir a V. Ex.a, Sr. Presidente, para que determine providência no
sentido de que o discurso do Deputado Alberto Torres seja anexado a esta
minha fala.
Sr. Presidente, agora um outro assunto, relativo a Volta Redonda, cujos
empregados estáveis, muitos deles optantes, numa percentagem bem alta,
enfrentam um problema que desafia, exige e necessita da compreensão d-a diretoria da Companhia Siderúrgica Nacional.
A Companhia indenizou seus empregados com contrato regido pela CLT
até o ano de 1970, os não estáveis, em 60% do montante a que teriam direito.
Essa indenização criou como que um estado de choque, de divergência entre
os empregados estáveis, porque eles não mereceram o tratamento que foi dado
à outra categoria.
Parte dessas reivindicações, na verdade, foram atendidas, mas a discriminação persiste, e o acordo proposto para com os estáveis com mais de 30 anos
de serviço, somente vem atingindo a um setor que talvez não seja o de maior
produtividade na Companhia. Nesses acordos celebrados, é propiciado aos trabalhadores o direito de adquirir a casa própria - assunto que, aliás, foi objeto
de um projeto de minha autoria aqui no Senado Federal. E, Sr. Presidente, os
que mais se destacaram na área de produtividade, responsáveis diretos pela
exceiente situaçã>o que a Companhia Siderúrgica Nacional atravessa, esses,
Sr. Presidente, foram colocados à margem.
Estimo que esta minha fala possa chegar até ao gabinete do Ministro do
Trabalho, Deputado Arnaldo Prieto e, também, ao gabinete do Ministro da Pre\'ldência social, Professor Nascimento e Silva, no instante, também, em que
dirijo, na qualidade de homem ligadi'lSimo aos trabalhadores de Volta Redonda,
um apelo direto à direção da Companhi·a Siderúrgica Nacional.
Friso que este assunto já foi também tratado pelo nobre Deputado Rozendo
de Souza, numa conjugação de esforços, e com o apoio do Pl"esidente do Senado,
o nosso companheiro Senador Paulo Torres, que vê agora, na campanha que
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empreende pelo Estado, que a sua atuação em favor da classe trabalhadora
do País está repercutindo. Tive a alegria de estar presente em Petrópolis,
quando todos os líderes sindicais se reuniram na sede do Sindicato de Fiação
• e Tecelagem, e o trabalho de :Paulo Torres foi e;,caltado por quantos ali compareceram, principalmente pelo projeto que regula o problema da insalubridade,
que teve ressonância não só no Estado mas em todo o Brasll.
Sr. Presidente, por fim, embora já tenha sido lido no Expediente, renovo
da tribuna o anúncio do projeto que apresentei, visando abolir as exigências
e normas disciplinadoras da seleção de imigrantes para os cidadãos de nacionalidade portuguesa, de qualquer procedência, origem ética ou naturalidade.
Na justificativa eu disse porque: face à situação que o País fraterno atravessa
neste instante, acho que devemos ampliar todas aquelas facilidades que já
damos aos cidadãos portugueses - inclusive o direito de votar e ser votado;
uma série de medidas que praticamente não discriminam um cidadão deste ou
daquele País. Mas, nesta hora, entendo que a imigração deve ser facilitada.
Digo por que com todo respeito: com a independência das Colônias ou das
Províncias Ultrama;rinas, certamente muitos retornarão à metrópole; terão
• ,que voltar por motivo óbvios, por exemplo, à tropa em que se encontram e,
também, por outros interesses. E Portugal já tem uma pletora demográfica
muito grande. É a hora, portanto, de abrirmos as nossas portas. Há uma frase,
já quase lugar-comum de quantos estudam os problemas da imigração do Pais:
"A criança é o melhor imigrante". Eu acrescentaria que, depois da criança, o
melhor imigrante é o português, pelos laços que me dispenso aqui de enumerar:
mesma etnia, mesma língua, mesma formação. Quando falo português, quero
deixar bem explícito - está no meu projeto - não é só ao português de origem
branca que me refiro, serão também ao africano, nosso irmão, de outra etnia
mas que nos ajudou a construir os alicerces dessa democracia multi-racial,
que é o Brasil.
,Era o que tinha que dizer, Sr. :Presidente. Muito obrigado. (Muito bem!
Palmas.)

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENHOR VASCONCELOS TORRES
EM SEU DISCURSO:
O SR. ALBERTO TORRFS - Sr. Presidente, ainda há minutos aparteava o ilustre
Deputado Jorge David, dizendo a s. Ex.a que me reservaria para discutir o projeto em
segundo turno. Decidi, porém, reconsiderar esse meu entendimento, e venho trazer minha
contribuição ao exame da matéria, que ofereci e justifiquei, relembrando à. AsSembléia
que, em outubro de 1973, em sucessivos discursos ,fiz apelos patéticos ao próprio Sr.
Governador e a todos os Srs. Deputados, no sentido de que não aprovassem o projeto
que então discutíamos e se transformou na Lei n.0 7.266, em 17 daquele mesmo mês.
Recordei que, por várias vezes, o sr. Governador, quando representante do povo
fluminense na Câmara Federal, concorrera com sua palavra, seus argumentos, seu poder
dialético e prestígio, para que os !nativos federais fossem amparados e, em função dessa
atitude, recebeu S. Ex.• provas de reconhecimento desses servidores, numa justa e correta
premiação a seus esforços.
Meu desejo é o de que s. Ex.• conquiste, depois de longa vida, a carinhOsa gratidão
dos !nativos fluminense~. na sua quase totalidade homens e mulheres com mais de 60
anos de Idade, justamente naquele estágio da existência em que a criatura. humana se
encontra atacada de achaques, necessitando de uma velhice tranqUila e remansosa, ao
invés de tê-la em melo a lnquletudes, preocupações e angústia, especialmente considerando-lhes a falta de recursos para atendimento das despesas essenciais.
Meus apelos não puderam ser atendidos a esse tempo e o projeto se converteu na
mencionada Lei n.• 7.266, para desalento dos !nativos fluminenses, que de então0 até
hoje anseiam, dia-a-clla, pela revogação dessa Lei ,notadamente dos seus arts. 6.0 , 7. , 8.,0 ,
9.9, 10 e 11, que tanto estão afetando seus Interesses c tanta lntranqüllldade lhes Jeva.
ao csplrlto c ao coração.
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da Câmara da República, de seu zeloso empenho pela salvaguarda dos direitos dos
!nativos federais, e que, em relação aos !nativos fluminenses, até 17 de outubro de 1973,
resguardou-lhes a situação de que desfrutavam assegurando-lhes a paz dos lares, que
S. Ex.a, melhor sopesando as circunstâncias de agora, quando o seu Governo está. chegando
ao termo e um novo Estado vai surgir, aprovado por esta Casa o projeto por mim
apresentado, vindo muito mais de meu coração do que de minha mente, multo mais do
atendimento dOs reiterados reclamos dos !nativos do que com qualquer outro propósito
menos são e louvável, que S. Ex.a marque este final de Governo com um ato profundamente humano, reconsidere a atitude anterior e o sancione, pois estou certo de que esta
Casa haverá. de aprová-lo nos dois turnos, por unanimidade. Se v. Ex.a o fizer, por
certo deles receberá. as bênçãos, vindas de seus espfr!tos e de seus sentimentos.
Mas, desejo, Sr. Presidente, trazer a este debate novos subsídios, não ficando apenas,
nas palavras que disse até agora e no raciocínio que, até este instante, desenvolVi.
Sr. Presidente, Srs. Deputados: Os servidores !nativos do Estado sempre tiveram
seus proventos revistos, segundo as normas constantes do art. 9.0 da Lei n.• 5.489, de
15 de janeiro de 1965, que deu nova redação ao art. 5.0 da Lei n.• 4.637, de 29 de maio
de 1961 ,alterado pelo art. 52 da Lei n.• 5:264, de 26 de novembro de 1963. Dispõe e88e
art. 5. o que:
"Os proventos dos servidores !nativos serão sempre revistos, para efeito de
atualização de vencimentos, salários e vantagens dos cargos e funções nos quais
passaram à !natividade, respeitado o limite prevtsto em lei.''
As normas constantes do dispositivo citado e transcrito sempre foram aplicadas aos
serVidores !nativos do Estado, normalmente sofrendo, deve ser lembrado, brusca Interrupção no Governo do Senhor Geremias Fontes, que entretanto, através do despacho
exarado no Oficio n.• 93, de 25 de fevereiro de 1971, do então titular da Secretaria de
Administração, publicado no Diário Oficial do dia subseqUente, decidiu mandar restabelecer a aplicação do que legalmente estava Instituído a favor dos !nativos civis e
militares do Estado, o que vinha ocorrendo até o advento da Lei n.• 7.266, de 17 de
outubro de 1973.
A propósito do restabelecimento das normas reguladoras da chamada mobilidade
de proventos, sustente! veemente campanha a favor dos inat!vos durante todo o período
de Governo do Sr. Geremias Fontes e, quando do exame e votação do Projeto n.• 170, de
1973, que deu origem àquele diploma, pronuncie!, da tribuna desta Assembléia, discursos
combatendo, com judiciosos argumentos, sua aprovação, um deles publicado na integra,
em O Fluminense, na edição de 8 de outubro do mesmo ano, um domingo.
Lamentavelmente, não foi atendido o apelo que formulei à época, Visando à rejeição
do aludido projeto, enviado a esta Casa por Mensagem governamental, apesar de violar,
como então acentue!, preceito da Constituição Federal, de 24 de janeiro de 1967 mais
precisamente, o § 1.0 do seu art. 177, que prescreve:
"O servidor que já. tiver satisfeito, ou vier a satisfazer, dentro de um ano, as
condições necessárias para a aposentadoria nos termos da legislação vigente
na data desta Constituição, aposentar-se-á. com direitos e vantagens preVistos
nessa legislação.''
Ora, o art. 1.0 da referida Lei n.• 7.266, ao pretender instituir novas normas relativas
ao cálculo dos proventos dos inat!vos, faz citação ao dispositivo constitucional antes
aludido, mas frontalmente o desrespeitou.
Com efeito, se, mesmo após o seu advento, o servidor que já. tivesse completado, ou
viesse a completar, dentro de um ano, o tempo de serviço necessário para a aposentadoria,
teve assegurado o direito de aposentar-se com as vantagens previstas na legislação
anterior como poderá a Administração aplicar ,em tais casos, o critério e~tabelecldo
pelos arts. 5. 0 , da Lei n.• 4.637, d•e 29 de maio de 1961; 52, da Lei n.• 5.264, de 26 de
novembro de 1963; e 9.9, da Lei n.• 5.489, de 15 de janeiro de 1965, se o art. 11, da
mencionada Lei n.• 7.266, expressamente determina sua revogação?
Não pode prevalecer, pois, para os servidores que passaram à !natividade antes do
advento da Constituição Federal, de 24 de janeiro de 1967, bem assim, para aqueles
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o novo critério fixado pela Lei n.o 7.266, e, sim, as normas objeto do art. 9. 0 , da Lei
n.0 5.489, de 15 de janeiro de 1965, que deu nova redação ao art. 5. 0 da Lei n.o 4.637, de 29
de maio de 1961, antes alterado pelo art. 52 da Lei n. 0 5.264, de 26 de novembro de 1963,
dispositivos que jamais poderiam ser revogados.
Provendo, aliás, sobre aplicabilidade da Lei n. 0 7.266 a serventuário de justiça
aposentado em 11 de abril de 1961, em consulta que lhe formulou a Dtretoria de Pessoal,
o Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça. do
Estado, em despacho cxarado no Processo n. o 9. 848, de 1973, publlcado no Diário da.
Justiça, de 16 de julho de 1974, decidiu que "a ele não são aplicáveis os termos da
precitada lei, que se dirige apenas aos aposentados com os beneficias do art. 177, § 1.0 ,
da Constituição Federal".
Concluindo, assim se pronunciou Sua Excelência:

"A vista do exposto, nossa orientação é no sentido de que a Lei Estadual
n.0 7.266, de 17 de outubro de 1973, somente deve ser aplicada na revisão dos
proventos dos que foram aposentados com os beneficias do § 1.0 do art. 177 da
Constituição de 1967, excetuando-se dessa orientação, apenas ,o art. 11, dada
a finalidade especifica do seu conteúdo: Revogar normas anteriores."
Consoante a orientação jurisprudencial que estabelece a impossibilidade de revogação de "normas anteriores" ao advento da Constituição Federal de 1967, existente a
favor dos aposentados antes da promulgação da Carta Magna, ou, se depois dessa
promulgação, dos benefícios da ressalva expressa na parte final do § 1.0 do seu art. 177,
igualmente, para tais !nativos não podem ser consideradas as normas de que cogitam
os arts. 6.0 , 7. 0 , 8.0 , 9.0 , 10 e 11 da aludida Lei n. 0 7.266, porque estão subordinados aos
preceitos dos diplomas legais, imprevidentemente revogados peJo Invocado art. 11.
A vigência desses dispositivos está assegurada em beneficio dos !nativos em questão,
por aquela norma constitucional, dai por que espero seja unanimemente aprovado o
projeto visando à derrogação de tais dispositivos.
Sr. Presidente, renovo minha confiança de que a Casa, por unanimidade, aprovará
em 1.n e 2.• discussões este Projeto, e de que o Sr. Governador, ao sancioná-lo, estará
praticando ato dos mais felizes da sua Administração e procedendo, em relação aos
!nativos estaduais, como o fez, em outra época, persuasivo e perseverante, da Tribuna da
Cãmara dos Deputados, em favor dos funcionários federais.
Haverá o Sr. Governador do Estado de ficar com a segurança de que, assim decidindo,
terá de todos os !nativos fluminenses a mais respeitosa e efetuosa gratidão.
O PROJETO E SUA JUSTIFICATIVA, NA íNTEGRA
A Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro resolve:
AJ:t. 1.• Ficam revogados os arts. 6.0, 7. 0 , 8.0, 9.0, 10 e 11 da Lei n.o 7.266, de 17 de

outubro de 1973.
Art. 2.0 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação

o Govemo Estadual, ao instituir, por via da Lei n.O 8.266, de 17 de outubro de 1973,
nova modalidade para a atualização dcs proventos dos servidores lno.tivos, procurou dar
entender que desejava assegurar os direitos legitimamente adquiridos por aqueles que
passaram à !natividade antes do advento da Constituição Federal de 24 de janeiro
de 1967.
com efeito, proventos sobre o assunto, o art. 1.0 do citado diploma lego.!,. estabeleceu
o seguinte:
"O cálculo dos proventos dos !nativos civis c militares, aposentados com os
benefícios previstos nc· § 1.9 do nrt. 177 da Constituição Federal, de 24 de
janeiro de 1967, será, pnrn os efeitos do disposto no § 1.0 do n.rt. 85 da constltuiçii.o
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Estadual, de 14 de maio de 1967, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional n.0 1, de 16 de fevereiro de 1970, procedido nos termos da presente
Lei."
Determina o dispositivo Constitucional invocado
1967) que:

(§ 1.0

do art. 177 da Carta Federal de

"O servidor que já tiver satisfeito, ou vier a satisfazer, dentro de um ano as
condições necessárias para a aposentadoria nos termos da legislação vigente na
data desta Constituição, aposentar-se-á com os direitos e vantBfl'~ns previstas
nessa legislação."

Como a Constituição Federal começou a v!g!r a contar de 15 de março de 1967, o
servidor que houvesse completado, até 15 de março de 1968, o tempo de serviço necessário
para obter aposentadoria, poderia requerê-la, com os direitos e vantagens previstos na
legislação anterior ao seu advento, não se lhe aplicando, portanto, disposições constantes
de diplomas que, porventura, venham a instituir novas normas a respeito da matéria,
se diferentes das previstas na legislação então vigente ao tempo que ele requereu e
obteve a aposentadoria.
'Para os servidores !nativos situados na posição prevista pelo § 1.0 do art. 177 da
Carta Federal bem assim para aqueles que se aposentaram antes do advento da mesma
Carta, a atualização dos respectivos proventos se regulava, segundo o art. 3.0 , da Lei
n.0 4.637, de 20 de maio de 1961, com a redação modificada pelos arts. 52, da Lei n.0 5.264,
de 26 de novembro de 1963, art. 9.0 e seu Parágrafo único, da Lei n.0 5. 489, de 15 de
janeiro de 1968.
Ora, se o propósito manifestado pelo Governo no art. 1.0 da Lei n. 0 7 .266, era na
verdade, respeitar o direito adquirido pelos servidores aposentados, ou que viessem a
requerer aposentadoria, por po.ssuirem, em 15 de março de 1968, o tempo exigido, não
podia proceder, como o fez, revogando as leis citadas no art. 11 da mencionada Lei,
pois, à respectiva !natividade, teriam de ser apl!cadas, conforme o prescrevera a própria
Constituição Federal, as normas consagradas em diplomas vigentes até à véspera do
seu advento.
A nova modalidade de proventos, face ao que estabeleceu o art. 1.0 da aludida Lei
n. 0 7.266, de 1973, não pode, de forma alguma, diante do que ele mesmo prescreveu,
atingir aos aposentados de que se trata, amparados, que estão, pela legislação anterior
que fala a Constituição Federal no § 1.0 do seu art. 177, justamente a prevista nos
diplomas mencionados pelo art. 11 daquela Lei.
Consoante a legislação argü!da, o provento dos !nativos, que sempre foi previsto,
para efeito de atualização, com observância das normas inseridas pelos diplomas mencionados no art. 11 da Lei n. 0 7.266/73, não pode sofrer a influência de normas diferentes,
a náo ser que não se queira respeitar, como está ocorrendo, a ressalva objeto do § 1.0
do art. 177 da Constituição Federal.
Conseqüentemente, o previsto nos arts. 6,9, 7.0 , 8.0 , 9.0 e 10 da referida Lei n.0 7 .266,
não pode ser apl!cado àqueles !nativos, porque nenhuma atual!zação de proventos se
processou contrariando o preceituado pelos citados diplomas legais, de sorte que não cabe
a revisão de que cogita o art. 7.0 ; não se justifica a vedação do pagamento de atrasados,
de que cuida o art. 8.0 ; não cabendo ,obviamente ,o que prevê o art. 9. 0 ; e, finalmente,
a revisão, por parte da Secretaria de Finanças (art. 10), dos procesEOS de exercícios
findos e restos a pagar.
A prevalecer em vigor os aludidos dispositivos da Lei n. 0 7.266/73, de nada valerá a
ressalva a que se reporta o preceito constitucional Invocado, que, assim, absurdamente,
se tornaria letra morta.
Sala das Sessões, 18 de junho de 1974. -

(a.) Alberto Torres.

O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro) -

Não há mais oradores inscritos.
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a próxima, a seguinte
ORDEM DO DIA
1

Votação, em turno único, do Requerimento n.o 162, de 1974, de autoria do
Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso pronunciado no dia 14 de agosto de 1974, na Sessão Plenária
do Supremo Tribunal Federal, pelo Ministro Bilac Pinto, em homenagem ao
ex-Ministro Adauto Lúcio Cardoso, ex-Deputado e ex-Presidente da Câmara dos
Deputados.
2

VOtação, em turno único, do Requerimento n. 0 165, de 1974, de autoria do
Senhor Senador Eurico Rezende, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do discurso pronunciado pelo Dr. José Francisco de Moura Cavalcant!,
candidato da ARENA ao Governo de Pernambuco, na Convenção partidária realizada em Redfe, no dia 11 do mês em curso.
3

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
PAREOER, sob n. 0 253, de 1974, da Comissão:
- de Constituição e Justiça, favorável, com as emendas que ·apresenta, de
n.oe 1 e 2-CCJ.
Está encerrada a sessão.
(Encerra-se a Sessão às 16 lwras e 55 minutos.)

137.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 28 de agosto de 1974
PRESID1l:NCIA DO SR. PAULO TORRES E AUGUSTO FRANCO
As 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena. - José Lindoso - J.osé Esteves - Ca.ttete Pinheiro - Jarba.s
Passarinho - Ren:a.to· Franco - Clodomir Milet - José Sa.mey - F1austo Castelo-Branco - Petrônio Portella - Virgílio Távora - Waldemar Alcântar.a Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros - Domício Gondím Ruy Carneiro -Wilson Campos- Arnon de Mello - Luiz Cavalcante- Teotônio Vilela - Augusto Franco - Lourival Baptista - Antônio Fernandes Heitor mas - Carlos Lindenberg - Eurico Rezende - Paulo Torves - Vasconcelos Torres - Danton Jo·bim - Carvalho Pinto - Franco Montoro Leoni Mendonça - Osires Terneira - Fernando Corrêa - Accioly Filho - Lenoir Vargas - Guida Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa. o comparecimento de 38 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
Sessão.
Sobre a mesa., requerimentos ·que vãio ser lidos pelo Sr. 1.0 -Secl'etário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
N.0 172, de 1974
Requeremos urgência, nos termos do .art. 374, alinea b, do R.egimento, para
o Projeto de Lei da Câmara n. 0 94, de 1974, que "Cria o Fundo Nacional de
Desenvolvimento <FND>, ·e dá outras providências".
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1974. - Virgílio Távora.
REQUERIMENTO
N.o 173, de 1974
Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para
o Proje.to de Lei da. Câmara. n. 0 92, de 1974, que altera. o Quadro de Pesso•a.l da.
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5." Região, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 28 à·e agosto de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os requerimentos lidos serã,o votados
após a Ordem do Dia, na forma. do art. 378 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.
São !Mos os seguintes:
REQUERIMENTO
N. 0 174, de 1974
Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, requeiro transcrição nos
Anais do Senado da palestra do Excelentíssimo Senhor Ministro da Indústria
e do Comércio Doutor Severo Fagundes Gomes, proferida na Escola Superior de
Guerra.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1974. - Augusto Franco, 2.0-Secretário.

,
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- 341REQUERIMENTO
N.0 175, de 1974
Senhor Presidente:
Requeiro, na fonna regimental, a transcrição nos Anais do Senado Ordem
do Dia do Excelentíssimo Senhor Comandante da Academia Militar das 'Agulhas
Negras - AMAN, General-de-Brigada Túl!o Chagas Nogueira, por ocasião da
entrega do espadim da turma "Tivadentes", em 24 de ag<Jsto de 1974.
Brasília, 28 de agosto de 1974. - Vasconcelos Torres.
REQUERIMENTO
N.o 176, de 1974
Senhor PresMente:
Requeiro, na forma vegimental, a t11anscrição nos Anais do senado do discurso profevldo pelo !Excelentíssimo Senhor General Alvaro Tavares do Canno
Presidente do IAA, quando da instalação do II 'Encontro Nacional do Açúcar:
em Campos, Estado do Rio, no dia 8 de agosto de 1974.
Brasília, 28 de agosto de 1974. - Vasconcelos Torres.
REQUERIMENTO
N.0 177, de 1974
Senhor Presidente:
Requeiro, na forma regimental, ·a transcrição nos Anais do Senado, Ordem
do Dia do Excelentíssimo Senhor Ministro ào Exército, General Silvio Frota por
'
ocasião das solenidades comemorativas do Dia do ,Soldado em Brasília.
B11asília, 28 de agosto de 1974. - Vasconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os requerimentos lidos serão .submetidos à. Comissão Diretora.
Há oradores inscritos.
Tem a palavra o nobre Senador José Esteves.
O SR. JOSÉ ESTEVES - Sr. President-e, na Sessão de quarta-feira, levant.el
questão de ordem solicitando permissão para falar sentado, quando presidia a
sessão o Sr. 1.0 -Secretário, nobre Senad·or Ruy Santos, em ;·irtude de aind-a
llchar-me combalido pela enf-ermi-dade que me persegue. S. Ex.a, consultando o
Regimento, as.slm mo permitiu, razão por que, peço a V. Ex.a me dispense o
mesmo tratamento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -V. Ex.a é atendido.
O SR. JOSÉ ESTEVES - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Sr. Ministro da
Fazenda, Mário Henrique Simonsen, recebeu-me ontem em audiência, quando
levei à. consideração do responsável pela Pasta da Fazenda pleitos de interesse
do meu Estado,. como seja, o dos usineiros produtores de óleo essencial de paurosa, que no momento atravessam situação dramática f·ace ao rekaimento do
mercado internacional, que levou o produto a ser cotado nos últimos dias a cinco
dólares e melo por libra/peso, preço este, Sr. Presidente, que levará os produtores e uslneiros à falência total.
Os uslneiros, por meu intermédio, solicitaram ao Sr. Ministro determinasse
providências à. direção do Banco da Amazónia e do Banco do Brasil, no sentido
de que efetuassem operações de penhor mercantil dos estoques existentes, atualmente calculados em d.ols mil ·e quinhentos tambores.
Tratei também, Sr. Presidente, do sonhado pleito dos industriais do interior
do meu Estado que há multo vêm reivindicando a isenção do pagamento do IPI,
Imposto sobre Produtos Industrializados, já que as indústrias da Capital, Manaus,
gozam desse privilégio.
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-342Por outro lado, solicitei ao sr. Ministro da Fazenda a imediata instalação
das agências do Banco do Brasil em Manicoré, Manacapuru, Maués, Coar!, Huma!tá e Fonte Boa, velho anseio dos produtores e comerciantes que labutam
naquelas longiquas plagas amazonenses. Solicitei ainda ao Sr. Ministro da Fazenda determinações no sentido de que a Caixa Económica Federal instale duas
•agências, respectivamente, nas cidades do :rtacoatiara e Par!tins, uma vez que
tanto uma como a outra reúnem as indispensáveis exigências formuladas pela
d!reção daquela Caixa.
Senti, Sr. Presidente, no nosso atual Ministro da Fazenda, completo conhecimento dos problemas brasileiros e dos problemas regionais. Senti a boa vontade do Sr. Ministro atendendo os pleitos que levamos à sua consideração. Não
podia, neste instante, Sr. Presidente, deixar de manifestar, através desta tribuna do Senado Federal, os meus agradecimentos ao Titular da Pasta da Fazenda.
Continue o Sr. Ministro Mário Henrique Simonsen a dispensar aos assuntos
que levamos à sua consideração aquela já demonstrada atenção e, sobretudo,
o atendimento, o que é muito importante.
Agora, Sr. Presidente, passarei a abordar assuntos de interesse do meu Estado. A Radiodifusora do Amazonas, uma das tradicionais emissoras do meu
Estado, sediada em Manaus, teve o seu canal de radiodifusão, na faixa de
ondas tropicais, cancelado pelo Ministério das Comunicações.
Evidentemente, Sr. Presidente, não sabemos os motivos que determinaram
essa providência por parte do Ministério das Comunicações, mas desejo sallentar
o papel que desempenha a Radiodifusora de Manaus que, ut111zando as ondas
tropicais, manda para o interior mensagens muitas vezes da mais alta signi!icação e do maior interesse para quantos vivem e labutam no interior amazonense.
Parece-me que o motivo levantado pela TELAMAZON era de que talvez essas
mensagens, enviadas através das ondas tropicais da Radiodifusora, estariam
prejudicando o faturamento daquela empresa estatal, o que não é verdade. A
Radiodifusora do Amazonas transmite recados de pessoas que se encontram
em Manaus, recados esses destinados a outras que residem nos lagos, nos longíquos paranás, longe das. cidades ond·e se encontram os postos da TELAMAZON.
Portanto, Sr. Presidente, dirijo apelo ao Sr. Ministro das Comunicações no
sentido de determinar providências para o Imediato restabelecimento das ondas
tropicais da Radiodifusora do Amazonas.
outro assunto, Sr. Presidente, que desejo trazer, neste Instante, para o
conhecimento da Casa e da Nação, é o nosso apelo ao Sr. Ministro Alysson Paul!nelll, da Agricultura, no sentido de fazer constar, na llsta dos produtos beneficiados pela legislação do preço mínimo, o guaraná, esse produto que está sendo
dia-a-dia procurado, não só no mercado interno mas no Internacional, destacando-se o Japão que tem feito ofertas para a produção total do guaraná que
já se torna deficiente, considerando ser a procura muito grande. Portanto, espero que o Sr. Ministro Alysson Paullnelli, sensível como é dos problemas agrícolas, aos problemas que afetam a agricultura nacional, faça com que a partir
de agora o guaraná seja também beneficiado pela política dos preços mínimos.
Assim, os produtores de guaraná terão melhores condições para plantar, de
colher e, conseqüentemente, de aumentar a produção que, como disse, é insuficiente, considerando-se a grande procura no mercado interno e externo.
Ainda outro assunto, Sr. Presidente, que desejo focalizar, neste Instante, é o
problema dos jogos de azar no Brasil. Particularmente, sou contra toda espécie
de jogo, especialmente os de azar, mas quem pode negar a existência do jogo,
no Brasil? O jogo na ilegalidade: o jogo do ·bicho, o jogo da roleta, são jogos
considerados de salão, a campear de ponta a ponta neste Brasil. A verdade é que
com o fechamento do jogo pelo saudoso Presidente Eurico Gaspar Dutra, vimos
os nosso.s cassinos, de modo geral construídos em estações hidrominerais. fechados, acabando-se, como podemos citar o exemplo do Cassino de Quitandinha,
do Grande Hotel de Quitandinha, que representa uma época áurea, de quando
o jogo funcionava no Brasil. O mesmo acontece, sr. Presidente, com os hotéis

_____
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de Araxá, de Poços de Caldas de caxambu, ee Lambari, hoje pertencentes à
IDdorominas S.A., sociedade de economia mista cujo controle acionário pelo Governo mineiro responde pelo funcionamento desses hotéis. Mas, todos estão na
iminência de fechar as suas portas, não têm condições de sobrevivência.
Nestas condições, Sr. Presidente, passo .à Mesa projeto de lei que disciplina a
exploração do jogo nas estâncias climáticas, hidrominerais, balneárias e cidades de turismo, e determina outras providências.
Uma vez o jogo restabelecido, teremos, simplesmente, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a regulamentação de uma prática que continua a se fazer no Brasil. O jogo do bicho é quase franco desde o Acre ao Rio Grande do Sul. Em
Brasilia, aqui mesmo no Edifício do Senado, nós temos cambistas clandestinos.
Essa a razão do meu projeto para que tenhamos, simplesmente, a oficialização, a regulamentJação dessa prática atualmente consià,erada fora da lei.
Finalmente, Sr. Presidente, desejo referir-me, nesta oportunidade, ao Programa de Saúde do Governo João Walter de Andrade, no meu Estado. Na Secretaria de Saúde do Estado encontra-se médico sanitarista Doutor Antônio
Rizzi, homem dinâmico que vale, por um Secretariado e que, à frente da Secretaria de Saúde do meu Estado, vem dando, não só à capital, mas ao interior do Amazonas, tratamento especial para os problemas atinentes à sua
pasta.
Desta forma, Sr. Presidente, faço constar do meu discurso alguns dados
do Programa de Saúde que, a par:ir de 15 de março de 1971, o Governo de
João Walter de Andrade e o seu Secretário de Saúde levaram avante no meu
Estado.
Concluindo, Sr. Presidente, desejo, também, nesta hora, em que todos esperamos do Governo Federal a sua atenção para os problemas que a·fllgem os
Estados subdesenvolvidos, como é o nosso, esperamos que sejam atendidos os
pleitos que dirigimos aos vários Ministérios, e que levaremos também ao Senhor
Presidente Ernesto Geisel, no próximo dia 3 de setembro, quando teremos a
honra de ser recebidos em audiência. Desejamos - repito - que até lá todos os
nossos pleitos estejam atendidos, numa demonstração de que o Governo Federal está realmente empenhado na ocupação física do vazio amazônico, para
que este continue brasileiro.
Muito obrigado. (Muito bem!)

Documento a que se refere o Sr. José Esteves em seu discurso:
Brasfi!a, 26 de agosto de

1974.

Exm. Srs.
0

Dr. Mário Henrique Simonsen
DD. Ministro de Estado da Fazenda
Nesta
Assunto: Penor mercantil dos estoques de óleo essencial de pau-rosa.
Conforme exposição verbal que fiz a V. Ex~. hoje, na audiência que mantivemos,
venho solicitar que sejam dadas instruções ao Banco do Brasil S.A. e ao Banco da
Amazônia S.A., para que as Agências dos referidos Bancos nas cidades do Amazonas e
Pará, realizem operações de penhor mercantil dos estoques de óleo essencial de pau-rosa,
atua!mente existentes nos armazéns dos usineiros produtores.
O penhor mercantil seria feito tendo por base o preço do dia cotado no Mercado
Internacional, e o prazo seria de 6 a 24 meses.
Até 1971 o preço do óleo essencial de pau-rosa era irrisório a ponto de vários uslnelros
produtores desinteressarem-se pela produção do mesmo por não compensar.
Em 1972 o mercado reagiu e em 1973 o pau-rosa foi vendido por preço jamais
alcançado no mercado, ou seja: US$ 12.00 e US$ 13.00 por libra-peso.
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-344Diante da reação satisfatória do Mercado Internacional, em 1974, os uslne!ros produtores, Inclusive aqueles que haviam fechado suas usinas, animaram-se e entraram
de rijo na produção, e hoje os estoques nas usinas do Estado do Amazonas e Pará é de
cerca de 2. 000 a 2. 500 tambores de 496,83 libras-peso, e sua cotação, hoje,. nos mercados
americanos e europeu é de US$ 5,50, preço pelo qual os uslnelros produtores não podem
exportar pois Isso representará a falência dos mesmos.
Por outro lado Sr. Ministro o Pafs teria um p1·ejuí:Go de cerca de US$ 7,500,000.00
de dólares, o que será evitado com o penhor mercantil.
A situação dos us!nelros produtores, Sr. Ministro, é de desespero, razão por que
encareço de v. Ex~ providências urgentes, no atendimento do nosso justo pleito.
Atenciosas Saudações. - José Esteves.
Brasflla, 26 de agosto de 1974.

Exm. Sr.
Dr. Mário Henrique Simonsen
DD. Ministro de Estado da Fazenda
Nesta
Assunto: Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
0

Solicito a V. Ex.ns as necessárias providências nosentido de ser estendido às Indústrias Instaladas e que venham a se instalar no interior do Estado do Amazonas, a Isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Conforme exposição verbal que fiz a V. Ex~, hoje, por ocasião da audiência que
V. Ex~ concedeu-me em seu Gabinete, nosso pleito é de inteira justiça pois visa corrigir
uma grande distorção, uma vez que as Indústrias localizadas na capital, gozam da
Isenção do referido tributo.
A continuação dessa desigualdade entre as Indústrias da capital e do Interior, está.
contribuindo para o esvaziamento do interland amazonense, pois, nenhum Investidor
se dispõe a instalar-se nas cidades interloranas pois não terão condições de competir
com as de Manaus, em virtude do tratamento desigual, que esperamos seja corrigido.
Atenciosas Saudações. -

José Esteves.
DECRETO-LEI N.o

"Estende às indústrias do interior do Estado do Amazonas, a. iseii/ÇÍÍO do
Imposto sobre Produtos Industrializados ,_ IPI."
O Presidente da República, no uso de suas atribuições, decreta:
Art. 1.9 Ficam Isentas do pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI -, as Indústrias Instaladas e as que vierem a ser Instaladas no Interior do Estado
do Amazonas.
Parágrafo único. Este decreto-lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrál·lo.
Brasflla,
de agosto de 1974. 152.0 da Independência e 86.0 da República. Ernesto Geisel - Mário Henrique Simonsen.
Brasfl!a, 26 de agosto de 1974.
Exm. sr.
Dr. Mário Henrique Slmonsen
DD. Ministro de Estado da Fazenda
Nesta
Assunto: Criação e instalação de as-ências da Caixa Econômica Federal nas cidades
de Itacoatia.ra e Parintins no Estado do Amazonas.
0

Conforme solicitei a V. Ex~ na audiência que mantivemos hoje, venho ratificar o
meu pedido no sentido de serem criadas e Instaladas as agências da C[l!xa Económica
Federal nas cidades de Itacoatlam e Parlntlns, no Estado do Amazonas.
Atenciosas Saudações. - José Esteves.

-
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'Exm.0 Sr.
Dr. Mário Henrique S!monsen
DO. Ministro de Estado da Fazenda
Nesta
Assunto: Criação e instalação de agências do Baltco do Brasil nas cidades do interior
do Amazonas.
Conforme solicite! a V. Ex~ na audiência que mantivemos hoje, venho ratificar o
meu pedido no sentido de serem criadas e Instaladas as agências do Banco do Brasil s.A.
nas cidades de Mauês, Coar!, Humaltá e Fonte Boa, no Estado do Amazonas.
Atenciosas Saudações. - José Esteves.
.Brasfi!a, 26 de agosto de 1974.
Exm.0 Sr.

Dr. Mário Henrique Slmonsen
DD. Ministro de Estado da Fazenda
Nesta.
Assunto: Instalação das agências do Banco do Brasil em Manacapuru e Ma.nicllll'é no
Estado do Amazonas.
As agências do Banco do Brasil nas cidades de Manaca.puru e Ma.n!coré no Estado
da. Amazonas, já foram criadas e aguardam sua. Instalação.
Solicito v. Ex~ determinar à d.!reção geral do Banco do Brasil a instalação das
referidas agências.
Atenciosas Saudações. - José Esteves.
2.

Situação de leitos hospitalares

2.1. Análise comparativa da situação em

ma~o

de 1971, com a situação atual

2 .1.1. Leitos de curta pennanência (•)
O Estado do Amazonas, no que se refere a leitos de curta permanência, apresentava em março de 1971, um déficit aproximado de 700 leitos para a Capital e 1. 200 para
o Interior, com tendências a um agravamento da situação, pelo aumento pOpulacional
motivado pelo crescimento económico da região.

Urgia, portanto, a curto prazo, elevar o número desses leitos, quer pelo Poder Público
Estadual responsável pela quase totalidade da Assistência Médica das camadas sociais
de baixo poder aquisitivo, quer pela rede particular, que viria aliviar a rede públlca de
uma clientela de poder aquisitivo médio e superior.
A Tabela 1 mostra a situação desses leitos em março de 1971, o número de leito~
novos Implantados e o número total de leitos existentes atualmente, bem como as Tabe
las 2 e 3, o déficit nos dois per!odos usando-se como padrão ideal - leito/1.000 habi·
tantes, 5 (cinco) para a Capital, 2 (dois) para o Interior e 3 (três) para o Estado, tomando-se por base a população recenseada em 1970 e a estimada para 1974.
(•) Leitos gcrnls clllllco-clrúrglcos, pcdlt\trlcos o obstétrllos,

L
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TABELA I
ESTADO DO AMAZONAS

Leito de curta permanência na capital e Interior por entidade mantenedora Situação em março de 1971, leitos novos implantados no qnadriênio 71/74 e situação atnal

C. Totais (A + B)

B. Pariic. e outros

A. Gov. Estado

ENTIDADE
LOCAL.

SITUAÇAO
DOS LEITOS

Cap.

Int.

Est.

Cap.

Int.

Est.

Cap.

Existentes em

3()8

102

410

478

154

632

786

256

1.042

(1)

(3)

(5)

(7)

Implantado no

271

365

210

481

365

846

Quadriênio

(2)

(4)

Atuais

579

467

154

842

1.267

621

1.888

AUMENTO%

88,0

358,0

00,0

33,2

61,2

142,5

81,1

março/71

636

210

Int.

Est.

(6)
1.04,6
155,1

688

43,9

- 347A análise sucinta da. Tabela 1 demonstra o crescimento de leites havido de março
de 1971 para cá., na. ordem de 846 novos leitos em todo o Estado (Cl com um aumento
percentual de 81,1% e a. pa.rtlclpação efetiva. do Estado na. criação desses novos leitos,
sendo respon.sável pela. implantação de 636 leitos desse total (271 na. Capital e 365 no
Interior),
1) Retere·•• a:
153 leitos cllnlco-clr~rglcos no Hospital "Get~llo Vargas"
65 leitos ped!Mrlcos no Hospital In!antll "Dr. PaJardo"
90 leito& obstétricos na. Maternidade "Ana Ner:y"
2) Refere-oe a:
130 novos leitos
47 novos leitos
10 novos leitos
10 novos leitos
20 novos leitos
54 novos leitos

no
no
na
na
no
no

Hospital "Ge~lo Vargaa"
Hospital Infantil "Dr. Fajardo"
Maternidade "An& Ner:y"
Unidade de Emergência do Japllm
Centro de Controle do Câncer
Hospital de Moléstias Trople&ls

3) Retere-oe a:
15 leitos em Itacoatlara (antiga Maternidade "Cunha Mello")
45 leitos em Teté (Hospital S. Gabriel)
12 leitos em Manacapuru(antlga Maternidade "Elisa Souto")
30 leitos em Coar! (Unidade Importada tipo IV)
4) Refere-se a:
15 novos leitos em
13 novos leitos em
25 novos leitos em
12 novos leitos em
25 novos leitos em
50 novos leitos em
10 novos leitos em
10 novos leitos sm
30 novos leitos em
30 novos leitos em
30 novos leito• em
24 novos leitos em
25 novos leitos em
10 nevoa leitos em
10 novos leitos em
10 novos leitos em
10 novos leitos em
10 novos leitos em
8 novos leitos em
8 novos leitos em

Itacoatla.ra
Manacapuru
S. Paulo de Olivença (convênio)
Carauarl (convênio)
Lâbrea
Humaltà (convênio)
Urucarã
Novo AlrAo
Manlcor6
Maués
Elrunep6
S. Gabriel da Cachoeira
Boca do Acre
Fonte Boa
Nova Olinda do Norte
Borba
BR-319 (Castanho/Careiro)
Novo ArlpuanA
Codalú
Anorl

5) Refere-se a leitos do Hospltel Geral de Manaus (CMA), Santa casa de Misericórdia, Benefl·
cente Portuuesa e Cl!nlcas Particulares:
6) Retere-se a leitos Implantados pelas entidades referidas no Item (5) e pela abertura de
novllB Ol!n1Cil8:
7) Refere-se
24 leitos
45 leitos
25 leitos
20 leitos
20 leitos
:10 leitos

a:
em ParlntiD.B (F. SESP)
cm BenJamim Constant OMA)
em Humattà (Prelazia)
em S. Gabriel da Cachoeira (Prelazia)
om Santa Isabel do Rio Negro (Prelazia)
em :BIIrcoloa (Prelazia)
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Espécie
do
Pagamento

~I!I""F'

Principal

Total

Juros

Data

Situação

Libra

Cr$

Libra

Cr$

Liõra.

7.8 Promissória
8.8 Promissória

8-7-74
8-1-75

225,000 3.336.750,00
189,000 2.802.870,00

-(2)

9.8 Promissória

8-7-75

189,000 2.802.870,00
(2)

-(3)

A pagar

10.8 Promissória

8-1-76

189,000 2.802.870,00
(2)

-(3)

"

11.8 Promissória

8-1-77

188,000 2.801.639,11
(2)

-(3)

..

12.8 Promis.....Sria

8-1-78

189,341

2.807.927,03
(2)

-(3)

"

13.8 Promissória

8-1-79

189,341,15 2.807.927,03
(2)
5d

-(3)

"

Pago pelo Governo Federal

(2)

Estimativa: i : - 14,48 <média de malo/72 a dez./73)

(3)

será calculado na ocasião do pagamento a 5,5%
Credor: COSELEY BUILDING LlMITED
Lonesfield - Inglaterra
Devedor: Governo do Estado do Amazonas - Secretaria de Saúde Garantidor: Banco do Brasil S.A. em nome do Tesouro Nacional

··T""=='r"

A pagar

..
.

-(2)

(1)

Observação

Cr$

Total pago pelo
Governo atual
Cr$ 6.201.720,00
mais 5,5% a.a.
de juros
Saldo p/o futuro
Governo

I

I
I

Manaus -

Amazonas

.I
1111!1'"•1" . , ,.
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ESTADO DO AMAZONAS
Leitos de Curta. Permanência por 1. 000 habitantes

Déficit em

DllU"ÇO

de 1971

Leitoa por 1. 000 habitantes
LocaUzp,çán

Populal}áo
(VD/1S70)

Existentes

Padrio Ideal

Déficit

Estado

961.000

1,0

3,0

2..0

capital

315.000

2,5

6,0

2,5

Interior

646.000

0,4

2,0

1,6

TABElA 8
ESTADO DO AMAZONAS
Leitos de Curta. Permanência por 1.000 habitantes
Déficit atual

Leitos por 1. 000 ha.bltantes
Locallza.çáo

Populp,çán
(estim. VII/74)
Existentes

Padrão ideal

Déficit

Estado

1.096.000

1,7

3,0

1,3

Capital

396.000

3,2

5,0

1,8

Interior

700.000

0,9

2,0

1,1

~ ~'

QUADRO 3C
ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE SAúDE
Número de óbitos e coeficientes (•) de mortalidade pelas principais

doenças transmissíveis em Manaus
Período: 1960 a junho de 1974
Doenças

Tuberculose

Enterites

Difteria

Ano

População

N.o

Coef.

N.o

Coef.

N.o

Coef.

1960
1961

175.343
189.228

85
91

726
877

414
463

12

7
12

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

203.113
216.999
230.884
244.770
258.655

149
173
129

64
67
68
68
66
51
59
53
41

822
851

405
392

846

366
294
195
158
172
171
141
147
95
49
27

272.540
286.426
300.311
314.197
328.082
341.967
372.363
395.443

145
157
166
172
138
168
160
128
145
123
116
36

720
504
430
494
514

44

444
481

36

324

31
9

181
105

Meningite
N.o

4

-

Coef.

2

-

23
22
25
26
7
10
4
3
6
6

11
12
11
3
4
1
1
2
2

11

3

9
7
7
11
15
21
18
11
7
21

2
13

1

22

3

11

6
4
2
6
7
3

1

1

11

3

<•) Coeficiente por 100.000 haottantes
Fonte: Secretaria de Saúde - Departamento Normativo

5
3
3
5
6
8

Sarampo

])lalária

N.o

Coef.

N.o

Coef.

10
45

6
24

38
29

22
15

3

1
1

88
89
41
25
26

3
91
22
4
73
34
47
63
36
29
9
5

39
9
2
27
12
16
20
11

7

2
5
25

9

54

2

44

1

2

Raiva

Tétano

-

N.o

Coef.

N.o

Coef.

5
4

14
12

8

8

6

43

13

41
18
10

23
15
16
10

6
11
8
7

7
5
3

3
2

-

15
13
11

2

8

8

22

16
12
1

17

15
5

8

5

4

8

6

5
3
7
10
10
10
9
2

5
4
3
7
5
4
1

2

1
3
2
3
2
1
2
3
3

3
2

I
I
I

1

I
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2 .1.2. Leitos de Longa Penna.nência(•) ·

No que se refere a leitos de Longa permanência, Tabela 4 nos mostra a situaçãe
em março de 1971, com aumento atual de 50 leitos para psicopatas, 5 para tuberculosos
, irrecuperáveis e sem qualquer aumento nas demais especialidades, porém sem problemas
para o atendimento da demanda, pois a ampliação da rede médico-sanitária do Estado
vem permitindo o atendimento satisfatório de tuberculosos e hansenianos em regime
ambulator!al, conforme recomendação da moderna saúde pública.
TABELA 4

ESTADO DO AMAZONAS
Leitos de Longa Permanência - Situaçã.o em
Março de 1971 e Atual

Março de 1971

PeríOdo

Ca.p.

Localiz.

Gov. Federal

250

Int.

Atua.l

Est.

Cap.

250

250

250

1.440

1.495

1.495

Int.

Est. Aumento

(1)
Gov. Estadual

1.440
(2)

55
(3)

Part. e Outros
Totais

1.690

1.690

1. 745

1. 745

55

1) Retere-se a leitos de tuberculose - Ministério da Saúde
2) Retere-se a:
1.200 leitos para hanseninnos - Hospital "Antônio Aleixo" (Incluindo a Colônia)
(•) Leitos para tuberculosos, psicopatas e hansenlanos.
40 leitos para. tuberculosos Irrecuperáveis - Hospital "Chapot Prevost"
200 leitos para psicopatas - Hospital Eduardo Ribeiro
3) Retere-se a:
50 novos leitos para. psicopatas do Hospital Co!Onla "Eduardo Ribeiro"
5 novos leitos para. tuberculosos Irrecuperáveis no Hospital "Chapot Prevost".

2.2.

Situação da rede médico-sanitária

2.2.1.

Capital

2. 2.1.1.

Unidades Sanitárias

A rede de unidades sanitárias na Capital era constituída em março de 1971, po.r
cinco postos de saúde para atendimento a.mbulatorial, três dispensários para atendimento especializado <hanseniflse, tuberculose e doenças mentais> eum Centro de Saúde
Central (Quadro 1).
Com o rápido crescimento de Manaus, que atinge anualmente a taxa de 10% ao ano
e com o surgimento continuo de novos bairros, em parte motivado pela politica hnbi-

- - 353taclonal do Governo, tornou-se aparente a Insuficiência da rede sanitária, com agravos
acentuados na saúde co·let!va.
VIsando suprir a deficiência verificada a manter a estrutura de saúde compatível
com as exigências do crescimento em pauta, Implantamos uma programação flslcofunclonal que permitiu, além de dotar a Capital de um bom número de unidades sanitárias de a!Lo nível (Quadro 2J, fazê-las funcionar durante· ·a horas diárias, desenvolvendo,
além das atlvldades puramente ambulatcdals, ativldades .básicas de Saúde Pública. Em
uma delas (Japlim) Implantamos serviço de emergência que vem funcionando 24 horas
por dia atendendo o populoso bairro.
·
Por outro lado, a estrutura atual da Secretaria de Saúde, criou condições para a
expansão das suas atlvldades normais a outras categorias populacionais. Neste sentido
juntou-se à Secretaria de Saúde, o Instituto Nacional de Previdência Social, o qual:
usando as Unidades do Estado, pôde expandir sua faixa de a-tendimento aos beneficiários, nos bairros mais afastados.
Este trabalho Integrado segue uma linha filosófica, que cremos plenamente ajustada a nossa realidade sanitária. Passamos a ofertar aos beneficiários do INPS, além
da simples consulta médica ambulatorlal, todos os beneficies das ativldades rotineiras
de Saúde Pública, proporcionando-lhes rem forma sistematizada, a medicina preventiva,
desde programas de vacinação até visitação domiciliária, com cobertura médico•-sanitária
global.
Esta somação de esforços INPS/Secretarla de Saúde, reforçou também a eliminação
da ociosidade das estruturas Implantadas pelo Governo Estadual; dttndo uma nova

dimensão as suas potencialidades. A utilização mais racional de recursos humanos,
ma.terials e financeiros pelos convenientes, propiciou melhores condições de saúde às
comunidades envolvidas, permitindo a visualização de .melhores nivels de saúde na
cidade de Manaus, fenômeno que já podemos observar da melhoria dos Indicadores
(Quadro 3, 3:A, 3B e 3C).
A dimensão operacional a ser ampliada
recursos a ela destinados podendo ir desde
assistência com internação para casos de
unidade de emergência do bairro do Japüm,

nesta estrutura, ficará na dependência dos
o simples atendimento ambulatorial até a
emergência.,· como estamos efetua.ndo na
(vide Quadro 2).

Ainda, devemos Informar que as unidades que já existiam, gerais ou especializadas,
foram melhoradas nas suas áreas flslcas e tecnicamente dimensionadas.
O Centro de Saúde Oentral ganhou novo prédio e nova dimensão como serviço
centralizador das atlvldades de Imunização em massa, epidemiologia e estatlstlca e
controle da raiva humana. O Serviço de Carteiras Sanitárias ane:xo ao Centro de Saúde
Oentral, foi desvinculado fisicamente, passando a. operar em Imóvel próprio com melhores condições de a.tend!mento à população trabalhadora.
O Laboratório de Saúde Pública, construido nesta. administração, com recursos do
Estado, SUDAM e Ministério da saúde, apresenta. modernas instalações e equipamentos,
dando total cobertura aos programas médico-sanitários da SESAU, principalmente no
que se refere ao controle de gêneros e alimentos, com repercussões favoráveis à saúde
coletlva.
A Central de Drogas e Imunizantes da Secretaria de S!lúde em convênio com a
Central de Medicamentos, vem funcionando em modernas Instalações na :Rua Cláudio
Mesquita (Seringal Mirim) com capacidade para estocar e conservar medicamentos, soros
e vacinas e distribui-los para toda a Amazônia. Ocidental, num trabalho de colaMração
da SESAU com aquele órgão federal.
O Sistema Integrado de Trn.nsportes e Comunicações da. Secretaria de Saúde, implantado pela atuai administração, compreende o controle de ambulâncias e viaturas
através de radlofonin, bem como a. Intercomunicação entre as várlns unidades médicas
da Capital, num trabalho útil de apoio, prlnclpnlmente nas emergências e calamidades
públicas.

ESTADO DO AMAZONAS

SECRETARIA DE SAODE
QUADRO 1

Postos de Sa.úde em Funcionamento em Manaus por Bairro, Tipo de
Atendimento e Entidade Mantenedora - 1\larço de 1971

Bairro

Tipo

Tipo de Atendimento

Entidade Mantenedora

São Raimundo

Ambulatório

Geral -

4 Horas Diárias

SESAU +Paróquia

Santa Luzia

Ambulatório

Geral -

4 Horas Diárias

SESAU

São Jorge

Ambulatório

Geral -

4 Horas Diárias

SESAU + Paróquia

Adrianópolis

Ambulatório

Geral -

4 Horas Diárias

SESAU + Paróquia

Parque 10

Ambulatório

Geral -

4 Horas Diárias

SESAU

Cachoeirinha

Dispensário

Lepra -

4 Horas Diárias

SESAU

Flores

Dispensário

Psicopatas -

Centro

Dispensário

Tuberculose -

Centro

Centro de Saüde

Geral -

4 Horas Diárias
4 Horas Diárias

4 Horas Diárias

SESAU + Governo Federal
SESAU'
SESAU
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ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE SAúDE
QUADRO 2
UDldades Sanitárias em Funcionamento em Manaus
por Bairro, Tipo de Atendimento e Entidade
Mantenedora - SITUAÇAO ATUAL
Tipo de Atendimento

Tipo

Bairro
São Raimundo

Ambulatório

Gilral e Saúde Pública

Santa Luzia

Ambulatório

Geral e Saúde Pública

8 Horas/Dia

SESAU

São Jorge

Ambulatório

Gilral e Saúde Pública

8 Horas/Dia

SESAU

Adrianópolis

Ambulatório

Gilral e Saúde Pública

8 Horas/Dia

SESAU

Parque 10

Ambulatório

Gilral e Saúde Pública

8 Horas/Dia

SESAU

Alvorada

Ambulatório

Gilral e Saúde Públlca

8 Horas/Dia

SESAU

Japllm

Ambulatório e Emergência
- 10 leitos

Saúde Pública e Emergências

Morro da Liberdade

Ambulatório

Gilral e Saúde Pública

8 Horas/Dia

SESAU

Santo Antonio

Ambulatório

Gilral e Saúde Pública

8 Horas/Dia

SESAU

São Lázaro.

Ambulatório

Gilral e Saúde Pública

8 Horas/Dia

SESAU

São Francisco -

Petrópolis Ambulatório
Ambulatório

8 Horas/Dia

Entidade Mantenedora

-

24 Horas/Dia

SESAU

I

SESAU

Gilral e Saúde Pública

8 Horas/Dia

Carteira Sanitária

8 Horas/Dia

SESAU
SESAU.

Dispensário

Lepra

6 Horas/Dia

SESAU

Flores

Dispensário

Psicopatas

4 Horas/Dia

SESAU

Centro

Dispensário

Tuberculose

8 Horas/Dia

SESAU

Centro

Centro de Saúde

Saúde Pública

8 Horas/Dia

SESAU

Centro

Laboratório de Saúde
P.ública

Apoio Laboratorial

8 Horas/Dia

SESAU

Central de Drogas

Distribuição de Medicamentos

Boulevard Amazonas
Cachoeirlnha

Seringal Mirim

-

+ GOv.

I

Federal

SESAU -CEME

I
...

,
5if.iií!G

c:cc ..- • '

•

~

I

~

I

-3562. 2.1. 2. Unidades HOSpitalares
VIsto em rápidas linhas as medidas utilizadas para as unidades sanitárias, também
em rápidas palavras queremos mostrar as medidas utilizadas com relação à rede hospitalar da Capital, cuja precariedade física e estrutural contrastava em março de 1971
com o Imenso desenvolvimento económico do Estado.
Não tinha ela consistência para oferecer à população manauara e às pOpulações do
. Interior o mfnlmo em serviços de apoio e assistência necessários à demanda crescente
de pacientes e modificação da patologia regional.
Implantamos profunda refonna administrativa e técnica, visando a melhoria da
assistência médica. Todas as 6 unidades (Quadros 4 e 5), foram remodeladas, com suas
reformas, recuperações e ampliações terminadas, ganhando a Capital 271 novos leitos,
confonne verificamos anteriormente neste documento.
Assim, resumidamente, passaremos a descrever as reformas Implantadas:
a. Hospital Getúlio Vargas: - grande nosocômlo estadual de Importância assistencial lndlscutivel, pois atende a população humilde do Estado, além de oferecer apoio
especializado a todos os hospitais da Capital e do Interior, servindo ainda de campo
de treinamento para a Faculdade de Medicina da Universidade do Amazonas.
Tem ele hoje seus leitos dobrados, pois dos 153 existentes ao assumirmos a SESAU,
conta 283, assim distribuídos:
Uro-Cárdlo-Renal
Clínico-Cirúrgicos
Ginecológicos
Ortopédicos
Neurológicos
Observação PS
~uperação

UTI

'""': 33
--'.165
18 .
14
14
25
10
4

Para que isso acontecesse, completamos 100% das obras programadas de ampliações,
reformas e recuperações, modificando profundamente a estrutura do velho prédio, nele
Implantando serviços essenciais para uma perfeita assistência, melhor ensino e humanização do Hospital.
Dentre essas obras podemos citar:
- Pronto-Socorro, em ob!l'a de ampliação, com modernas e funclonà!s dependências
para. atendimento clínico, cirúrgico e de especialidades, com apoio de 25 leitos de
observação;
- Unidade de Radiologia e Radioterapia, com aparelhos de RX de 100 a 500 mA,
de Radioterapia Superficial e Radioterapia Profunda, em dependências novas criadas
por ampliação;
- Unidade de Neurologia e Neurocirurgia com 14 leitos, nas antigas dependências
.do RX e LabOratório;
-Unidade de Laboratório Clinlco, com área triplicada e dependências seccionais
sala de gesso, nas antigas dependências do Ambulatório;
- Unidades de Ortopedia e Traumatologia com 14 leitos. sala de RX de 100 mA e
por tipos de exames, nas antigas dependências do Pronto-Socorro;
- Unidade Uro-Cárdio-Renal com 33 leitos, serviço criado por Inexistência e necessidade, no 2. 0 pavimento do pavilhão posterior, onde funcionou a Cllnlca de Moléstias
Tropicais;
- Banco de Sangue, desvinculado do Laboratório Clinico, como serviço autónomo,
com laboratório, depósito de sangue e plasma, sala do Diretor, sala de coleta e repouso,
·
nas antigas dependências do Laboratório Clínico;
- serviço de Arquivo Médico e Estatística <SAME) para a guarda e conservação
dos prontuários médicos dos pacientes e demais documentos cientfflcos, bem como para
a elaboração de tennos de medicina legal e estatísticas nosocomiais, em área desvinculada da Secretaria do Hospital. Tal Eerv!ço lnexistla no Estado;

- -
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- 357- Unidade de Administração, reformada e ampliada;
·- serviço Social Médico, dentro da técnica moderna de atendimento de casos
sociais, com· dependências para chefia, atendimento dlreto ao público e reservados para
entrevistas pessoais com as Assistentes sociais, nas antigas dependências do Ambulatório;.,.
- Serviço de Nutrição e Dietética, com dependências para chefia, despensa, cA.mara
frlgoríflca para 15 toneladas, cozinhas de preparo, cocção, lavagem e distribuição, refeitório para pessoal e 4 copas seccionais nas enfermarias;
- Serviço de .Farmácia, com atendimento dentro do fluxo estratégico;
- Conforto Médico com alojamento para médicos e acadêmicos, centro de estudos,
3 salas de aula e 1 anfiteatro para palestras e conferências;
-, Vlestlárlos para pessoal em tOdos os níveis, com armá.rlos de pertences Individuais;
- Centro Cirúrgico e de Material Esterilizado, reformado e ampliado, com 2 novas
salas de cirurgia, sala de anestesia e 2 enfermarias para Recuperação Pós-Cirúrgica com
10 leitos, expurgo, arsenal e demais dependências;
~ serviço de Material e Almoxarlfado, em construção nova, fora do prédio principal;
· -Centro Cirúrgico, moderno e funcional;
- Sala de recreação;
· · ·:...- Pa.rmácta; ·
' ·..:..; serviço de Radiologia com aparelho de 200 mA;
-Novos Postos de Enfermagem;
- Novo Laboratório Clínico e Banco de Sangue;
c. Maternidade Ana Nery: totalmente reformada e recuperada passando de 90
para 100 leitos e tendo como serviços báSicos novos, os seguintes:
- o velho porão foi totalmente recuperado e transformado em Unidade de PréNatal e Ginecologia Preventiva, com 4 consultórios, Cozinha EXperimental, Gabinete
Dentário, Posto de Enfermagem, consultório de Colposcopla e demais dependências;
- Laboratório Clínico;
- Serviço de Arquivo Médico e Estatística;
-Banco de Sangue;
- Farmácia;
-vestiário de Pessoal;
....: Aimoxarlfado;
- Ralo X de 100 mA;
- 3 novas salas de parto e uma sala para curetagem;
- Berçário moderno com dependências para prematuras e suspeitos;
- C'czinha, despensa e refedtórlo para pessoal;
- Quarto para médicos e acadêmicos;
...:: 6 apartamentos de luxo;
- Casa de Força com transformador de 125 KWa;
- Troca total dos telhados;
- Troca total da rede hidráulica e parcial da elétrica e sanitária;
- construção de galerias pluviais e de esgotos nos pátios, que eram a céu aberto;
- Construção de fossa séptica para dejectos que eram lançados ln natura num
lgarapé próximo;
d. Hospital Colônia "Antonio Aleb:o" (Hansenlase): - Inauguração do Centro de Fisioterapia, iniciado em 1971;
- Obras da nova cozinha. e refeitório;

•-

- 358e. Hospital C01Wnia "Eduardo Ribeiro" (Psicopatas) :
- Obras de recuperação e ·reforma do prédio antigo com Implantação de 2 novos
refeitórios, recreação, sala de estar e visitas, administração, sanitários, a!moxarlfado
e lavanderia;
- Construção e funcionamento do Pronto-Socorro e Ambulatório Psiquiátrico do
Estado;
- construção do Manicómio Judiciário anexo, com 12 leitos à disposição da Se. cretaria de Justiça;
- Fechamento por muro dos pátios secclcrnals e ·de todo o terreno;
- Recuperação de pátios e jardins;
f. Hospital "Chapot Prevost" (doentes Irrecuperáveis):
- Melhoria das condições físicas e hlglênlcas do Imóvel, através de recuperação de
pisos, tetas, equipamentos, etc.;
·
g. Hospital· de Moléstias Tropicais (Hospital de Isolamento)
. Montado na Estrada .Pedro Teixeira, bairro de Flores. Unidade inglesa pré-fabricada,
tipo III, adaptada para 54 leitos, com ambulatório, pronto-soccrro, laboratório e demais
dependências anexas para assistência médica, ensino e pesquisas de moléstias tropicais.
h. Centro de Controle de Câ.ncer do Estado do Amazonas:
Montado no Conjunto Pedro I <TRAB-Am) na Capital, Unidade Inglesa pré-fabrocada, tipo III, adaptada para 20 leitos, com dependências e equipamentos para a&istêncla médica, ensino e pesquisas de câncer no Estado.
ESTADO DO AMAZONAS

SECRETARIA DE SAúDE
QUADRO 4
Unidades Hospitalares Próprias do Estado, na Capital por Bairro,
Tipo, Atendimento e Número de Leitos - MARÇ0/1971
Tipo

Atendimento

Número
de Leitos

Centro

Hospital Geral
"Getúlio Vargas"

Clínicas médica e cirúrgica
- Geral e especializada
Emergência e Ambulatório

Centro

Maternidade
"Ana Nery"

Assistência clinlca e
cirúrgica ao parto

90

centro

Hospital Geral .
Infantil
"Dr. Fajardo"

Clinlca médica geral e
·especializada para crianças
Ambulatório

65

Flores

Hospital Psiquiátrico
"Eduardo Ribeiro"

Assistência clínica a
psicopatas

Aleixo

Hospital para
Hansenlanos
"Antonio Aleixo"

Assistência clinlca, cirúrgica
e so·clal a portadores do
Mal de Hansen

1.200( 0 )

Aleixo

Hospital para doentes
Irrecuperáveis
"Chapot Prevost"

Assistência clinlca a doentes
Irrecuperáveis

40

(') Incluindo a Colônia

163

20'0
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QUADRO 5

Unid3.des Hospit::.b..-es Próprias dv Es<.a.do, n::.
Tipo, Atendimento e Número de Leitos -

Tipo

C~pit::.l,

per B::.I.:To,

SIT,UAÇAO ATUAL

Atendimento

Número
de Leitos

Centro

Hospital Geral
"Getúlio Va.rgas"
(reformado e
ampliado)

Clínicas. médica. e cirúrgica.
- Geral e especializada.
Emergências e Ambulatório

283

Centro.

Maternidade
"Ana. Nery"
<reformado)

Assistência. clfnica. e
cirúrgica. a.o parto
e pré-natal

100

C,entro

Hospital Geral
Infa.ntU
"Dr. Fa.jardo"

Clinicas médica. e cirúrgica.
- Geral e especializada.
Ambulatório e emergências

112

Assistência. clinica. e
especializada. a. psicOpatas
Ambulatório e emergências

250

(:re!onnado e

ampliado)
Hospital Psiquiátrico
· "Eduardo Ribeiro"
(reformado e
ampliado)
Aleixo

Hospital para
Ha.nsenlanos
"Antonio Aleixo"
<ampliado)

Assistência. cllnlca., cirúrgica.,
social e fisioterápica. a.
portadores do
Mal de Ha.nsen

Aleixo

Hospital para doentes
Irrecuperáveis
"Cha.pot Prevost"
(reformado e
ampliado)

Assistência clinica. e social
a doentes Irrecuperáveis

Flores

Hospital de moléstias
tropicais
(construído)

Assistência clínica e pesquisa.
de Moléstias Tra.nsmlssivels
em regime de Isolamento

54

Pedro I

Centro de Controle
de Câncer do
Estado do Amazonas
(construido)

Tratamento, prevençã.o,
controle, ensino e
pesquisas do Câncer

20

(•) Incluindo a Colônia.
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Interior

2.2.2.1.

Consider~.ões

sobre a estrutura médico-sanitária. em março de 19'11

(Quadro 6l
Existiam em março de 1971, as seguintes estruturas no Interior, pertencentes
ao Estado
a) Coari -. Unidade tipo IV, pré-fabricada, de procedência americana, com equipamento inglês, destinada · a assistência integrada e possuindo 30 leitos, vinha funcionando precariamente com um único médico e pessoal auxiliar reduzido.
b) Manacapuru - Unidade especializada, registrada como Maternidade "Elt.sa.
souto", .com 12 leitos. Prédio em. alvenaria em péssimas condições de conservação, operando com ·1 médico e pessoal auxiliar insuficiente. Assistência a gestantes em trabalho
de parto.
c) Itacoatiara - Unidade especializada com 15 leitos, registrada como Maternidade
"Cunha Mello", em· regime de administração indireta através da Prelazia, com 2 médlcos
e pessoal auxiliar de bom padrão. Assistência a gestantes em trabalho de parto. o
Estado auxiliava, pagando os médicos e fornecendo uma subvenção fixa mensal.
d) Tefé - Unidade hospitalar com 42 leitos, em regime de administração incllreta,
através da Prelazia, com 1 médico e pessoal auxiliar de bom padrãO. Assistência geral.
O Estado mantinha convênio com a Prelazia, pagando parte do pessoal e subvencionando
mensalmente a entidade.
e) Borba - Ambulatório para atendimento curativo feito por pessoal auxiliar
treinado.
f) Fonte Boa - .Ambulatório para atendlmento curativo feito por pessoal auxiliar
treinado.
Pertencentes a outras entidades

a) Parintins - Unidade Mista com capacidade para 45 leitos pertencentes à Fundação SESP, funcionando em regime redUzido com 24 leitos. AsSistência integrada.
bl Benjamim Constant - Unidade hospitalar com 45 leitos, antiga unidade mista
da Fundação SESP, administrada pelo Comando M!l!tar da Amazônia, em regime asSistencial reduzido.
c) Humaitá - Unidade hospitalar pertencente a Prelazia Nullius, com 25 leitos e
em condições precárias, físicas e funcionais, não tendo a Prelazia condições de mantê-la.
d) Manés - Hospital em construção com capacidade para 24 leitos, da Prelazia;
- Maternidade em construção com capacidade para 12 leitos, da Prefeitura;
-·Unidade Sanitária da Fundação SESP em funcionamento, para assistência preventiva.
e) Manacapuru - Unidade Sanitária da Fundação SESP, em funcionamento, para
assistência !preventiva.
t) Ita.coatla.ra - Unidade Sanitária da Fundação SESP, em funcionamento, para
assistência preventiva.
g). Alto Rio Negro - Hospitais de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio
Negro e Barcelos, com estruturas físicas e funcionais precárias e sem número definido
de leitos (oficialmente 20 em cada unidade).
h) · São Paulo de Oliven9a - Hospital em construção, da Prelazia do Alto Solimões.
Terá capacidade futura para 25 leitos.
i) Carauari - Pequeno ambulatório da Paróquia (Prelazia de Tefé).
Hospital em construção, da Paróquia, capacidade futura para 12 leitos.
j) Pequenos serviços mantidos pelas Prefeituras ou Paróquias em vúxios municípios
não foram relacionados em vlstn de ~erem simples distribuidores de medicamentos.
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QUADRO 6
Estrutura de Saúde no Interior do Estado do Amazonas, por Localidade
Tipo de Af.endlmento, Número de Leitos e Entidade Mantenedon
MARÇO DE 1971
Localidade

Tipo de
Atendimento

N.0 de
Leitos

Entidade
Mantenedora

Coa.ri

Médico-hospitalar

30 SESAU

Ma.nacapuru
"

Assistência ao parto
Alnbulatortal e
preventivo

12 SES.AU

Itacoatlara

Assistência ao parto
Ambulatortal e
preventivo

15 SESAU

.
Te!é

Obs.:

F8EB

+

Prelazia
FSESP

Médico-hospitalar

45 SESAU

+

Prela.zla
Borba.

Ambulatortal

SESAU

Fonte Boa

Ambulatortal

SESAU

Parlnt!ns

Médico-hospitalar
e preventivo

45

B. Constant

Médico-hospitalar

45 CMA

Humaltá

Ambula.tor!al e
médico-hospitalar
precário

25 Prelazia

Maués

Ambulatorlal e
preventivo
(futuro atendimento
geral)
(futura assistência
ao parto)

..
.

FSESP

Leitos
reduzidos
para 24

+ FSESP

FSESP

24 Prelazia

Em construção

12 Prefeitura

Em construção

São Miguel
da Cachoeira

Ambulatorial e
médico-hospitalar
precário

20 Prelazia

Dados
Insuficientes

Santa Isabel
do RiD Negro

Ambulator!al e
médico-hospitalar
precário

20 Prelazia

Dados
Insuficientes

Barcelos

A.mbulatorial e
médico-hospitalar
precário

20 Prelazia

Dados
Insuficientes

São Paulo de
Olivença

Futuro atendimento
geral

12 Prela.zla

Em construção

Caraua.rl

Ambulatorial e futuro
atendimento geral

12 Prelazia

Em construção

- 362_2.2.2.2. Considerações wbre as unidades- méüicas }lré·t~blicadas
O Governo passado importou da Inglaterra 44 unidades médicas pré-fabricadas e
no inicio da atual gestão, somente · 1 unidade tinha Sido montada no Interior e Já
funcionava há cerca de 10 dias, a unidade mista tipo IV com 30 leitos, no município
de Coa.ri.
Das re'stántes, 1 estava n~~ntada em Manaus (tipo Il, 9 estavam iniciaclaS e com
obras paralisadas em municípios do Interior (Quatro 7) e 5 a.rzriazenado,s precariamente, em outros municípios (Quadro 8). ·.
· ·.
· · As ·23 restantes, embaladas ainda, encontravam-se em vários pontos·· da Capital,
amointoadas ao tempo e á com cerca de 30% de mater\al em franca deterioraçãl), .
Estas 28 unidades deveriam, pelo plario original serem distribuídas pelo Interior
de a·cordo Com o Quadro 9.
.
..
.
..
.. . '
Para o Município de Manacapuru foi importada 1/2 unidade tipo ·Iv, ·com· 15 leitos·
que acoplada à Maternidade já existente, elevaria o número de leitos de 12· ps.ra: ·27: ·
transformando-se em unidade· mista.
··
· ·
'"
D_Iante d~te quad,ro e do conheçimentp _cta realidade _do Estado, enca.p!ln_hamos _na.
época ao Exm9 Sr. Governador do Estado, amplo relatório sobre a situação do- ma~al:
inglês, fazendo naquele documento sérias restrições à instal,ação das unidades, conforme
plano original, documento que foi levado posteriormente à consideração das autoridades
federais.
A alta sofisticação dos materiais -e. equipamentos, o_ excesso de ~a ffsica por·le!tp, .
hospitalar, o número excesSivo de dependência, o elevado número de servidores necessários para manter tal estrutura física e funcional, contro,stava com as inúmeras dl·
flculdades humanàS, materiais e financeiras, somadas a uma completa. auséncia . dé:
infra-estrutura administrativa no Interior. ..
Assim, em vista de termos encontrado as unidades já no Estado, com algumas ·
lniciàdas ou estoCadas" êm municípios do Interior, só tivemos ·a opção de .lêvar avante. a,
implantação da rede, porém com modificações profundas no plano. original, procurando'
adaptar em cada município a nova estrutura, à antiga exiStente, numa tentativa de se
evitar esforços paralelos entre órgãos ou entidades que atuassem na mesma área.
Dentro da nova planificação entramos em entendimento com a Kosmos Engenharia
para if término das obras iniciadas e com a ·criação· do Grupo Tarefa IUMI;· na, seç.re. ·
taria de Obras do Estado, passamos a instalar as unidades que já, se encontravam ar"
mazenadas em municípios do Interior.
As demais, estocadas na -Capital,- após estudos.profundos da realidade dos--municípios, tiveram destinações idênticas ou diferentes do plano original, visando é"obrir ·
áreas estratégicas, dentro do plano rodoviário nacional, bem como; procurando-se evitar
duplicidade de serviços e ainda transferindo as que sobraram do Interior, para cobrll' as
deficiências da rede médico-sanitária da Capital.
ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE SAúDE
QUADRO 7
Unidades pré-fabricad.M (importadas) com obras pà.ra.llsadas -em março d~- 1971
(a. ca.rgo .. da. Kosmos Engenha.ria) no Interior por localidade, tipo e '
números de leitos
·
Localidade

Itapiranga
Nhamundá
Urucará
Itacoatiara
Borba
Manlcoré
Maués
Novo Arlpuanã
Nova Olinda do Norte

Tipo
.. I

Leitos

I

II
J!V.
III

IV

30 ..
10
30
30

II
III

10

IV

-363QUADRO 8
Unidades pré-f&brfcadas a.rma.zena.das em loeallda.des do interior em março de 1971,
por locaUdade tipo e número de leitos
Localidade

Tipo

Urucurltuba.
Auta.zes
Banelrlnha.
snves
ca.nuta.ma.

I
I
I
I
I

Leitos

ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE SAúDE
QUADRO 9
UD!dadea a serem cOnstruídas no Interior, armazenadas na. capital, por
locaUdade, tlpo e número de leitos de acordo com o plano orfgmai· do
Governo anterior - :março/1971
N"'

1
2
3

LoeaUdade

7

Ipixuna.
Envtra.
Juta.í
Palmeira.
Atalaia. do Norte
Iplra.nga.
Ja.purá

8

Ma.ra§.

"

5

6

9
10

12
13

Santa. Isabel do Rio Negro
Alva.rães
Juruá.
Novo A!rão
Pia.Uíni

lo{

careiro

15
16
17
18
19
20
21
22

Ta.pa.uá.
Anorf
Ta.ba.tlnga.
São Paulo de Olivença.
Santo Antonio do Içá.
Coda.jds
Elrunepé
Ca.raua.rf
Boca. do Acre
Barcelos
S. Gabriel da. cachoeira
Ma.naca.puru
Lábrea
Fonte Boa.

11

23

24
25
26
27
28

Tipo

Leitos

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
II
II

m
m
m
m
m
1/2 IV
IV
IV

10
10
10
10
10
15

••

30

,__

30

..ff.
f.

I

- 3642.2.2.3. Considerações sobre a estrutura. atual
Se bem que o Estado mantivesse uma estrutura quantitativamente reduzida, com
a opção de se implantar a rede Importada da Inglaterra, procuramos desde o inicio,
estudando. as peculla.rid~tdes. de caga município e as tendências de desenvolvimento•.
colocar dentro do possível essas unidades, de acordo com a realidade de cada um.
Levamos ainda cm conta as estruturas já existentes, a fim de se evitar paraleliSmo de
esforças, o que não foi considerado no Plano de Saúde do Governo anterior.

Como primeira medida, procuramos evitar a Instalação de unidades programadas
pelo Governo anterior, em municípios onde já existiam estruturas úteis em funciona".
menta, com exceção daqueles em que, apesar de possuírem essas estruturas, as novas
unidades já se encontravam em construção, não nos permitindo retroceÃ:-r ante .. o fato
consumado.
·
·
Dos 43 municípios do Interior, em março de 19711, 15 já possufam alguma, estrutura
de saúde (Quadro 6), levando-se a tomar a decisão de modificar o plano original t
fim de que ainda pudéssemos evitar. duplicidade de estrutura e, conseqüentemente,
trabalho paralelo com o que vinha sendo desenvolvido por órgãos ou entidades já
prestadoras de assistência médico-hospitalar naqueles municípios, dentro da nossa fi·
losofla de somar esforços, numa área tão problemática e carente de recursos, materiais,
humanos e financeiros.
Assim, hoje, após a nova Planificação, encontramos para o Interior, a situação
mostrada ·no Quadro 10.
. . ···- ·-·· .

. ·:·.·

.. Considerando . ainda ..fatores estratêgicos, qemanda de clientes e as áreas. f!si<;.l!s.
ociosas das unidades, após estudo das plantas, modificamos as estruturas Internas
adaptando naquelas sem leitos (tipos I e II), dependências para receberem de 6 a 10
leitos e nas do tipo III, mas 15 leitos, além dos 10 existentes, como feito em Cadajás;
.Anori, Novo Alrão, Lábrea, Boca do Acre, Urucará, Novo Ar!puanã e Castanho e deverá
ser feito nos demais munic!pios que as possuma.
As unidades sem leitos (tipos I e IIJ, mal dimensionadas no ·plano· anterior, tive~
ram suas estruturas f!slcas modificadas pois, dentro da realidade ·do Interior, não se
levou em consideração que a procura de assistência médica não se restringia apenas
aos indivíduos residentes nas sedes municipais, mas e principalmente peles ribeirinhos,
que vindos do interior dos municípios não podiam ser hospitalizados face a inexistên."
ela de Jeitos, criando sérios problemas ao pessoal de saúde local. Daí a opção de se tn·
troduzlr 8 a 10 leitos nas Unidades tipo II, por aproveitamento de área.S ociosas e de 6 a
8 leitos nas unidades tipo I, através de construção de anexos em alvenaria, acoplados
à estrutura pré-fabricada.
Com essas medidas e mais a suspensão da remessa de unidade Importadas parâ '·
os municípios de Manacapuru (1/2 tipo IV) que recebeu reformas. na Marernidade.
convencional ganhando um adicional de 13 leitos, São Paulo de Olivença, Carauar!;
Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos e Japurá, que já pos·
sufam estruturas aproveitáveis, bem como os distritos de Alvarães, Iplranga e Palmeira, que pelo tamanho da população não comportavam unidades, evitamos que a
duplicidade de serviços e esforços paralelos fossem criados.

os rnunic!pios de Pa.rintins, Benjamim Constante, Tefé e Humaitá não tinham
unidades previstas no plano original pois possu!am estruturas em funcionamento.
Em nossa administração reformamos e melhoramos a Unidade. de Humaltá, per~
tencente a Prelazia, passando de 25 a 50 Jeitos pela !mportt\ncia assumida pelo muni"
clplo com a passagem da Rodovia Transamnzõnica.
·

Itacoatlara que possu!a pequena maternidade estadual ·e -uma unidade importada·
com obras paralisadas, teve estas obras terminadas e com funcionamento de ·novo.
,. '
hospital, foi a antiga maternidade fechada.
.

"

Em Maués, terminamos as obras do novo hospital, conseguindo o Governo convencer;

a Prefeitura de utilizar seu hospital em construção, para.outros fins, o que foi feito, com

------------------
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-365a trruú!ormaçãÓ da ':M:O:ternldade em sede dos poderes municipais, bem como a Prelazia
suspendeu as obras do seu hospital e ·irá destinar o imóvel a outros fins .
. .Doamos, ainda, 2 unidades tipo I para o Comando Militar da Amazônia, destinadas
a Tabatlnga e Cucuí, onde se en,c()ntravam em funcionamento, mantidas pelo Exérclto.
No decorrer dos 4 'ancs de Governo, estudamos as características dos hospitais do
Alto Rio Negro pertencentes a Prelazia e localizados em São Gabriel da Cachoeira,
Santa Isabel ,do Rio Negro e Barcelos.
Deixaremos prontos estudos e projetos de reformas dos hospitais de Barcelos · e
Santa Isabel, que funcionarão com 20 leitos cada um sob responsabilidade administrativa da Prelazia e técnica da secretaria de Saúde, solução que julgamos a mais aoertada
e economicamente viável.
Em São Gabriel da Cachoeira, ·condenamos o hospital existente e recebemos por
doação da Prelazia, uma antiga estrutura em construção, que iria servir para um sanatório de tuberculose.
Terminamos a obra, adaptando-a para um Hospital Geral com 24 leitos.
Carauru·i e São Paulo de Olivença, com o término das obras das unidades hospitalares pertencentes às Prelazias resi>ectlvamente de Tefé e Alto Solimões, vem recebendo ajuda financeira, material e de pessoal, Inclusive médicos (1 por município), da
Secretaria de Saúde.
'Persist-em ainda "trabalhos paralelos" entre a Secretaria de Saúde e FSESP, nos
municípios de Manacapuru, Itacoatiara, Humaltá e Lábrea, onde aquela Fundação tem
em funcionamento unidades sanitárias e a SESAU, seus hospitais. Porém, estamos contornando o problema, deixando para a Fundação a programação preventiva e nos
preocupo.ndo somente com a assisténcla curativa.
ESTADO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE SAúDE
QUADRO 10
Unidades médicas do Interior em funcionamento }Mir município, tipo, JM1Pula.ç6o
e n.0 de leit05 - Situação Atual
'

Município
Anori
Atalaia do Norte

PopuL
12.249

TIJMI

I-M

Leitos
8

-

6.058

I

Auta.zes

17.824

I

Barrelrlnha

13.991

I

canutama

5.758

I

10

Careiro (BR-319)

40.699

I-Mod

Codajás

12.115

I

Envlra

11.701

I

Iplxuna

12.851T

I

Itapiro.nga

2.647

I

Japurá

2.405

Convenc.

Juruá

6.799

I

8

-

-

-

-
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Munloipio

Tipo

-

Juta.f

3.942

I

~!arafi.

S.31G

I

Nhamundá

15.537,

I

Novo .Aripuanii.

16.052

II-Mod

Pauinf

9.693

I

S. Antonio Içá

9.517

I

Silves

4.464

I

Tapauá

10.598

I

Urucará

6.589

Leitos

-

10
-

II-Mod

-

I

10

Urucurituba

10.291

Barcelos (1)

9.685

Convenc.

20

Benjamim Constant (2)

15.094

Convenc.

45

Boca do Acre

20.085

m-Moo

25

!lorba

16.632

m

10

Carau'Sl'i

16.994

Convenc.

12

Coar!

27.707

IV

30

Elrunepé

10.972

IV

30

Fonte Boa

11.757

m

10

Humaitá.

14.916

Convenc.

80

Itacoatlara

37.346

IV

30

Lá.brea

16.798

m-Mod

25

Manacapuru

47.780

convenc.

25

Manlcoré

20.002

IV

30

Maués

24.128

IV

30

N. Olinda do Norte

11.886

m

10

6.087

I-Mod

10

38.104

Convenc.

24

3.655

Convenc.

20

Sii.o Gabriel

13.352

Convenc.

24

S. P. Olivença

18.852

Convenc.

25

Teté

19.313

Convenc.

45

Novo .Airii.o
Parintins (3)
St.a Isabel

(1)

(1) Prelazia. Rio Negro

(2) CMA

(3) FSESP

MOD = Modl!icada.

Obs.: ..,. Duas Unidades tipo I, foram doadas ao CMA e Instaladas em Cucul e Tabatlnga.

2.2.3.

Estudo de Pessoal

de

As Tabelas 1 e 2 mostram a evolução de todo o pessoal ·da Secretariá.
Saúde, de 19~'7o a 1974 e as
Tabelas 3 e 4 a evolução somente do pessoal de nível técnico superior, no mesmo ~ríôdo. •
.
~ABELA

ESTADO DO AMAZONAS

1

Pessoal de Nível Técnico Superior

SECRETARIA DE SAúDE

iu. Capital e Interior

de· 1970 a 1974
.

1970

Ano
Categoria

LocaL

Médico
Enfermeiro
Dentista
Assist-ent-e Social
Farmacêutico Bioquímico
Bioquímico
Veterinário
Nutricionista
Eói;.enheiro
Sociólogo.
Educad. Saúde Pública
Contador
Físico
Total

Cap.

Int.

6

4
24

4

2

1971 -·
Total Cap.

Int.

1972
Total Cap.

Int.

1974 (*)

1973
Total Cap.

1

-

-

90
8
25
13
4

116
28
20
15
7
4

2
2

2

. 1
1

1
1

-6
4
1

-

--

122
32
21
15
7
4

140
. 42

2

2

1

1

1

1
1

1
1

45
.16
7
4

154
45
47
16.
7

14
3
2

-

-

Int.

Total Cap.

Int.

Total ·Cap.

Int.

Total

154
41
39
15
8

4

4

2

3
1

20
5
6

-

1
1

-

174
46
45

15
9
5
3
1
1
1

160
53
38
15

1

190
58
44
15
16

1

1

2

IS

3

30
5.

6,

-

-

3
1

179
. 55

49
"10
15

228
65
55
17
19

40

17
18
1
3

-

1
1

-

2

3

- 1
1
1
1
1
1
- - - - -- - - - - - - -- - - 1
1
1
1
1
1
- - - 1
- 1
- - - - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- 1·
1

1

1
1

2

1

1
1

1-

2

2

2

334

320

1

1-

135

11

146

194

11

205

259

19'

278

--

(*)

Previsto
~até .
31/12174

.

- -- -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - .,- - - - - - - - - - -

84

13
4
2

..
PESSOAL EXISTENTE

.

.

llté 31-7-74
Fonte: SESllU - Departamento Normativo
DA;·- Sistema de Pessoal

268

-

--

33

301

- -

291

43

76

396

I

I

I
li

1""'p.

'911 • 'ii ., -' . - " "
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T"'BEI·!. Z
Aumento de Pessoal de Nível Superior

SECRETARIA DE SAúDE

Capital e Interior

De 31-12-'10 a 31-12-74

~Situação

Categoria~

Existente em

Existente em

Prevísto para

Aumento real

Aumento preristo

31-12-70

31-7-74

31-12-74

31-7-74

31-12-74

Cap.

lnt.

Est.

Vap

lnt.

Est.

Cap.

lnt.

Est.

Cap.

lnt.

Est.

Cap.

lnt.

Est.

84

6

90

160

30

190

179

49

228

76

24

100

95

43

138

4

"'
1

8

53

5

58

55

10

65

49

1

50

51

6

57

25

38

6

44

40

15

55

14

5

19

16

14

30

13

15

15

17

-

17

2

-

2

4

-

4

4

15

1

16

18

1

19

11

1

12

14

1

15

2

1

1

2

1

1

2

1

1

- 1

1

o

2

3

3

3

-

o

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

o
o

o
o

o
o

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

LocaL

Médico
Enfermeira
Dentista

24

Assist. Social

13

Farm. Bioquímico

4

Bioquímico

2

Veterinário

2

Nutr!cionista

1

Engenheiro

1

Sociólogo
Educador
Contador
Fis!co

~

-

-

-

-

-

1

-

-

2

-

1

-

-

135

11

-

-

-

-

-

146

291

43

334

1

3:10

-

-

-

'16

396

~

-

-

1

o
o
1

1

1

-

-

-

1

-

1

156

32

188

185

65

250

-

2

1

'I'ABELA 3

.
P

.

oa1 de Nível Técnico, Administrativo e Auxiliar
de 1970 a 194

na Capital e Interior -

~
.

19'70'
Cáp.

Int;

1971
Est.

Cap.

Previsto

:PESSOAL EXISTENTE

-·- .

.

~t.

1972 .

'

Cap.

E5t.

lnt.

Est.

Cap.

Int.

11'
137·

Pessoal Administrativo

510
'
156

5'

161

166

6

172

169

14

18a

168

19

Pessoal AUXiliar

393

27

420

333

29

362

413

66

479

'411

118

.

Técnicos de Nível MédiO

H94
-

-

-

Cap. . Int.

Est.

Cap•

'

180
-

Est.

--

194

.11

20á

259

19

268

268

33

301

291

43

334

320

76

39

647

521.

137-

658

608

180

789

.597

1248

845

699

256

955

750

424

117

187

207

20

227

218

54

27

529

503

120

623

536

!273

30

i

'

-.

'i

lnt;
~

146

- -- - - - - -- --

Est.

atê!
31-12-74

(*)

- - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- - - - - - - - -

135

Nível Universitãrio

174

19'73

1374
-

1214
--

183
--

1397
---

1449
--

- -- -- - - - -- - -- -- - - - - - - 1229

--

-

1'128
-

1444
-

418
-

186a
-

1700

--

439

:!139

1824

827

'263

---

(•) Até 31-7-74
FONTE: SESAU- Departamento Normativa
D.A. -

Sistema de Pessoal

I

I
V'<!-'li'l
jof:ltil~,.

"!17;-"

.,.. •• '

I

o

'I

•

"
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TABELA. 4

SECREI'ARIA··DE SAúDE

Aumento de Pessoal Técnico, Administrativo e Aaxlliar
ele

~

Situação

-~Loal.
.

. Existente

em

Int.

Est.

a :1!1-12-'74_

Existente em

Previsto para

30-7-74

31-12-74.

31-12-70

Cap.

~l-12-'70

Cap.

Int.

Est.

Cap.

Int.

Aumento Real

Est.

Aumento Previsto

31-'7-74. .

'

Cap.

Int.

31-12-74

Est.

Cap.

Cati!gor

Téc. Superior

135

u·

291

146
.

T-éc. Médio
Administrativo

_,

lnt.

Est.

.

43

I

334

320

76

396

156

32

188

185

65

250

308

240

287

527

62

49

111

.

510

137

647

699

~6

955

750

424

1.174

189

119

156

5

161

2o7

20

227

218

54

272

51

15

393

27

420

503

120

623

536

273

800

110

93

203

143

246

389

1.194

180

1.374

1.700

4.39

2.139

1.834

827

2.615

roa

Q59

765

630

647

1.277

66.

..

ÂuXruar
TOTAL
<Sl'-t·-~

--3712.2.4. Estudo de Cu~tos Operacionais
Os Quadros Demonstrativos de Custos Médios Mensais de n.os 1, 2, 3 e 4, dão uma
Idéia concreta do alto ónus exigido do Governo Estadual para a solução da problemática de saúde do Amazonas, bem como o de n.• 5 demonstra a !nsuf!c!ência de
recursos; mesmo com a grande evolução a partir· de 1971.
A pouca participação de outros órgãos na formação da receita, apesar da melhora.
haVida a partir do início da' atual administração . é evidenciada no . Quádro Demons·
trativo n.• 6.
.

-

.

-· .

'

Com esses dados e o constante ·aumento do custo
-.para poder enfrentar a consolidação total da rede
maiores subsídios não só estaduais, como também da
população continue a receber a assistência a que tem

de vida, o subsetor saúde terá
médico-sanitária - que receber
esfera federal, a fim de que a
d!relto.

ESTADO DO AMAZONAS

SECRETARIA DE SAúDE
Quadro Demonstrativo do Custo Médio Men.sal para. Operação das Unidades
Médicas da Capital do Estado- N.• 1
p/Unida.des Orçamentárias
Custo

Despeo~s

Médio

Mensal

Pessoal
Manutenção
Unidades Orçam.
C. S. Comunitária
D. F. Profissional
D. Normativa
c. A. Hospitalar Gab. Secretário
C.S.T.Auxll!ares
S. Transportes
Serviços Gerais
S. de Pessoal
S. de Material
S. de Orçamento
Protoc. e Arquivo
Herdeiros
Dlv. Administração
~posentados

Subtotal
Encargos Sociais •
••••

0•4

Total

.

....

CLT

Efetivos

Total

5.555,20

30.849,50

36.404,70

4.900,5-1

1.215,00

6.1:15,54

53.256,60

1.650,00

54.906,60

806,40

-

806,40

13.243,06

2.598,81

15.841,87

24.639,20

5.435,36

30.074,56

6.980,36

9.161,98

16.142,34

7. 717,80

15.447,13

23.164,93

6.492,00

10.827,23

17.319,23

8.079,12

9.060,68

17.139,80

6.015,06

4.127,44

10.142,50

2.114,40

6.079,74

8.194,14

4.315,10
-

1.575,00

1.575,00

4.310,50

8.825,60

101.2·25,24

101.225,24

144.114,84

203.563,61

50.440,19

30.534,54

194.555,03

234.098,15

"

.

.

.

347.678,45

....

80.974,73:

170.000,00
-'

Total
36.404,70
6.115,54
54.906,60
170.806,40
15.~1,87

30.074,56
16.142,34
23.164,93
17.319,23
17.139,80
10.142,50
8.194,14
1.575,00

16.000,00

24.625,00

'--

101.225,24

186.000,00

-

533.678,45
80.974,7:i'

!

.,~

.

428.653,18

186.000,00

614..653,18

..
-35% pnrn Contrntndos e 15% pnrn E!etlvos
•• En!llobn todllll llB desposiiS do mnn utonçllo para os órgl\os do npolo dn Socretnrln do Snlldo.

.'
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SECRETARIA DE SA'úDE

QUADRO DEMONSTRATIVO DO CUSTO 1\mDIO MENSAL PARA
OPERAÇAO DAS UNIDADES Mll:DICAS DO INTERIOR DO ESTADO- No 2

·~espesas

CUSTO MENSAL lW:DIO
PESSOAL

"-.
Unidades

Carauari
Coar!
Humaitá.
Itacoatlara
Lá.drea
Manacapuru
Novo Airão
S. P. Olivença
Te!é
Anori
Atàláia- do 'Norte ·
Codajãs
..
Itapiranga.
Japurá.
Autazes
Silves
Urucará.
Urucurituoo
Borba
Fonte Boa
Boca do Acre
Nova O. do Norte
Elrunepé
Manicoré
Maués
S. G. Cachoeira
Novo Aripuanã
Barreirinha
Nhamundá.
Canutama
Castanho
Envira
Ipixuna
Juruá.
Jutai
Maraã
Paulni
Tapauã
S. Antônio Içá
Subtotal
Enc. Sociais •
Gratlf. Interior • •
TOTAL

Tipo
~

rv

c

rv
III-M

c
I·M
c
c
I·M
I
I-M
I

c

I
I
II
I

m

m
m-M
m
IV
IV
IV

c

II

I
I

I
I·M
I
I
I
I
I
I
I
I

Manutenção
CLT
4.606,00
31.0'75,44
39.975,72
46.714,60 .
25.471,60
28.533,44
7.851,40
4.573,60
13.297,00
6.053,80
4.062,40
2. 7152,20
325,20

-

806,40
379,20
9.3'16,64
295,20
22.260,00
22.338,40
25.276,80
21.067,20
30.397,60
30.397,60
30.397,60
25.2716,80
13.488,80
1.864,80
960,00
2.169,60
13.488,80
2.169J60
2.169,60
2.169,60
2.169,60
2.169,60
2.169,60
2.169,60
2.169,60

Efetlvos

.-

4.606,00
31.0715,44
39.975,72
..
46.714,60
25.471,60
28.533,44
7.851,40
4.573,60
13.2:97,00
710,00
6.763,80
4.062,40
600,50
3.352,70
491,00.
816,20.
860,70
860.70
2.451,00
3.257,40.
499,00
878,20
9.376,64
1.342,00
1.637,20
2.15118,50
24.778,50
22.338,40
25.276,80
21.067,20
30.397.60
30.397,60
30.397,60
25.276,80
13.488,80
1.842,00
' 3. 706,80
460,00
1.420,00
2.169,60
13.4&8,80
2.169,60
__,
2.169,60
2.169,60
2.169,60
2.169,60
2.169,60
2.169,60
2.169,60

--

-

-

-

-

--

-

-

39

482.890,64

11.774,70

494.665,34

-

169.011,72
53.000,00

1. 766,70

170.777,92
53.000,00

39

704.902,36

13.540,90

-

-

To&al

Total
5.000,00
20.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
2.000,00
32.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000.00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00
1'5.000.00
20.000.00
20.000,00
20.000,00
210.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5 .00.0,00
5.000,00

. 9.!606,00
51.075,44
59. 9!75, 712
76.714;60
45.471,60
48.533,44
12.851,40
6.573,60
45.297,00
11.763,80
9.062,40
8.352,70
5.816,20
1.860,70
8.257,40
5.878,20
19.376,64
6.637,20
39.778,50
37.338,40
45. 2!76,80
36.067,20
50.397,50
50.397,60
50.397,60
45.276,80
23.488,80
8.706,80
6.420,00
7•.169;60
23.488,80
7.169,60
7.169,60
'):.169,60
7.169,60
7.169,60
7'.169,60
7.169,60
7.169,60

420.000,00

914.665,341

-

718.443,26 1420.000,00

• Encargos sociais: Contratados 35% - E!etlvos 15%
•• Pa.rn pessoal técnico de nlvel superior.

170.777,92
53.000,00
1.138.443,26

-~

ESTADO DO AMAZONAS

QUADRO DEMONSTRATIVO DO CUSTO MÉDIO MENSAL PARA OPERAÇãO
DAS UNIDADES MÉDICAS DA CAPITAL DO ESTADO

SECREI'ARIA DE SAúDE

N.0 3

~

CUSTO
CLT

Hospital do Câncer
H. M. Tropicais
H. G. Vargas
M. Ana Nery
H. Infantil
H. C. E. Ribeiro
H. c. A. Aleixo
H. C. Prevost
U. S. M. Liberdade
U. S. Santa Luzia
u. S. Alvorada
u. S. Japiim *
U. S. São Raimundo
U. S. São Jorge
U. S. Adrianõpolls
U. S. São Lázaro
U. S. Parque 10
U. S. Santo AntOmo
U. S. Petrõpolis
Centro de Saúde
D.A.Matta
D. c. Fontes
U. Carteira Sanitária
Laboratório Central

45.838,40
66.224,00
230.451,36
. 114.851,52
106.181,68
44.521,28
10.396,76
4.363,72
' 17.730,60
11.771,00
16.310,20
30.262,64
11.511,20
21.481,00
12.116,00
11.725,00
' ll.861j56
16.103,20
9.462,00
12.572,60

-

26.896,54
20.719,20
9.531,08

'
;

Efetlvos

18.674,17
52.154,74
26.939,38
18.985,38
·2.236,00
U.352,66
1. 741,611
2.644,80
1.537,00
6.738,50
7.459,00
2.542.SO
4.310,00
2.907,00
2.077,00
2.180,00

-

37.799,17
11.892,69
23.859,08
8.387,97
6.627,00

Risco de Vida **
Encargos sociais •••

33.248,21
' 310.144,01

9.543,63
39.388,40

Total

1.196.269,76

301.977,75

• Inclui Unidade de Emergência. tunclona.ndo 24 h/dia.
•• 40% para Hospital de Moléstias Tropicais o Dlspensârlo CUdoso Fontes

••• 35% para Contratados e 15% para ECetlvos.

'1!'""1'" •· •

· ·

Total

1~.158,08

20.000,00
30.000,00
194.000,00
87.000,00
70.000,00
69.000,00
194.000,00
18.000,00
5.000,00
5.000.00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
22.000,00
5.000,00
20.000,00

65.838,40
86.224,00
443.125,53
254.006,26
203 .121,01)
132.505,66
206.622,76
33.721,38
24.472,28
' 19.415,80
22.847,20
. 47.001,14
23.970,20
29.023,50
'21.426,00
. 19.632,00
. 18.938,56
23.283,20
}4.462,00
60.371,77
21.892,68
72.755,62
34.107,17
36.158,08

1.10~.923,26

809.000,00

1.914.923,26

45.838,40
66.224,00
249.1:15,53
167.006,26
133.121,00
63.506,66
12,622,76
15:721,38
19.472,28
14.415,80
17.847,20
37.001,14
18.970,20
24;023,50
16,426,00
14.632,00
13.938,56
18.283,20
9.462,00
50.371,77
11.892,69
50.755,62
29.107,17

-

253.045,72

l'llanutenção

Total

-

852.877,54

subtotal

r

MENSAL

PESSOAL

es

n•·.,

~DIO

\

'.

\

42.791,84
349.532,41
).498.247,51

-809.000,00

42.791,84
349.532,41
2.307.247,51

;

..

'

I
I
I

I
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.. SE~E'l'AR.lA_!)E &,AúP.Jl: .. _

Quadro Demonstrativo do Custo Global PreviSto para. 1975,
com Base do Custo Médio Mensal de 1974

Unidades Médias

N.V 4

Despesa

Ca.pita.I
DISCriminação .

Salários
13.0 Salário

-

TotaJ

23.892. 706,68

1.030.249,59

482.890,64

1. 513.140,23

636.000,00

636.000,00

5.526.669,88

2.218.346,76

7. 745.016,64

11.940.000,00

5.040.000,00

16. 980.000,00

14.313.221,48

50.766.863,55

··-··

-·

36.453.642,07
··-

..

.

. ..

·-····

5.935.984,08

-

Manutenção

-~····

17.956.722,60

Gratificação de Interiorlzação • ·
Encargos Sociais • •

Total

Interior

....•...

....

...

..

-

• Para pessoal técnico de nlvel superior
•• 35% para pessoal CLT e 15% para pessoal estatutário
Obs.: Nâo foram Incluídos os custos dos medicamentos fornecidos pela. CEME.

ESTADO DO AMAZONAS

Orça.mento da seuetaria. de Saúde por Elemento de Despesa

SECRETARIA DE SAúDE

no PeríodO de 1971/1974 e Previsão para 1975
N.0 5

1971

Elemento de Despesa

(Cr$ 1,(l0)

197!
{Cr$ 1,00)

1973

1975
(Cr$ 1,00)

1974
(Cr$ 1,00)

{Cr$ 1,00)

Pessoal

4.982.995

6.715.845

9. 781.000

14.933.659

17.224.319

l\laterial de Consumo

3.612.463

4.872.787

6.940.000

9.364.624

11.220.000

Serviços de TerceirOs

215.318

533.000

1.510.000

2.287_.505

3.120.000

1.000

92.000

110.000

24.000

60.000

1.584.000

400.000

480.000

400.000

600.000

Transferências de Assistência
e Previdência Social

285.240

248.520

1.228.000

1.373.000

2.279.911

Contribuição de Previdência
Social·

365.631

639.270

1.956.000

3.347.212

biversas Trânsferências Corréntes

165.913

299.224

Obras Públicas

600.000

Encargos Diversos
Subvenções SociaiS

1.279.915

Serviço de Reg!IIIe de Programação
Especial

-

Equipamentos e Instalações
Material Permanente
Transferência de Capital
'

..

Tótál-

-

.
----

-

-

-

-

-

7.530.000

4:930.000

83.967

500.000

360.000

150.000--

99.633

414.000

300.000

114.000

6.300.000

-

18.296.160

22.244.646

-

500.000
'

200.000

..

117.000

-

27. 595-:ooo "

32.464.000
--

36.101.145
---

I
~""'"'

'li'\!! p·;rfol'•'

.... ...

'

'

~·

.

.,

I
'
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Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes de

.

SECRETARIA DE SAúDE

197V1975

-.

- --

-

-

BecursÓs

N.0 6

1971

1972

1973

1974

1975

(Cr$ 1,00)

(Cr$ 1,00)

(Cr$ 1,00)

(Cr$ 1,00)

(Cr$ 1,00)

Arrecadação do Estado

5.046.160

11.229.635

15.915.000

18.964.000

Transferência da União

13.250.000

14.030.000

11.680.000

13.500.000

... <+>
... <+>

655.222

4.826.796

9.459.367

8.800.000

9.000.000

18.951.382

30.086.431

37.054.367

41.264.000

45.102.000

Fontes de Reclll'SOS

0utra.'3

(*)

Total
.. (*)

Recun;os provenientes de doações 1'eltas pelos Departamentos de Lepra, Tuberculose e
Saúde Mental do Ministério da Saúde, Convênios com INPS, FUNliiORAL, CEME, SUDAM,
MUDES, FUA, OECAM, IPASEA, PIPMO, LBA, etc.
1971/1973 -

Exato o que foi recebido

1974/1975 -

Previsões baseadas em convênios assinados

Arrec.adaçiio do Esl.ado e Transferência da União corresponde a Crt :i6.I02.000,00 para o
ano de 1975, porém não estã determinada a participação de cada um (Proposta OrçamentAria).

( +) A

--- 377-

' ·

'

O ·SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Danton Jobim.
· · O SR. D:ANTON JOBIM - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a re.vogaçáo do
Ato Institucional n.O 5 voltou a se•r debatida, desta v·ez ·por Iniciativa do Presidente da Câmara dos Deputados.
O Deputado F1ávio Mavcillo é um dos expoentes da Maioria no Congresso· e,
pe1o alto cargo que ocupa, deve refletir, em suas a-firmações, o pensamento do
Governo Revolucionário, que o ·elevou a uma das culminâncias do Le.gislativo.
Logo, segundo o meu entender, S. Ex.a nã-o poderia ter falado levianamente
quan<!_o sustentou a tese de que o G<Jverno devia lneol1jlorar ao texto da Constitulçao, não o Ato na sua íntegra, mas os dispositivos do Ato que, na qplnião
do Governo, derverfam permanecer em· vigor.
·
Mas o ~esidente da Câmara nã.o ficou aí, em sll!a entrevista no Clube dos
Repórteres Politicas, no R:o de Janeiro.

'

Foi além.
ID!.sse que não mais se justlifica a existência de duas ord·ens em nosso ori·ginalí.ssimo D!l:reito Público: a ordem constitucional, que se inspira na força do D!Lre1to,
e a ordem institucional, que prefigura o direito da força. Essa construção cerebrina, como sabem os Srs. Senador·es, foi oora do ex~Minlstro da Justiga, o Sr.
A1fredo Buzaid.
E ainda acrescentou o Sr. Flávio Marcílio que, em qualquer caso, seria assegurado ao acusado o direitQ de de.fesa e a apreciação da punigão impos.ta pelo
Poder Judiclá.rio.
A Oposição sempre sustentou, Sr. Presidente, a ::l!bolição pura e simples do
Ato Institucional n.o 5. Ainda hoje o sustenta e acha Imprescindível, para que
voltemos à normalidade p·olítlca e constitucional.
:É de seu programa. Não apóia, nem P·oderia ropoiar, como Oposição le·gal e
~egalista, que alguém possa ser punido ou vítima de medida de força, sem que
lhe assista o direito de faze·r a sua mais a.mvla de1fesa. Repugna a todos nós,
- devemos esclarecer - que qualqUJer ato lesivo à liberdade e ao legitimo interesse do cidadão não possa ser levado à consideração do juiz. Como também
não podemos tolerar que se prive o juiz de suas imunidades naturais, de garantias
que afinal não lhe p·ertencem, mas ao ofício e ao exercício da judicatora.
São aqueles predicamentos da magistratura, convém lembrar, de que falava
aqui o saudoso Líder da Maioria a esse tempo, depois Presidente da Casa e da
.Miança Renovadora Nac!onal, Senado·r Fi':into Müller.
Tudo Isso precisa s·er r·estaurado e o início dessa restauração deve ser precisamente a abolição do AI-5 seja na sua integralidade, como seria o correto,
ao nosso· ver, seja parcialmente, ou gradativamente, .se quiserem. Como estamos
na época do gradualismo, creio que esta &erla a selução mais realista, embora
não a mais co·rreta.
iPrecisamos, sem dúvida, sair do •emergencial ou provisório, em matéria de
Cosstltulção. Com a ressalva de que a emenda não seja para piorar o soneto,
tornando definitivo aquilo que representa uma fuga à normalidade, jus+iflcada
ou pretextada por uma situação de emergência.
Para nós o C::l!pitulo V da Con.stitulção atual, sobre o Estado de Sítio, é mais
que suficiente para que o Go·v.erno mantenha a ordem pública e reprima a
subversão, onde quer que ela alce o colo.
Ess.e cap1tulo na Constituição atual, dita-da pela Junta Militar, foi completado por um dispositivo ou parágrafo, no qual se arma o Governo de instrumentos novos para situações de emel.'gêncla que ex!Jjam repressão Imediata.
É certo que há outros excessos a coibir ou suprimir na soma enorme de
.poderes que o Ex;ecu~ivo revolucionário se resevvou, mas não teríamos tempo
de examiná-los agora.
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o que queremos estranhar são os ~boa.tos que por aí circulam, de que, na.
institucionalização pretendida, viria a Inclusão, no texto constitucional, de duas
medidas que ameaçam a própria existência da Oposição, ou seja, a;brindo· caminho
para o regime do panido único: a eleição indireta dos governadores tomada
permanente, até agora colocada na Oarta. a títu!:o t.ransitórlo, e o voto d1stntal.
Evidentemente que a eleição indireta dos governadores não se justifica 'cte
nenhum modo, nem se,quer ~por amor à isonomia dos processos políticos federal
e estadual.
Os governadores representam circunscrições administrativas e poUticas de
âmbito bem menor, é claro, do que a esfera de influência e de poder de atribuições da Federação.
Por outro lado, em nome da eficiência administrativa, também isso não se
justificaria uma vez que, a quaLq·uer momento, o Governo F1ede,ral poderia convocar os go:vernadores e os membros de seus governos paJ;a ace.rtar medida de
caráter geral e que devessem atender aos interesses gerais do País.
Temos hoje a prática, podemos di:oor, consuetudinária dos convênios interestaduais. Por melo de aco·rdo com os governos estaduais, o Governo F1ederal tem
conseguido tudo o que ·quer.
A própria unidade de orientação económico-financeira não estaria de modo
algum ameaçada com a eleição dos chefes dos executivos estaduais, pois tamanha
é a influência da União nesse particU:ar que dificilmente haveria um Governo
nesta Repwblica, dita federativa, mesmo do poderoso Estado de São Paulo, que
pudesse criar resistência a medidas de ordem financeira ou de ordenação económica ditadas pelo Poder Central.
Na realidade, o que se quer é perpetuar, mais uma vez, aquilo que nasceu
.para vi•ger temporariamente embora e até por tempo determinado, como no
caso das eleições a que estamos nos referindo. E não é mlll11 ao própdo sistema,
à própria Revolução, ao próprio Go·verno revolucionário, que se abram essas
válvulas para que o povo em geral possa ma..11.ifestar-.se nas urnas, escolhendo
o seu mais alto representante executivo, em cada uma das unidades !ede,ratlvas.
Jâ que se julga indesejâvel, nesta hora, a restituição, a todo o povo brasileiro,
de eleições dlr·etas para President<e da República, conceda-se, :pelo menos aos
Estados, esse direito. O certo é que também para Presidente da República, como
prQ~pugna o nosso partido, houvesse el,eições diretas. Seria a.quele dia, o da eleição presidencial, o único, de cinco em cinco anos, em que os acreanos, os sergipanos, os pernambucanos, os goianos, os paranaens•es, os cariocas, os mineiros,
os paulistas e os gaúchos votaram, como brasileiros; votariam, não como povo
de cada Estado da Federação, mas como povo do Brasil, de modo geral. Hav<eria
alguma beleza nesse simbolismo, da unidade da Federação e, além disso a eleição
de um Presidente da República significaria um curso através do qual os governantes do País aprenderiam a contactar toras as regiões da nossa terra. Por-selam em contacto com as lideranças de todos os Estados e .por outro lado, fariam
s·eu aparecimento como .símbo~o de unidade nacional em' todos os Estados.
Não vamos, evidentemente, dar com a cabeça na parede e nem ser tão pouco
realistas que admitamos, neste momento, sequer, a ®ortunidade deste debate.
Mas, faremos um apelo ao Presidente da República para que não dê ouvidos
aqueles conselheiros que determinam, ou procuram determinar, a sua diretriz no
sentido da instituc!onaliznção' do Pais, que procuram ditar determinadas re.gras
que, d·e certo· modo, contJ;adizem aquele seu tão proclamado dese•jo de o')Jerar
uma a1bertura democrática nesta terra.
Chega de limitações, Sr. Presidente, chega de 11estrições ao sistema democrâtico representativo. Chegou a hora de pensar na famosa descompreensão, na liberaliza cão, enfim, na supressão dos instrumentos de forca que, segundo os ocupantes do Poder, de certo mod·o foram necessários para· sru:var o País d!e um m:al
pior.
O Sr. Franco Montoro - Permi,te V. Ex." um aparte?
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Será breve minha apreciação sobre o assunto.

o vo.to distrital não é antidemocrático, nem o julgamos assim. Ele existe
em grandes democracias no mundo, mas ~ preciso considerar as d~fe.rennas entre
os d'.ver.sos paises e llS diversas democracias. Ev!d·entement'll, nunca conseguimos
a.prlmorar devldamen•e a democracia brasileira, no sentido de se cria;r uma
opinião pública realmente vigi1ante, realmente autônoma, que fuja ao c·Ontrole
dos chefes lo·cals, que fuja aos remanescentes do coronellsmo, que, apesar de tudo
o que se diz, ainda existem n·este Pais, sob vários asp·ectos. Seria muito mais
fácil evidentemente, corromper um distrito eleitoral do que toda a circunscrição
estaduaJl. Seria muito difícil, pois, que o voto distrital r·epresentasse algo de út!l
contra a corrupção eleitoral.
Ouvirei, com prazer, o aparte de V. Ex.", nobre Senador Franco Montoro.
O Sr. FrancD MDntorD -De início, com relação ao voto distrital, na mesma
linha do pensamento de V. Ex.", quero dizer que é estranho se venha agora
colocar como iprohlema nacional o voto distrital. Para usar uma expressão bem
popular, eu diria que isto parece poeira nos olhos, para. a,fastar o verdadeiro
problema, O problema do Brasil não é o voto distrital; é a normalização democrática, é a normalizaçã,o constitucíonrul, é o esta.do de Direito. O voto distrJ,tal
ou voto P·ro·porcional é a;cessório. Não se pod·e afastar a discussão do tema fundamental, colocado muito bem por V. Ex.", que é o da normalização constitucional, para discutir um de•.alhe acidental e secundário. Dêem-nos o voto e o
estado de Dil'leíto e, depois, discutamos os detalhes. Nota-se que há nos escalões
governamentais duas tendências: uma, que correspond:e a;o anseio do povo brasileiro; a do bom senso e da cultura, que é a de que o Brasil se integroe no rol
dos paises cultos e clv~:!zaàos, adotando o regime democrático, o estad<J de direito,
a normalidad·e constítucj.onal; e outra, apelando para fórmulas excepcíona:s,
cada vez m~ls re'rógradas, pois em Lugar de caminharmos pa~a a frente, caminhamos para trás. Agora, fala-se que S'e pretende institucionalizar -o voto indireto
para governador. V. Ex.a. disse, muito bem; o normal seria que se fizessem campanhas para a eleição ct.e Presidente da República pelo voto popular. O Presidente
iria a todo o Brasil, conhecer os problemas, comprometer-se com o povo, !llpontando os problemas e as soluções. Antigamente, dizia-se; "a voz d<J povo é a
voz de Deus". Hoje, parece, pretende-se que a voz do povo seja a voz do diabo,
e a qual se quer evitar por todas as formas. Se o Governo não confia no povo,
porque não lhe dá direi~o de escolher o Presid·ente da República; se não confia
no povo, porque não lhe dá o direito de escolher o governador do estado; se não
confia no povo, porque não lhe permite eleger os Prefeitos das capitais e de
uma série de outras cidades; como pode pretender que o povo conrfie nele, n-este
Governo· que não confia no !POVO
O .SR. DANTON JOBIM - Muito obrigado pelo aparte de V. Ex.a, que vem
corroborar, evidentemente, e, de cer.to modo, aduzir ao meu discurso uma argumentação brllhante, à altura do talento de V. Ex.o.
O Sr. Dinarte Mariz - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. D·ANTON JOBIM - Com prazer, nobre Senador Dinarte Mariz.
O Sr. Dinarte Mariz - É interessante que, no regime d·emocrátlco, se!Ilipre
as maiorias chegam aos Parlamentos por Intermédio do povo, a;través de eleições
democrâ.tlcas.
o SR. FltANCO MONTORO - Nas democracias, sim.
o Sr. Dinarte Mariz - E nós representamos, no Congresso Nacional, dois
terços da representação popular. Pergunto, então: confia o povo _no Governo,
ou o povo está contra o Governo? A resposta quem dá sempre sao as urnas.
O Sr. Franco MontDl'O - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. D~TON JOBIM - Pois não.
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famosa expressão: "Ninguém segura este País". E respondo sempre: então,
solte-o, dê-se liberdade à Imprensa, permita-se que o povo eleja os governadores, e não se indique um governador para, usando a máquina governamental
- como está. acontecendo em todo o Brasil -, influir nas eleições, praticando
aquilo que a Constituição .considera crime: a utilização de repartição pública
para fins eleitorais. l1: nas repartições públicas que os governadores obtidos através do chamado "consenso" - processo novo que nenhum autor de Direito Constitucional pôde até agora explicar - são escolhidos. Agora já é o governador
cuja tarefa fundamental é comandar a eleição, para dar a vitória à ARENA.
Impõe-se ao povo uma autoridade, com toda a administração, em qualquer
cidade. Ontem falavam-me sobre o número de prefeitos convidados. Há dez
prefeitos, em São Paulo, já convidados, e cada um deles já nomeou o seu Secretariado, e cada Secretaria de Estado já tem .seus candidatos. li: todo o Poder
político que, num País como .o Brasil é, imenso, colocado, de mão beijada, para
a ARENA disputar as eleições. Abram mão disso, e vamos disputar, em termos
iguais, as •eleições! Abram as eleições, dêem o direito ao povo, e não venham
dizer, nessa Interpretação, que o povo está dando maioria à ARENA! Coloquem
armas, leis que stabeleçam um jogo honesto, e vamos ver o resultado!
O Sr. Vasconcelos Torres - Permite V. Ex.a. um aparte, nobre Senador
Danton Jobim?
O Sr. Dinarte Mariz - Apenas para uma intevpr·etação ao meu aparte anterior: tenho a impressão de qu-e somos nós, da ARENA, que estamos dando
exemplo democrático e moralizador às eleições. Recentemente, o futuro Governador de Pernambuco, perante a assembléia do seu Partido - a Convenção
para escolha dos candidatos, declarou, alto e bom som, que aquele que tivesse
o atrevimento de comprar eleitorado, não seria recebido em Palácio. Venho de
uma Convenção no meu Estado, o Rio Grande do Norte, e vi que o futuro
Governador adotou o mesmo comportamento: o correligionário que se desviasse
ds princípios da Revolução - que são os moralizadores - na compra de votos,
jamais seria recebido, em Palácio, como seu correligionário. Portanto, esta é a
nossa campanha, campanha moralizadora, pela legitimidade do voto, que é o
voto popular, pelo qual chegamos a esta Casa.
O Sr. Eurico Rezende- Permite um aparte, nobre Senador Danton Jobim?
O sr. Vasconcelos Torres - Nobre Senador Danton Jobim, estou aguardando
a concessão do aparte.
O SR. D:ANTON JOBIM - Estou recebendo tantos apartes e entreapartes
que, no fim, se esgota o meu tempo e não atinjo meu objetivo.
O Sr. Eurico Rezende- V. Ex.a é um atrativo.
O SR. DANTON JOBIM - Sou liberal por excelência, mas tenho receio da
férula da Mesa; aliás, já há o sinal vermelho.
O SR. PRESID-ENTE (Paulo Torres) - Já terminou o tempo de V. Ex.8 •
O Sr. Eurico Rezende- V. Ex. 11 , assim, vai-me Impedir, chamando a atenção
da Mesa. Onde está o liberalismo de V. Ex.?
O SR. DANTON JOBIM - Não. Eu não estava chamando a atenção da
Mesa, apenas esclarecendo.
O Sr. Eurico Rezende - Quero dizer a V. Ex. 11 que o nobre Senador Franco
Monroro acaba de fazer uma acusação autofágica. S. Ex. 11 caracterizou o quadro
nolítico brasileiro de uma maneira distorcida, e essa distorção é contra S. Ex.a
Teria sido a eleição de S. Ex.11, em São Paulo, uma farsa? Não! Foi um espetáculo cívico. Quando o povo elege o Sr. Franco Montoro, é a honestidade
pl)lítlca, a pureza democrática, mas quando elege alguém da ARENIA, é a corrupção, a superposlção governamental, a doação do Poder público, etc. S. Ex.n
está multo enganado. O partido de S. Ex. 11 já tomou surras homéricas em
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a memória, houve eleição para 11 governadores, eleição dlreta.
O Sr. Franco Montoro AIREN!A nem MDB.

Há um erro histórico. Naquele tempo, não havia

O SR. EURICO REZENDE (Espírito Santo) - Havia situacionismo e opos1clonlsmo. E, naquela época, em eleição direta, o povo, enchendo as urnas, deu
uma surra na Oposição, com Implicações ortopédicas, digna de banho de arnica
(Risos). Deve-se dizer, portanto, Sr. Senador Danton Jobim, se houve um dia,
uma hora em que o Sr. Senador Franco Montoro perdeu boa oportunidade de
nos homenagear com o seu silêncio foi esta.

O Sr. Franco Montoro - Permite V. Ex.a um SJparte, apenas para responder
ao contra-SJparte de S. Ex.a? (Assentimento do orador.) - O argumento de
S. Ex.a é totalmente infeliz, porque, ao tempo do Presidente Castello Branco,
não havia !1\R.ENA nem MDB. E os dois governadores que, presuntivamente,
tinham derrotado o Governo, os Srs. Negrão Lima, na Guanabara, e Israel
Pinheiro, em Minas Gerais, eram da ARENA, Partido de S. Ex.a. Assim, o
argumento não prova coisa alguma. V. Ex." cita um fato que nada tem que
ver com o problema. Eram candidatos do PDS, do PTB. Não havia ARENA nem
MDB.
O Sr. Eurico Rezende - V. Ex." não tem jeito. É a mesma praça, é o mesmo
banco, é o mesmo jardim. (Risos)
O Sr. Franco Montoro - Só que a marcha é diferente.
O SR. D~ON JOBIM - Eu pediria aos nobres colegas que me deixassem
prosseguir.
O Sr. Vasconcelos Torres - Só espero que V. Ex." não se esqueça de conceder-me o aparte, talvez seja o último aqui.
O SR. DANTON JOBIM - Aliás, havia-me esquecido dos ilustres colegas
que me pediram aparte.
Tenho o maior prazer de ouvi-los, nobre Senador.
O Sr. Vasconcelos Torres - Solicitei o aparte mas o assunto, de certo modo,
está superado. Não sei por que estou lembrando o velho Cícero. Quando se
estuda Latim, observamos aquela frase sempre repetida: O miram in media
procella tranquilitatem. ou seja: "Oh! calma assombrosa no meio da borrasca".
V. Ex." sabe que estou i~resslonado com a sua tranqüilídade. Em uma campanha dessa, em que há um col"po-a-corpo e a presença é necessária, o meu
prezado colega está aqui, em Brasília, sendo um, dos m:ais assíduos ou, seja, a
sua reeleição parece assegurada no Estado da Guanabara, V. Ex." poderá contraal.1gumentar que o lugar do Senador é aqui. Vejo, então, que a sua presença
aqui, abordando esses temas de tanta Importância, antecipa aquele cha.ke ha.nds
congratulatório rpela eleição de V. Ex.".
O SR. D~ON JOBIM - Deus ouça V. Ex."
O Sr. Vasconcelos Torres - Brasília está sendo um ponto de comunicação
interessante. Politicamente, apesar de não ser candidato, hoje estou aqui e ontem
estive, venho participando ativamente da campanha. Acho que a calma de V. Ex."
é impressionante. O MDB da Guanabara, pelo que posso deduzir, está com a
vitória à vista. Mas, desejaria apenas pedir licença ao prezado colega para
dizer que, na História Republicana deste País, paradoxalmente, nunca houve
eleição dlreta. Sempre foi uma mentira, sempre foi uma farsa. OS governadores
foram escolhidos ou pelo que detinha poder e apontava o seu substituto ou,
então, por minoria de "caciques" que apontava ao eleitorado esse ou aquele
membro do Partido, para ser sufragado e a máquina governamental sempre
funcionando em favor do preferido. Não vou alongar, mas não pude sopitar o
desejo de dizer a V. Ex.", que é um estudioso da Sociologia Política, que essa
bandeira desfraldada pelo MDB, de o povo escolher o seu candidato, de liberdade
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foi sempre indireta no Brasil. A Revolução teve, pelo menos, a coragem de
institucionalizar, por enquanto, aquilo que no principio fez, ou seja, a escolha
indireta. Mas indireta s·empre foi. Não sei se sempre será. Quero até admitir
que com os progressos - apesar de V. Ex.a achar que não há progressos, há
recuos - imagino que o processo de eleição lndireta, para a escolha de gover:lador, ainda é o mais democrático porque, como disse há pouco um aparteante,
o povo vota nos seus candidatos, para a Câmara Federal, pal'a o Senado e para
a Assembléia Legislativa - e foi isso que o próprio Presidente Ernesto Geisel
disse, recentemente, a um Deputado federal do meu Estado, e ele respeitará o
jogo político, tenho c·erteza. Amanhã, se o MDB fizer a maioria no novo Estado
do Rio de Janeiro - Deus permita que não faça, vou lutar tremendamente
para que Isso não aconteça ...
O SR. DANTON JOBlM - E eu vou lutar para que Isto aconteça.
O Sr. Vasconcelos Torres - É exatn.mente este o processo democrático.
a vou lutar brurbaramente para que isso não Monteça. M::ts, se· acontecer,
escoimada aquela área de revanchismo e eLe volta ao passado. V. Ex.a há de ver
que será respeitada a vitória do MDB, não só no Estado da Guanabara, no futuro
Estado do Rio, como em outras unidades da Federação. Então, os homens que
forem eleitos pelo MDB, no futuro, poderão escolher os seus governadores e até
o Presidente da República. Se a Câmara Federal tiver a maioria de deputados
esta Casa em relação a Senadores - e V. Ex.a sa·be que aqUi vai ser mais
difícil, mas, há o colégio el·eitoral - V. Ex.t~ verá que, ai, se está processando
uma institucionalização gradual e vamos ver que a democracia vai chegar aos
mesmos obj etivos que V. Ex.a defende, quando proclama as excelências da eleição
direta, vai chegar à mesma finalidade com eleição indireta.
O SR. DA.NTON JOBIM - Agradeço o aparte de V. Ex.a, sobretudo as palavras amáveis que disse, como prognóstico ao meu futuro eleitorado.
O Sr. Vasconcelos Torres- Nunca vi ninguém mais tranqüilo! O sr. Senador
Paulo Torres, por exemplo, passou, sacrificando parte daquilo que representa a
sua obrigatoriedade, toda uma semana no Estado do Rio. o único que não
viaja e não anda é V. Ex.", que já está com a estrada •asfaltada para a vitória.
o SR. DA.NTON JOBIM - Sr. Presidente, desconto, evidentemente, a ironia
de meu bom amigo e ilustre· colega o Senador Vasconcelos Torres. Mas, ·a veil'dade
é que devo fazer, antes de tudo, uma pequena ratificação. Realmente, aqui
procuro comparecer, tanto quanto possiV'el e, V. Ex.a está vendo, acompanho os
trabalhos do Congresso, uso a tribuna quando é necessário, sobretudo quando
para isso sou designado pela minha bancada, como neste caso. Ao contrário
do que s. Ex... pensa, percorro o Estado da Guanabara em todos os sentidos,
tenho estado em todos os recantos do meu Estado, por toda a parte, posso dizer,
e talvez isso explique o bom humor com que estou na tribuna, pois verifico a
grande receptividade, não à minha eleição, mas, à vitória do meu Partido.
O Sr. Vasconcelos Torres - Porque "cobra que não anda, não engole sapo",
diz a sabedoria popular.
O SR. DA.NTON JOBIM- E, por outro lado, devo dizer, também, que não
há candidato tranqüilo, no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Nem o
Presidente desta Casa está tranqüilo, apesar de estar, ali, cumprindo o seu
dever e presidindo o senado.
O que me resta fazer, neste momento, é terminar meu discurso, fazendo
um apelo ao Senhor Presidente da República. Sua Excelência está em franca
atividade. Sem dúvida, poder-se-la mesmo dizer que está em atividade partidária, o que não deixa de ser legítimo porque Sua Excelência é o Presidente
de honra da Aliança Renovadora Nacional. Todos os Presidentes da República
o têm sido. A ARENA é um Partido de Governo e do Gov·erno. O apelo que faço
a Sua Excelência é no sentido de que, nesta hora eleitoral, atue como o grande
Magistrado que todos esperamos que ele s·eja; não o Presidente de uma facção,
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a sua legitimidade. E, por outro lado, pessoalmente posso afirmar que, mais de
uma vez nesta tribuna, fiz referências elogiosas a Sua Excelência pelo modo
por que se desempenhou da árdua missão que lhe foi confiada de dirigir a
?ETROBRAS. E, sem dúvida, foi a. sua eficiência na administração da
?ETROBRAS que, em grande parte, contribuiu ...
O Sr. Vasconcelos Torres -

Permite V. Ex."' nova intervenção?

O S.R. DANTON JOBIM - . . . para que não soframos mais com a crise de
petróleo que nos aflige, como aflige grande parte da humanidade.
O Sr. Vasconcelos Torres - Senador Danton Joblm, V. Ex." me permita
uma última interrupção. (Assentimento do orador) - V. Ex."' apela no sentido
de que o Presidente seja um Magistrado. Apelo, também, para um homem a
quem quero muito bem e do qual fui colega; apelo ao Governador Chagas
Freitas para que seja um Magistrado; aí sim, vai dar coluna do meio.
O SR. DANTON JOBIM- Realmente, o Governador Chagas F1.1eitas porta-se
como Magistrado, em meu Estado. Nada tenho, absolutamente, a esconder a
respeito desse assunto. Tenho apenas que manifestar a diferença enorme que
existe entre· um Governador de Estado, responsável pela liderança de um Partido,
do qual ele é a principal figura, e o Senhor Presidente da República, que
jamais foi um politico, que jamais fez carreira política, mas, pelas suas qualidades pessoais e pelas suas origens, chegou à Suprema Magistratura da Nação.
0 que a Nação espera desse homem é que ele seja, realmente, o grande Magistrado. Estou certo de que assim será. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Sobre a Mesa projetas de lei que
serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.
· São lidos os seguintes:
PROJETO DiE LEI DO SENADO
N.o 89, de 1974
Dispõe sobre a denominação de vias e estações terminais do Plano
Nacional de Viação, e dá. outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
As estações terminais, obras-de-arte ou trechos de via do sistema
nacional de transporte terão a denominação das localidades em que se encontrem, crurz:em ou interliguem, consoante a nomenclatura estabelecida pelo Plano
Nacional de Viação.
Art. 1.0

Pará.grafo único. Na execução do disposto neste artigo será ouvido previamente, em cada caso, o órgão administrativo competente.
Art. 2.0 Mediante lei especial, observada a regra estabelecida no art. 1.0
c de acordo com a modalidade de transporte, uma estação terminal, obra-deart ou trecho de via poderá ter, supletivamente, a designação de um fato
histórico nacional ou de nome de brasileiro que tenha prestado relevante serviço
a determinado setor de viação.
Art. 3.0

São mantidas as denominações de estações terminais, obras-dearte e. trecl1os de vias aprovadas por lei.
Art. 4. 0 o Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90
(noventa) dias, estabelecendo, Inclusive, o inicio de sua execução.
Art. 5. 0 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. G.o Revogam-se as disposições em contrário.
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A intenção do presente projeto não é vedar ou mesmo dificultar a apresentação de proposições que objetivam homenagear pessoas que mereçam ser
memorizadas pela sua atuação nos diversos setores de transportes.
Ao contrário, trata-se não apenas de evitar contradições ao se propor o
mesmo nome para designar abrasou vias distintas, mas, sobretudo manter a
sistematização adotada desde 1947.
2. Com efeito, antes de 1946, os planos de viação previam nomes para estradas
.:anais, pontes, túneis, viadutos, portos, aeródromos ·e outros elementos do sistema
nacional de transporte. Tal praxe correspondia às técnicas administrativas da
época.
Contudo, o desenvolvimento das atividades transportadoras exigiu outra
nomenclatura conforme se depreende da leitura dos seguintes textos:
"Na 75." Reunião realizada a 12-6-47, o Conselho Rodoviário, examinando as propostas de modificações apresentadas pelos representantes
dos !Estados na 1." Reunião das Administrações Rodoviárias, resolve
fazer as seguintes recomendações à Comissão do Plano de Viação Nacional:

A - Alterações
I -

De nomenclatura

O Conselho propõe a substituição das denominações de estradas adotadas no Plano aprovadct pelo Deca:eto-lei n. 0 8.463, de 1945, pela
nomenclatura de prefixo e número constante do anexo mapa n.O 2.
o •••••• o ••••• o ••• o ••••••• o o o •••• o •••••• o o ••• o ••••••••••••••••• o •••••••••

NORMAS GERAIS PARA NOMENCLATURA DAS ESTRADAS 00 PLANIO
RODOVIARIO NACIONAL

O presente estudo é feito com o fim especial de procurar dar numeração
e denominação adequada às rodovias que integram o Plano iRodoviário
Nacional, e possivelmente, também àquelas que, denominadas como
complementares daquele Plano e já propostas, ainda estão em fase de
estudo no Conselho Rodoviário Nacional.
Prevaleceu como Idéia geral desta sugestão o objetlvo de manter, tanto
quanto possível, a denominação e os pontos extremos constantes do
Plano mencionado, evitando, porém, as superposlções, nele existentes,
de nomes e números dos trechos comuns de algumas daquelas linhastronco.
Também foi objetivo deste ·esboço a supressão da numeração romana
daquelas estradas pelos números arábicos, tendo em vista as vantagens
incontestáveis desta numeração na implantação definitiva da sinalização rodoviária.
O sistema proposto pode servir também para a sinalização, nomenclatura, numeração e denominação das rodovias estaduais, principalmente
para aqueles Territórios ou Estados, que são a grande maioria, que têm
redes radiais converg·entes para as suas capitais ou portos maritimos.
Esta foi uma das razões que obrigaram a incluir também no esquema
federal, uma categoria de estradas radiais que são um desdobramento
das longitudinais existentes."
3 Com a finalidade de racionalizar as ativldades aeroviárias, foi aprovada a
Lei n. 0 1.953, que dispõe sobre a denominação dos aeroportos e aeródromos
nacionais, cujo parec·er da Comissão de Transportes encontra-se, também, em
anexo.

--
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- 385Em conclusão, gostaríamos apenas de aduzir que a presente proposição
nada mais .significa do que uma adequação aos textos legais específicos, em
face do que estabelece a Lei n. 0 5.917, de 1973, que aprova o Plano Nacional
de Viação.
Sala das Sessões,
ct.e agosto de 1974. - Vasconcelos Torres.
LEGISLAÇÃO CITADA

N. 1.909, DE 21 DE JULHO DE 1953
Dispõe sobre a denominação dos aeroportos e aeródromos nacionais.
O Congresso Nacional decreta ·e eu promulgo, nos termos do art. 70, § 4.o,
da Constituição Federal, a seguinte Lei:
Art. 1.0 Os •aeroportos bmsileiros terão •em geral a denominação das próprias cidades, vilas ou povoados em que se encontrem, dec1arando-se a posição
norte, sul, leste ou oeste, quando houv·er mais de um na localidade.
§ 1.0 Sempre mediante lei especial p·ara cada caso poderá um aeroporto
ou um aeródromo ter a designação d:e um nome de brasileiro que tenha prestado
relevante s.ervlço à causa da Aviaç~o. ou de um fato histórico nacional.
§ 2.0 São conservadas as denominações "Santos Dumont" e "Bartolomeu
de Gusmão" para os aeroportos do Rio de Janeiro e ~'Salgado Filho", "Pinto
Martins", "Augusto Severo", Guararapes" e "Palmares", respectivamente, para
os aeroportos de Porto !Alegre, Fortal<eza, Natal, Recife e Maceió.
Art. 2.0 Excluem-se da regra estabele'Cld:a no texto do art. 1.0 os aeródromosque poderão ter denominação previamente aprovada pelo Departamento de
Aeronã.utica Civil.
Art. 3. 0 - São revogados o Decret·:J-lel n.o 2.271, de 3 de junho de 1940, e
quaisquer outras d~sposições contrárlas a •essa Lei, que ent1.1ará ·em vigor na data
de sua. publicação.
Senado Federal, 2·1 de julho de 1952. - Joií.o Café Filho.
l.JE[
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LEI N.O 5.917, DE 10 DE SETEMBRO DE 1973
Aprova o Plano Nacional de Viação, e dá outras providências.
O Presidente· da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e ·eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.o Fica ap1.1ov,ado o Plano Nacional de Viação (PNiV) de que trata o
art. 8.0, item XI, da Constituição Federal, representrudo e descrito complementarmente no documento• anexo contendo as seguintes seções:
1. Conceituação Geral. Sistema Nacional de Viação.
2. Sistema Rodoviário Nacional:
2.1. conceituação;
2.2. nomenclatura e re1ação descritiva das rodovia.s do Sistema Rodoviário
Federal, integrantes do Plano Nacional de Vdação.
3. Sistema Ferroviário· Nacional:
3 .1. conceituação;
3.2. nomenclatura e relação descritiva das ferrovias integrantes do Plano
Nacional de Viação.
4. Sistema Portuário Nacional:
4 .1. conceituação;
4.2. relação descritiva dos portos marítimos, fluv1a•ls e lacustres do Plano
Naclono.l de VIação.
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5 .1. conceituação:
5.2. relação descritiva das vias nav.egáveis interiores do Plano Nacional de
Viação.
6. Sistema Ae•r.oviário Nacional:
6 .1. conceituação;
6.2. relação de·scritiva dos •aeródromos elo Plano Nacional de Viação .
• •

• •

• •

• • •

• •

•

• • •

•

• • • •

• •

• • • o •
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(As Comissões de Constituição e Justiça e de Transportes, Comucações e Obras Públicas.)

PROJETO DE LEI DO SENADO

N.0 90, de 1974
Dispõe sobre troco obrigatório, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É obr!gat6Tlo o recebimento de céduLas de qualquer valor, da Iruleda
corrente do Pais, nos estabelecimentos públicos ou privados, em pagamento de
bens e serviços, desde que a qua.nti•a a ser paga seja igual ou supexlor a um
décimo do valor da cédula apresentada.
Parágrafo único. Quando o vendedor não ·drspuser de moeda divlsionárla
para dar ou completar o troco devido, o acerto de "Con&as deverá ser feito sem
prejuízo do comprador, inclusive, na impossibilidade de soluções intermediárias,
com a dispensa de pagamento.
Art. 2. 0 O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60
(ses&enta) dias, estabelecendo ·sanções :para os infratores, em multas vinculadas
a percentuais d(l maior salário minlmo vigente no País.
Art. 3.0 Esta lei entra em vigor na ·data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Justificação

Ao leglsloador, em nosso •entender, todos os assuntos de interesse público
devem merecer atenção. Tl:l.nto as grandes questõ·es, que envolvem graves ou
sutis problemas institucionais, quanto· os pequenos desajustes cotidi•anos, sempre
que esses desajustes gerarem prejuízos e abor11ec!mentos, ou fe.rirem direitos.
Esse proble.'Tia do troco miúdo, que tod-os nós brasileil'os conhec·emos tão
bem, situa-se na larga e dlve.rsificada categoria dos assuntos que estão a exig!r
pronta normalização, através de instrumento legal a Isso destinado.
A existência de um problema, de uma situação irregular, se evid·encia, no
caso, nestas frases que estamos habituados a ouvir por toda parte, quando
vamos pagar pequenas despesas:
- Não temos troco.
- Não podemos trocar 50 cruzeiros.
- Não temos 20 centavos para llle dar.
- Só se o senhor tiver trocado.
Ora evidentemente, n·e·nhum de nós deseja criaT problemas para ninguém.
E, sempre que ·dispomos do dinheiro trocado p11111a pagar o selo do correio, o
jornal, a passagem de ônibus ou a ficha de telefone, não nos dispomos, por
simples capricho gratuito, a tentar pagar a despesa de 1, 2 ou 3 cruzelr1os com
uma nota de 50.
Mas o que precisa ser considerado é que, se embarca-mos num coletlvo e no
momento de pagar verificarmos que a menor cédula que temos na caTteira é

---

- - - illllllll1lll!

- 387de 10 cruzeiros - é um direito nosso pagar a passagem com ela e receber o
t11oco raté o último centavo, incluslv.e porqtlJe a moeda corrente do pra.ís é de
curso forçado e ninguém pode recusá-la.
O que nem sempre corn.segulmos, registre-se. Se a passagem custar menos
de 1 cruzeiro, há sempre uns centavos sonegados no troco. o trocador não
dá, nunca, 50 centavos para atender, digamos, a um troco de 20 - mas não
hesita em sugerir que. façamos isso, quando ele é o credor, impcmdo-nos um
ágio descabido sobre ·O preço certo que temos o ·direito de pagar preLo serviço
público que util!zamos.
Há outras diversas situações semelhantes, com algumas variações. Uma de·
las, é a substituição fo;rçada dos centavos devidos por balas, chicletes, fósforos
e até fichas e vales. Ora, ninguém tem obri.gação de chupar balas, caso não
queira fazê-lo. Nem de co1ec!onar moeda fiduciária de emissão clandestina.
Existem, finalmente, os casos em que a solução encontrada é negar ao interessado, que não dispõe do dinheiro trocado, o bem ou serviço desejados.
Cabe, neste ponto, breve análise de.sses incidentes, 'Com vistas ao que existe
de abusivo nos ·comportamentos que os pmvocam, relativame·nte ao desrespeito
a direitos elementares, bem caracte•rizados em lei.
O primeiro aspecto a considerar é que a não-existência de moeda d!vlsionária
na mão de quem p~eclsa fazer troco a todo momento se explicaria de três
maneiras diferentes:
al por displicência pessoal do próprio, que deixou de providenciar a moeda
divisionária que dev,eria, permanentemente, ter ·em mão., ou na gaveta;
bJ por desleixo da empresa, que não providenciou a parte que lhe toca na
soluçã-o do problema;
cJ por má fé, da pessoa física. ou da •empresa, vinculadas ao fato, para
gerar um adicional ilícito na receita diária.
A verdade é que, com raros períodos de interrupção, as agências do Banco
do Brasil ·espalhadas no território nacional têm, sempre, moeda divisionária
disponível para fornecer aos Interessados que a el'as recorram. Lembramo-nos,
a propósito, que há algum tempo atrás os jornais de Brasília (cidade onde é
endêmica a falta de troco) publicaram matéria chamando atenção dos comerciantes p.ara Isso.
Quanto ao recurso maroto de substituir o troco devido po.r balas, chicletes,
fósforos e outras tolices, é uma prática que colide frontalmente com o que
estabelece o art. 863 do Código Civil:
"O credoit' de coisa certa não pode ser obrigado a receber outra, ainda
que mais valiosa."
Outro artigo do Código Civil, o 995, dispõe que ...
"O credor pode consentir em recebe•r coisa que não seja dinheiro, em
substituição da pre·stação que lhe ·era devida."
Observ.e-se aí a expressão pode consentir. Ora, se poder consentir, pode
recusar, de onde se depreende que a prática de substituir um troco devido por
qualquer coisa diversa de moeda corrente· só será factível, em termos legais,
se estiver apoiada, em cada caso, na concordância explicita do reclpiendário.
E não se argumente, a p1.1opós!to, que a importância sonegada é geralmente
pequena. Ess.e detalhe não descaracteriza o esbulho presente no fato, sempre
que oco·rre.
Se a solução do problema da falta de troco em determin::tdo caso, for procmada pela decisão de não vender, isso viria a colidir com a dispo3!ção contida
no art. 2. 0 , Inciso I, da Lo! n. 0 1. 521/51, que "alterar dispositivos da legislação
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um desses crimes, nos seguintes tennos:
"recusar individualmente em estabelecimento comercial a prestação de
serviços essenciais à subsistência; sonegar mercadoria ou recusar vendê-la a quem esteja em condições de comprar a pronto pagamento."
Argumentar-se-á, talvez, que: o assunto de que trata este projeto caberia
melhor em ~egulamentos internos, em no.nnas de serviço ou :códigos municipais.
Concordaremos, no sentido· de que a maioria desses regulamentos e assemelhados já dispõem a respeito. E, todavia, o problema aí está, vivo, presente,
constmte, gerando a.tritos nos ônibus, nos guichês e criando embaraços para
muitos. Tudo o que já existe a respeito é, portanto, inoperante.
Cabe, inclusive, lembrar que vinte ou quarenta centavos perdi,dos por dia
não é, ao fim do mês, quantia desprezíV1el, se quem a perde é um e'ntre os
milhões de heróicos patrícios que sobrevivem com o salário mínimo. É exatamente pensando neles que formulamos esta proposição.
A lei ora pl'evista é de fácil regul:amentação, frisamos, pelo fato mesmo
de que sua observância terá fiscais eficientes em todos que ·conheçam e que
vivam o assunto. Aqueles, em particul&r que por estarem no limiar da miséria,
não podem (e não d:ev·em) abrir mão de seus escassos centav:os.
São estas, nossas simplórias razões, em abono ao projeto.
Que os Senhores Senadores prestem a ele, esperamos, com o :alto apreço à
coisa pública que marca esta Casa, em todas as suas ações, a singela homenagem
demo.crática de um exame objetivo.
Sala das Sessões, 28 de agosto de 1974. - Vasconcelos Torres.
{As Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 91, DE 1974

Disciplina a exploração do jogo nas estâncias climáticas, /hidrominerais, balneárias, e cidades de turismo, e determina outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Os jogos cujos resultados dependem apenas de sorte, podem ser
explorados, em suas diversas modalidades, em cassinos localizados nas estância'> climáticas, hidrominerais, balneárias, e em cidades consideradas turisticas pelo Conselho Nacional de Turl3mo.
Art. 2. 0 A exploração a que se refere o artigo precedente será concedida
com exclusividade, pela União ou os Estados - segundo a competência administrativa sobre a respectiva localidade - mediante prévia concorrência
pública, e contrato cujo prazo de vigência não exceda de cinco anos.
Art. 3.0 -constituem condições para o deferimento da concessão:
I - que os Diretores e Gerentes da empresa concessionária sejam brasileiros natos ou naturalizados;
II - que o capital da empresa concessionária não seja inferior a dois
milhões de cruzeiros;
III - caução, pela concessionária, em agência local, de banco oficial, da
importância de quatrocentos mil cruzeiros.
Art. 4.0 Em nenhuma hipótese será permitida a transferência da concessão,
nem, durante sua vigência, alteração de qualquer cláusula contratual.
Art. 5. 0 Os salões de jogos serão isolados das demais dependência do cassino,
de forma a não se perceber, do exterior, seu movimento interno.
Art. 6.0 O estrangeiro, mediante exibição do passaporte, terá livre ingresso
aos salões de jogos.

- - - -
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-389Art. 7. 0 Somente poderá ingressar em salão de jogo o nacional que apresentar cartão de identidade fornecido pela Gerência e visado pela autoridade
local competente.
Parágrafo único. O cartão de identidade mencionado no caput deste artigo
só será fornecido se atendidas as seguintes exigências:
I - prova de maioridade;
n - prova de idoneidade financeira, com base no Imposto de Renda correspondente ao exercício anterior, mediante a comprovação do pagamento mínimo da importância equivalente a cinco vezes o maior .salário mínimo do País.
Art. 8.0 É proibido à gerência dos cassinos proceder a empréstimo pecuniário, sob qualquer modalidade, aos frcqüentadores dos salões de jogos.
Art. 9,o O preço da entrada no recinto de jogo será de um quinto do maior
salário mínimo vigente.
Parágrafo único. Caberá à União e ao Estado arrecadar, respectivamente,
dez e quarenta por cento do montante apurado com a venda das entradas.
Art. 10. No ato da aquisição das fichas de jogo, o apostador pagará à
União e ao Estado, respectivamente, cinco a dez por cento do valor das mesmas.
Art. 11. As mesas de jogos, cujo lastro não poderá ser Inferior a clnqüenta
vezes o maior salário mínimo em vigor, serão abertas ou fechadas com a presença da fiscalização federal e estadual.
§ 1.0 A abertura de cada mesa, a União e o Estado receberão, respectivamente, três e sete por cento do valor do lastro.
§ 2.0 No caso de reforço de banca, a União e o Estado receberão, respectivamente, três e sete por cento sobre o valor da reposição.
§ 3. 0 No fechamento da banca, caberá três por cento à União e sete ao Estado.
Art. 12. O recolhimento dos tributos previsto na presente lei será feito, diariamente, mediante guias visadas pelos fiscais designados para esse fim.
Art. 13. A Empresa Brasileira de Turl:smo - EMBRATUR - receberá, anualmente, dez por cento do arrecadado pela União com a aplicação desta lei.
Art. 14. O ingresso em salão de jogo, de quem não satisfaça as condições
contidas no art. 7.0, torna a empresa concessionária possível da multa correspondente a cinco vezes o maior salário min!mo do Pais.
Art. 15. o não cumprlmeito das disposições relativas ao lastro das bancas
e ao recolhimento diário do Imposto, determinados nos arts. 11 e 12, sujeitará
a concessionária à multa de valor igual a cinco vezes o maior salário mínimo
vigente, duplicada na:s reincidências.
Art. 16. Se a fiscalização, ao vistoriar os aparelhos de jogo, encontrar algum
vtciado, multará a concessionária no equivalente a cinco vezes o maior salário
mínimo em vigor, triplicando o quantum desta multa nas hipoteses de reincidências.
Art. 17. Os impostos devidos e não pagos, até o dia 30 de cada mês, ~erão
acrescidos, mensalmente, de multa progressiva de dez por cento.
Art. 18. Os impostos e multas, cobrados segundo as disposições da presente
lei em cada unidade da Federação, destinam-se a aplicações de caráter social
e de assistência médica, e seus totais mensais serão .entregues às Santas Casas
de Misericórdia, às Instituições hospitalares e parospitalare.s.
Art. 19. o Poder Executivo baixara o Regulamento desta lei dentro do
prazo de noventa dias, contados da data de sua publicação.
Art. 20. A pre·sentc lei entrará em vigor à data de sua publicação.
Art. 21. Ficam revogadas todas as disposições contrárias às desta lei.
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Justificação
O Decreto-lei n. 0 204, de 27 de fevereiro d·e 1967, do Presidente Humberto
de Alencar Castel!o Branco - de .saudosa memória - ao determinar no art. 1.0

que

"A exploração de loteria, como derrogação excepcional das normas
do Direito Penal,"
a nosso ver ofereceu o primeiro precedente a inspirar a disciplina e exploração
do jogo, como atrat!vo ·turístico, pelo menos nas estâncias climáticas, 11idrominerais e balneárias.
lll o que intentamos com a presente iniciativa, destinando parte dos recursos
decorrentes da aplicação da lei consectária para ajuda às Santas Casas de
Misericórdia, e às Instituições hospitalares e parospitalares.
Ma• as grandes rendas que serão arrecadadas pelos Estados e pela União,
com a 1~gulamentação do jogo -que se calcula venham a atingir bilhões anuais
•de cruzeiros -, essas terão o destino que seu Regulamento ordenar.
O turismo vem-se rev.elando atividade da maior relevância. No Brasil já
propicia o desenvolvimento de atividades econõmicas importantes e a criação
de empregos diversificados.
Seu maior estímulo, todavia, depende de um conjunto de fatores ligados a
diversos centros de decisão administrativa. Tal posição não somente lhe impõe
'51'ande esforço de conjunto, senão também um eficiente S·entido de coordenação,
.:om vistas à maximização dos resultados que tem em mira. E esta - como o
comprovam os países que vivem pra~icamente do turismo - só tem sido alcançada ·quando o jogo é franco.
Vimos constatando, em todo o Pais, que o jogo pross.egue, praticado dia e
noite, sem proveito algum para os Estados e a União, antes concorrendo, na
clandestinidade, para uma proliferação desenfreada da corrupção.
Incontrolado, causa malefícios que somente serão evitados com a legalização.
Enquanto diversos países civilizados fazem do turismo sua maior fonte de
divisas. o nosso. com suas virtualidades turísticas !medíveis - umas ainda
irreveladas - que p!>de viver do turismo, ao invés disso retira do orçamento
consideráveis recursos para criar e alimentar uma Empresa de Turismo.
A Itália - país eminentemente cristão, onde ·se .ergue o Vaticano, onde
reside o Papa - regulamentou o jogo, objetivando ampliar suas atrações turísticas.
Um amigo nosso que estev.e recentemente na foz do Iguaçu, nos informava:
"Existe lá um Hotel, moderno ·e confortável, o Hotel das Cataratas, mas que
permanece quase sempre vazio.
No lado paraguaio há também um Hotel. modesto e lnferior ao nosso, mn.s
que, em razão do cassin·:> que lá funciona, está sempre repleto, a recolher
recursos, em dólar e em cruzeiros."
Parece existir um inconfessável interesse de não se permitir a oficialização
do jogo. Naturalmente estará ele a produzir, na clandestinidade, cifras astronõmicas, para esses interessados.
Querem a regulamentação do jogo quantos. compreendendo ~us.s raízes
históricas profundas, decorrentes do an.~e!o natural de alcançar fortuna, sabem-no imposs-ível de ser extinto.
Em diversos países têm sido improfícuo; os meios, por mais severos, postos
em prática para reprimi-lo.
A 'conseqüência é sempre funesta . pois a·carreta a ~corrupção· eLe autoridades
encarregadas da repressão e, como corolário, surge o jogo tolerado que se infiltra
nos lares, nos clubes, e passa a pro.sp.erar em ambientes onde tem acesso menores e até crianças de ambos os sexos.
No particular, a experiência brasileira hâ sido dolorosa. Os esforços bem
intencionados para extirpar o jogo foram baldados.
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- 391 Estadistas d·e visão pragmá•tica reg.ulamentaram, auxiliando ·e controlando,
pelos devidos instrumentos legais, oz chamados jogos de azar.
Assim é que o Dei:reto n.0 3. 987, de 8 de janeiro de 1920, reorganizou os
serviços de saúde pública, recorrendo, entre outros fundos, à taxação de qulnze
por cento, sobre o produto Jiquirlo dos jogos de azar.
l!: ilustrativo transcrever o art. 14 daquele diploma legal:

"Aos clubes e cassinos das estações balneárias e climatéricas poderá ser
concedida autorização temporária para a realização dos jogos de azar em
loca~ próprios e separados, mediante as seguintes condições:
§1. 0 - Pré.via UCW'l•Ça da autoridad.e· r:es.pe.cti~a."
Pouco tempo depois, o Decreto n. 0 14.808, de 17 de maio de 1921, do então
Ministro da Fazenda, passou a dispor com mais minúcias sobre a exploração
dos jogos de azar. Somente podiam ser realizados, esses jogos, em cassinos ou
clubes legalizados pelo Ministério da Fazenda, sendo de ressaltar as cautelas
previstas, tais como o porte de bilhete de identificação; prefixação do máximo
e do mínimo das apostas, que eram obrigatoriamente anunciadas nas salas de
jogo; vistoria de aparelhos de jogo por técnicos oficiais que os selavam com
marcas de garantia; e, acima de tudo, pesadas punições eram estabelecidas
para os infratores.
A febre legiferante que velo logo após a Revolução de 30, fez com que tentassem a modificação das leis anteriores atinentes à matéria e, como conseqün~ia da situação caótica criada, adveio, em 1946, a proibição do jogo nos
casamos.
Agora, são os que não jogam, até mesmo os que condenam o jogo, que pedem
sua regulamentação, quando nada, como mal menor, pois o jogo tolerado está
campea,ndo em todos os pontos do território nacional, onde sua vida clandestina
trouxe a corrupção e o relaxamento dos costumes. Até os extremadamente contrários ao jogo invocam, como exemplo, o ges.to salutar do Governo, ao regulamentá-lo nas sedes das entidades associativas. estabelecendo o resguardo do
imprescindível em tais assuntos, o que deu, como resultado prático, o desenvolvimento das atividade-s desportivas, culturais e de beneficência (Decreto
n. 0 50.776, de 10-6-61).
A vida marginal dos que bancam o jogo tolerados ou jogam nos cassinos
clandestinos não aproveita à coletiv!dade, ~pois os "banqueiros" - os que mais
ganham - nem ao menos pagam imposto de renda.
Por sua vez, nenhum incentivo traz o jogo tolerado ao turismo, notadamente ao internacional, porque o es.trangeiro tem receio de se envolver em complicações. Mesmo os nacionais, de certa categoria social. se arreceiam das conseqüências e, aos grupos, fretam aviões e atravessam a fronteira, indo diver·t!r-se, a seu modo, onde haja o beneplácito das leis, que lhes asseguram tranqiülidade de espírito.
Enquanto isso, "Qu!tandinha" que, por certo tempo, centra.lizou o turismo
interno e atraiu ponderáveis correntes turísticas do interior e do exterior, praticamente desapareceu.
.A.s estações ode água, climáticas e balneárias poderiam voltar aos áureos tempos, encontrando no jogo regulamentado o soerguimento de seu antigo prestígio
social e tur!stico. Em verdade, e-stão, as antigas empresas, quase insolventes,
dedicando-se, geralmente, a outro ramo de negócio. O Rio vive, hoje, da sua
parte, o drama do esvaziamento. o problema se agrava de dia para dia e não
há solução à vista para certas clas~es, como a de hotéis e similares (restaurantes, bares e cafés, etc.), para citar apenas um exemplo dos muitos existentes
e facilmente encontráveis. Essa classe está sofrendo a maior crise de todos os
tempos e, não fora a compreensão das autoridades e de alguns homens provi~enciais da livre iniciativa, que ainda procuram trnzer, através de prom~ções
mtellg'emtes, número avultado de congressistas nacionais e estrangeiros, nao se
sabe a que extremo a crise teria atingido os ln tegran tes do laborioso grupo da
hotelaria e similares.
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- 392 De.starte, é, em última análise, o turismo, ainda incipiente embora, que está
acudindo à Guanabara, mais do que nunca bela por sua natureza privilegiada,
e majestosa na imponência dos monumentos,, que são resultados históricos de
vários séculos de vida cultural. Urge criar condições para o grande turismo este
só é possível com o afluxo de turistas nacionais e, principalmente, internacionais, em correntes permanentes e ,estatisticamente estáveis.
O jogo controlado, regulamentado, não Interessa a qualquer classe em particular, pois, obviamente, nenhuma, que tenha suas características próprias na
vida da indústria, do comércio ou das finanças irá explorá-lo, mas interessa a
todos em geral, pelo incremento que, a exemplo do que acontece em outros
paises como Portugal, Espanha, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Suíça,
Argentina, Uruguai, México, algumas unidades dos Estados Unidos, para citar
apenas os mais próximos de nós, espiritual, cultural c economicamente, trouxe
ao mundo dos negócios, criando empregos, aumentando rendas e salários, possibilitando poupanças aplicáveis -em outros ramos, fomentando, enfim, o desenvolvimento económico.
Há problemas crónicos em vários Estados da Federação, que sem o reforço
de verbas, não terão jamais solução. É o das favelas, no Rio; dos alagados, em
SaJvador; dos moçambos, em Recife; e das multidões de Indigentes que Invadem as ruas das encantadoras urbes brasileiras, caren~es, todos esses mendigos,
de asilo; de tratamento a maior parte; e, com possibilidade de recuperação,
vários deles.
Há uma falsa moral que se atira contra o jogo, até mesmo contra o controlado, regulamento, esquecida do exemplo de rpaíses tão moralizados e religiosos quanto os supramenclonados, mas, acima de tudo, sem se aperceberem de
que são as condições subumanas de vida que levam a criatura à revolta, ao desespero e à perdição, a que precisamente as vultosas arrecadações, decorrentes do
funcionamento de cassinos em lugar,es permitidos, poderá trazer a salvação. Compulsamos a legislação estrangeira sobre o jogo, procurando, principalmente, aproximarmo-nos de PortugaJ. Demais, tivemos em mãos substancioso trabalho, de
competente grupo de economistas, que deu à matéria o necessário enfoque econômico-financeiro, de que nos valemos na leitura da proposição. De uns f' outros ouvimos de colegas, também, ponderações e críticas construtivas, o que
nos foi de imensa valia.
!Realmente, as questões suscitadas na elaboração do pro}eto da delicadeza
deste são de preocUJpar e exigir estudo. Primeiramente, os aspectos constitucionais, no que tange à competência da União e dos Estados em conceder a exploração do jogo, e a criação de um tributo novo, inr:ldindo sobre tal exploração
em caráter regular e comercial. Pareceu-nos que a Constituição do Brasil, nos
capítulos: "!Da Competência da União" e "Da Competência dos Estados e Municípios", resolve a primeira dúvida, de forma a colocar a concessão na esfera da
União e dos Estados, respectivamente, sendo que, quanto a estes, nada há constando dos diversos dispositivos do projeto que fira o art. 15, seus itens e alíneas, preceitos todos relativos à autonomia municipal. Quanto à parte referente ao sistema de tributação, outra dúvida ocorrida, o que se inseriu nos
Vários preceitos desta proposição não violenta a Carta Magna, pois, ao contrário,
parece que o problema jurídico está perf,eltamente resolvido no art. 18, § 5. 0 :
- "A União poderá, desde que não tenham base de cálculo ,e fato gerador idênticos aos Impostos previstos nesta Constituição, instituir outros, além dos mencionados nos arts. 21 e 22 e que não sejam da com~
petência tributária privativa dos Estados, do Distrito Federal, ou dos
Municípios, assim como transferir-lhes a competência residual em re~
lação a impostos, cuja incidência seja definida em lei federal."
É óbvio que se trate de apenas mais um esforço no s,sntldo de dotar nossa
Pátria de lei que possa, juntamente com outras iniciativas, promover seu pro~
gresso.
Pelos dados estatísticos que passamos a exibir, em sua linguagem fria mas
inobscurecível, veriflca~se que em 1972, consoante registra o "Anuário Esta~
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tistico EMBRATUR", recebemos 291.126 turistas, ma., 181.924 brasileiros demandaram o exterior com a mesma finalidade.
ENTRADA DE 'I'URISri'AS NO BRASIL
VIA DE ACESSO
Aéra

Procedência
ÁFRICA
àfrlca do Sul .....
Argélia
Egito
Marrocos
Nigéria
Quênia
Rodésia
Sene.gal
Tanzânia ........
Tunísia
AMll:RICA CENTRAL ..
Barbados
Costa Rica .........
Cuba
iE1 Salvador
Guatemala
Haiti
Holanda ............
Jamaica
Nicarágua
Panamá
Porto Rico
República
Dominicana .....
Trinidad-Tobago ....
AMÉRICA DO NOR'I1E .
Canadá ...........
Estados Unidos ....
o.
México
AMÉRrCA DO SUL ....
Argentina .........
Bolívia
Chile .............
Colômbia ••••••• o.
Equador
Guiana
Paraguai .........
Peru ..............
Suriname
Uruguai
Venezuala .........
•••••

o ••••••••

•••••••

•••••• o
•••

o ••

••••

o

o.

o

o.

..........
•••• o

•

•••

o •••••

••

o

o o

'

••

•••••••

• o ••••••• o

•••••••

o

••••• o o •••••

......

•• o ••••• o •••

o •••• o •••
•••••

••••

•

o

o o

•••

o

o o o •• '

• • • • • • • o.

••

o o ••••

•

o o.

o ••

o •••••

•••••••••• o

3.508
3.360
6
98
33
1
2

'

••••••

o ••

ASIA
Armênia
China ............
Coréla
F!Upinas ..........
índia
••••••••• o •••••• o

••••••

••••••

o ••

'

o •••••

o • • • • o • • • • • o.

Terrestre

149
137

13
7

4
6
1

4
2

3

1
2
2
1. 786
5
322
109
159
269
36
79
8

209
375
49
152
14
58.561
2.843
51.256
3.462
52.807
27.416
2.575
5.598
1.608
708
6

1. 7(}8
3.334

o ••• o ••••

•

Marítima

6.612
3.242
8.088
2
817
1.106
74
334

1
106
10
26
4
5
2
1
2
50
2

29
1
1
4
5
1
3
14

3

1
4.421
327
3.871
223
3.316
2.235
60
69
310
15
122
18
1-95
2
160
130
580
95
7
12
24

568
88
458
22
61.366
24.546
158
716
80
57
4.866
207
30.705
31
116
8
6
1

Total

3.670
3.504
6
106
41
2
2
3
1
2
3
1.921
5
333
136
167
279
38
81
lO
212
439
51
155
15
63.550
4.258
55.585
3.707
117.489
54.197
2.793
6.383
1.998
780
128
6·.592
3.736
2
37.477
3.403
8.784
2
920
1.119
8G
359
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P.:ocedência
Indonésia
Iraque ......... · ..
J,lpão .............
Malásia ...........
Paquistão
Tailândia
Vietname ••••••• o.
EUROPA
Alemanha
ÁUStria
Bêlglca ...........
Bulgária
.Dinamarca ........
• o ••• o •••

••• o •••• o

o. o • • • • • •

••• o ••••• o ••••

•••••

••• o.

o

o.

o •• o

o.

•••• o •••••

~,;cócia

• o • • • • • o. o .

Espanha ........ o.
Finlândia
França
Grécia ............
Holanda
Hungria ......... '
Inglaterra
Irlanda
Itália .............
Iugoslávia ........
Liechtenstein .....
Lituânia
Luxemburgo
Malta .............
Mónaco
Noruega
Polónia
Portugal ..........
Romênla
Rússia ............
Suécia
Suíça .............
Tcheco-Eslováquia .
OO"'...ANIA .............
Austrália
Nova Zeland!a ....
•••••••• o

••

o •••• o •••

•• o. o o o •••

•• o • • • • •

• • • • • • o o. o.

•

o

•••••

o o

•

29
2
5.684
5
25

e

4
71.509
14.497
1.203
1.236
43
759
2
5.989
306
9.310
649
2.255
176
8.450
78
10.856
'151
2
24
33
4

Marítima
l

440

••••• o •••••

o •••••••• o

o •••••••••••

.........

ORJENT.E MÉDIO

.....

AráJbia ..........
Irã ................
Israel .............
Jordânia ..........
Líbano ............
Síria ..............
Turquia ...........
APA'I1RIDAS

..........

NAO ESPECIF'IC!ADO
TOTAL

'

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

738
211
8.009
105
52
1.620
3.916
235
941
747
194
2.826
350
210
1.018
188
733
120
202
261
10.033

210.320

97
4

l

6. 034
985
62

3.422
487
81

59

36

1

24
2
582
13
1.333
50
395
3
636
4

19
1.037
17
179
54
48

5
175
3

853
7

956

1
2

2

8

Total
29
3
6.221
9
25
6
5
80.965
15.969
1.346
1.331
44
802
4
7.608

336
10.822
753
2.698
184
9.261
85

12.665
766
2

• o •• o ••• o ••

••• o ••••••

Terrestre

21
29
682
1
8
47
225

1
12
17
125
4
4
22
121

~

9

52
49

37
28
9

3

1215
20

101

51
4
37

16

4
2

6

7
4
366

15.153

11

41
18
9
1
65.653

27
35
4
1
771
257
8.816
110
64
1.689
4.262
253
1.030
824
206
3.052
374
212
1.085
203
816
144
218
266
10.399
291.126
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- 396A última Conferência das Nações Unidas. levada a efeito em Roma, sobre
turismo, em 1963, deixou consignado em recomendação aos países participantes:
"O turismo constitui ativldad·e hurnan·a fundamental e .sumamente conveniente, que merece o elogio e o alento de todos os povos e de todOIS
os governos."
Consagrando a benemerência do turismo para a Paz Mundial, a ONU, ao
promover, em 1967, o "Ano Internacional do Turismo", exibiu como lema:
··'I1urlsmo, passaporte para a Paz."
Países como a Alemanha., Argen.tlna. AustrJ.a., A1bânla, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Espanha, França, Inglate·rra, Itália, Líbano, México, Portugal, Mõnaco, Iugolávia, Rúsaia, Suíça, Uruguai, ao regulamentarem o turismo, permitiram o jogo.
Considerando que já existe certa tendência para revisão das proibições a
impedir a oficialização do jogo, julgamos che,gado o momento do oferecimento
deste projeto ao exame de ilustres pares, e, ao fazê-lo, fomos Impelidos ·pela pretensão de ajudar aos destinatários da lei que dele resultar, à feição do que já
ocorre com o Decreto-Lei n.o 204/67, sobre-referido.
Sala das s~ssões, em 28 de agosto de 1974. - José Estev"s.
(As Comissões de Constituição e Justiça, de Educação e Cultura e de
Economia.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) às comissões competentes.

Os pro-jetas lidos serão despachados

compal'ecem mais os Srs. Senadores:
Flávl·o Britto - Jie.ssé Freire - Ruy Santos - Amar.aJ Peixoto - Gus•tavo
Capanema - JoSé A'Ug1usto - Maga1hã•es Pinto - Daniel Krieger - Tarso
Dutra.
o SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esta finda a hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento n.o 162, de 1974, de autoria
do Senhor Senador Lourival Baptista, solicitando a t~anscrlção, nos
Anais do Senado Federal, do discurso pronunc!ado no dia. 14 de agos+o
de 1974, na Sessão Plenária do Supremo 'I1ribunal Federal, pelo Mlnlstro
Bllac Pinto, em homens..gem ao ex-Ministro Adaucto Lúcio Ca~doso, exDeputado e ex-iPresldente da Câmara dos Deputados.
Em vota;ção o requerimento.
Os srs. Senadores que o aprovam qu·eíram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento. Será feita a transcrição solldtada.

Discurso pronunciado no dia 14 de agosto de 1974, na Sessão Plenária do
Supremo Tribunal Federal, pelo Ministro Bilac Pinto, em homenagem
ao ex-Ministro Adaucto Lúcio Cardoso, ex-Deputado e ex-Presidente da
Câmara dos Deputados, que publica nos termos do Requerimento n'i'
162, de 1974, de autoria do Senhor Senador Lourival Baptista.
"Reúne-se hoje esta Corte para prestar homenagem a uma figura singU:lns
d·e magistrado: o eminen•e ministro Ad.auto Lúcio Cardoso.
O critério d-efinidor d~ssa singularidade funda-se em um pressuposto irrecusável: o de que o juiz que ingressa neste Tribunal, qualquer que seja sua atlvidade

.
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-3Wanterior - magistrado, advogado ou político -, traz consigo o lastro de uma
formação, de um conjunto de dogmas e de convicções, como marcas indeléveis
de um passado.
O minis·tro adaucto chegou a esta Corte depois de trinta anos de luta politica Intensa, lnspirooa em profunda convicção democr:í.tica, animada por Incoercível vocação para a defesa dos direitos humanos.
A serviço desses ideais -. como advogado ou parlamentar -, sua agressividade, seu destemor, sua audacia, sua coragem, sua implaca,b!lldade e sua integridade, fizeram dele uma personalidade inconfundível de homem público.
A esses traços peculiares ele a,crescentava uma eloqüente forma de protesto
politico para certos momentos cw.minantes: a renúncia a mandatos ou cargos.
Trouxe ele, para o exercício da função jurisd!c!onal, aquele conjunto de
ideais onde s eancor.a.vam os irresistível impulsos de sua ação como advogado
e como politico, quando se tratava de repelir a ·opressão à liberdade ou de
combater a corrupção administrativa.
Enganava-se o ministro Adaucto quando, na mensagem de despedida a
seus colegas da C'âmara dos Deputados, SUJPunha que a toga que !ria. dentro em
pouco envergar seria capaz de .apagar a flama de suas emoções civlcas, a sua
justa ira e a paixão pelo bem público que haviam enchido sua vida e que devastavam como tempestades.
Vinha para o Supremo, declarou, como quem busca um refúgio na enseada
da serenidade e um retomo aos caminhos da juventude.
É possível que com enorme esforço tenha, muitas vezes, represado, em parte,
os seus impulsos naturais quando a matéria em debate env~vesse os temas que,
como centelhas, desencadeavam suas violentas reaçõe.s do passooo.
Essa autocensura a-penas lhe moderava o tom da resposta, mas nunca o fez
esquecer os seus com'l}romissos com os ideais de uma vida inteira.
Mas não seria de se estranhar que um dia o contínuo e acumulado esforço
de contenção aca-basse por romper os diques da censura que se impusera para
revelar o homem autên•!co e raro, com seu temperamento combativo, Impulsionado pela sua nobre paixão pelo bem público.
Foi o que aconteceu há três anos, quand:> nossa casa o viu afastar-se, num
gesto dramático, cuja evocação não poderia hoje ser esquecida.
Sua atitude não foi por todos compreendida, pois ela não se coadunava com
o comportamento sereno e tranqüilo daquela figura de juiz ideal, cuja Imagem
está estampada na consciência pO'l}ular.
•Com efeito, o ministro Adaucto foi um juiz singular, porque seu teperamento, posto a serviço de suas convicções, já havia f~!to dele um político e
um advogado que se distinguia dos demais, tornando-o unlco em estilo de atuação e de luta.
Seu repente não surpreendeu, porém, aos que o conheciam de perto e com
ele haviam par.ticipado das mesmas emoções, na áspera luta ,politica de combate
à d!.tadur·a nos anos 40, nas pelejas da oposição e no es,forço permanente de
def·e.sa das liberdades democrá-ticas.
Os cientistas IJ)Oliticc.s que se •êm dedicado oo estudo do comportamento dos
Juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos comprovam que todos eles refJe.tem,
em seus votos, as convicções politicas, econômicas e sociais anteriores.
o ministro Adaucto não tez exceção a essa regra.
Em seus votos, deixou senliJlr.C patente, embora de forma c·ontlda, seu Indomável apego aos ideais que lhe nortearam toda n vida.
Nele mais do que o saber jurídico, as gerações futuras celebrarão o ânimo
de promover a justiça à base do sentimento de liberdade e de dignidade da
pessoa humana.

.
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lembrança pelas suas qualidades d·e caràter, firmeza e integridade, e, pela cordialidade do trato, que nos proporcionou wn convívio sempre atetuoso.

l!: este também o momento de expressar o justo orgulho que recai sobre esta
Casa por tê-lo contado, em vida, entre seus membros.

Adaucto Lúcio Cardoso, a extraordinária figura que vem de pa.ssar à eternidade. deixa-nos um legado transcendente dos Anais do Supremo Tribunal Federal, definitivamente iscorporado que está à !Hstórla da nação brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -

Item 2:

Votação, em turno único, do Re·querlmento n. 0 165, de 1974, de autoria do Senhor Senador Eurico Rezende, so1lcltando a transcrição, nos
Anais do Senado Federal, do discurso prononcioado peCo Dr. José Francisco de Moura Cavalcantl. cand:da•o da AiRENA ao Governo de Pernambuco, na Convenção Partidária realizada em Recite, no dia 11 do mês
em curso.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o a,provam queiram permanec·er sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento. Será feita a transcriçíio solicitada.

Discurso pronunciado pelo Dr. José Francisco de Moura Cavalcantl, candi·
dato da ARENA ao Governo de Pernambuco, na Convenção Partidária
realizada em Recife, no dia 11 do mês em curso, que se publica nos
termos do Requerimento nl' 165, de 1974, de autoria do Senhor Senador
Eurico Rezende.
"Senhores· Convencionais
Nesta Convenção dn. .AIRIElNA, 'i'&jo-me diante de Peomambuco. Pe-rnambuco
a:qui é síntese de homens. Homens de difer·ente.s oo-igens e que vieram de muitos
lugares: do sertão disuante, seco ·s- poeirento, identlfica'dO no quad-ro da nossa
história, pela têmpera aguerrida do seu filho, que traz no contraste da rudeza
do gesto com a reverência do sinal da cruz, lições de humanidade e de profunda
~>a.bedoria; do agreste da transição, ornamentado na paisagem com um p<IUCO
de mata e um pouco de sertão, com passos •ainda incertos na busca de sua
verdade1ra voca:ção econômica; da zona da mata, onde o ontem é a hls,tórla de
Pernambuco rico e cobiçado, e o hoje é desafio que wbarcru do sodal - na
explosão demogrMica da pobl'eza - ao econômlco - na Incerteza que ameaça
a sobrevi:vêncla: da empresa; do Jitoral, de onde nos vêm a mensa.gem de
restauração e ru tradição de bra.sHida:de e nos desenha a natureza caminhos de
aproximação com outros mundos distantes.
E, n-esta diversidade de origem encontro Pernambuco, unido na mesma
vonta:de. !Aqui vimos todos. como membros do mesmo partido, dizer quem vai
lutar na batalha eleitoral de no·vembro.
Nes·ta diversidade de origem quero encontrar Pernambuco, unido nas mesmas
crenças. Eu acredito e espero que tod'os acireditem que pracca e povo ad'irmam
31 Pátria. Logo estaremos na praça, em frente ao povo. observa/dos e, mais tarde,
jul.gad•os pela consciênciru cívica.
Diante d!li !Pátria, do~ volores da sua unidade, quero que todos ident~flquetn
a dimensão da respo·nsab!Iidade, nes•te momento, atribuída aos candid!lltos pelo
partido revolucionário.
Quero que todos acreditem no ideal revolucionário de reintegrar o Pais na
plenitude .cJ.emocrática, sem as desvios e sem o.s vicias que violentaram, antes· de
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conquJsta d~ cada um e de todoil que rena.\:ce e vive na livre convicção.
Qu~ro, por !soo. que todos acreditem que o voto é wt!rmação de prestigio. É a
ace1taçao das ve·rdrudeB do partido. É a confiança no Programa: de Governo. É
a cono!iaJnça no Programa de Go·verno. É a esperança que lrui1J>lra. ca:da homem.

I!

O voto é escolha: óe caminhos. É o instrumento co-ncreto de convicções e da
consciência col~iva. E porque o voto é tudo wto, desejo-o inatingldo ~lo rprl~
légio _do m~ndo, pelo mtlll1núrio da calbala, pela corrosão dru compra e somente
acess1vel pe.a conqll'ista limpa que se ob~ém na luta• do argumento e na contend-a
da overdacfe.
Investido amanhã na responsrubilidade de governar Pemambuco afirmo
desde logo, que não admitirei, como expressão legítima da. representação popular:
nem os beneficiários c!e leilão de .votos, nem os comprometidos com o arvHta.mento
da Uberdade de escolha.
São obj~tivos irrenunci!Wels da !Revolução ~gua.la:r as oportunidades de particirpaçã.o nlll vida. politica; eliminar a influência do poder econômico, quando
responsável pelos vícios do processo e pela distorção da.s vontades; fazer do
poder, apenas, Instrumento da, rvocação de se!'Vir ao inter!.'sse geral.
Na: responsabilida.de de comanda,r. estou ciente, insere-se o dever .de assegurar a realldação dos objetlvos e preservar as conquistas.
S1·s. Convencionais.
iN'ão me basta vê-los unidos nas >Ontades e nas crença.s. Não me 1bas•ta: a.
MlJENA pa,cif!cada sem as tensões e os enfraquecimentos da rebeldia.. iNão me
bast!lJ a AIRENA unida - o que haverá de ser permanente - sem o ·desga-ste .oos
f•ragmentos e das !facções.
Quero uma ARENA lúcida, que chegue ao povo consciente das razões e dos
fatos que lhe conferem preferência - signl!icativa preferência. - no ve·redicto
da co1etivldade. Quel!'o uma. AJR'EINA mot~vada: IJ)elo que lhe cumpre representar.
Ela é o Gove·rno. Traduz um .processo revolucionário - contínuo e irreversivel
- que tomou pequena a. década para o ta.manho das realizações. Processo
revolucionál"io que .fez o mundo respeitar a criatlvlda:de bra.\:Heira na busca dos
próprios caminhos; que fez chega,r ao povo, ao mals distante, na, c~da'de e nos
campos, sem o estridente ala·r!do dSJ demagogia e sem a preocupação da :popula:ridade, as mals expressLvas conqulsta.s sociais.
Quero uma A!RENA lúcida, que chegue ao povo consciente das razões e dos
batalha eleitoral, e sempre, na d·efesSJ do ideárlo político da democracia.
Ouçam-me, neste lns•tante, Srs. Co·nvenclonais, na renovação do compromisso .
.A!qul cheguei percorrendo caminhos longos, sem a:talhos e sem desvios. onde
não estão assinalados a contração de dírvldas e o rastro do comprometimento.
Quis, no en•t!lillto, por rvontade prój)ria, celebrar dois compromissos: um
com a minha geração prura aJflrmar s·eus "i'Silores ·e -rea:Jizar seus anseios; o outro,
eu firmei com a. minha terra, na Intenção de encontrar um desti·no de gl'andeza
enquanto me couber a. missão de conduzi-la.
& fatalida:de ecológica dos recursos escassos; o ·es-tâiglo da pobreza; o abismo
sodai que :perdura e o desnív·el da economia reg.lon::l:l ql!e aJUmenta, não .cr~sa
nlmam e não justlrflcam a indtferença contemplativa, senao estimulam o espuito
empreended<>r na Inquietação de vencer e no desejo de pro.gredk.
Rerufirma.r os valores de Pernambuco para conquls,ta.r seu verdadeiro presLiglo· contribuir com o Pais nas sua.s frentes de 1uta; a:tende.r aos reclamos do
social onde me senslbillzs., sobretudo, o humilde; transformu a e·ventual descrençà nos dias futuros em dterminação de mudança; eis a Insurreição perna:mbucana dos nossos dias. Eis a: tarefa de todos nó.s."

~
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iDiscus.são, em turno único, do Projeto ·de iLel do Senado n.0 '54. de
1974 - Complemc·ntar, de autoria do Sr. Senador !Pruulo ToiT:s. que
altera os arts. 1.o, 2.o ·e seus parágrafos; e 3.0 e seus ipc!.sos da Le1 ICOJ!lplementar n o 2 de 29 de no-vembro de 1967, que dispoe sobre a. ·e~ecuçao
do disposto 'no ':art. 16, § 2.o, da: Constituição Fed'era1, relati.vamente à
remunera:ção dos Ve·readores·, tendo
PAJR.EOER, sob n.o 2!53, de 1974, da COmissão:
- de Constituição e Justiça., favorável, com as emendas que apresenta, d•e n.os l e 2-CaT.
A matéria constou na Ordem do Dia de 20 de junho do CO·N'ente ano, tendo
a discussão adiada a requerimento do sr. Sena:do·r Virgílio Távora, para: a ses·são
de 28 do mesmo mês. Nesta datl!i, a requerimento do mesmo Sr. Senrudor, !fo1 a
discussão do projeto novamente adiada, para a: ;presente sessão.
Em discussão o projeto e as emendas. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores quis·er discuti-los, vou encer.rar a discussão.

(IPausa.)•

IElm votai;ãO.

O .SR. FRANCO MONTORO - !Peço a pala.vra, Sr. Presl•dente, pa:ra encaminh!lil' a votação.
O SR. PRESIDENTE (Pauio ToiTes) - concedo a pa:lavra .ao nobre Senad'<M"
Franco Montoro, para. encaminha.r a vota:ção.
O •SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, desejo, em duas palawras,
cong.ratular-me com o autor da. proposição - que, no caso, coincide com ·a
:pessoa do nosso Presidente - e com o .Congresso Naelonal, pela ~rovação· que,
temos a certeza., será .feita deste oportuno projeto de lei. Ele faz j·llSt!ça aos
municípios •brasileiros.
·
A função de Vereador tem uma. Importância que não tem sido devidamente
apreciada. Uma dúvida e uma: falta de atualização da legislação têm tra.z!.d'o
dificuldades à remuneração dos Vereadores nos municípios doe população superior a 200 m!l hab!.ta·nte.s.
O projeto de V. Ex.a. coloca em termos atuals e de justiça a matéria. Teve
o apoio de todas as Comissões e, eertamente, vai te1 o apoio .creste Plenário.
Permito-me, entretanto, acrescentar um a:pelo: que, em eomplementação a esta
decisão o Congresso INiacionall faça .também a justiça que se impõe em relação
aos demais Vereadores.
A função de Vereador. em todos os municípios brasileiros, é da: malo·r relevância. Estabelecer, como fa'Z o preceito constitucional, um dispositivo que proíbe
qua1quer remuneração, isto é, toma gra·tulto o exercício doa ·função de Vereada.r,
é ·privar muitas pessoas de se dedicarem a •esS:li função, é !llfa:st!lil' ·essas pessoas,
porque não dispõem de recursos ou de uma pa:rcela de tempo ou de tempo suficiente para consagrar à causa pública. Além disso, é um pr!ndpio de jutlsça que
todo homem que trabalha deve ter a sua .remuneração.
O .vereador, nos municípios do. Interior, tem um1a função fundamental e
isto é ·l'econhecido por todos. O desenvolvimento, que é 'a grande a:spiração
nacional, só se efetiva à medida em que penetra no território brasileiro. A
interiorização do desenva.lvl.mento depende das Câmaras Municipais. i!!: através
do Vereador, d:a Oâma.ra Mllniclpa:l, que o desenvolvimento chega ·até as populações do interior, Isto é, até a população bras1lelra. A •função de rflscalllzação,
de observação, de estudo dos problemas é tarefa que implica tempo, em trabalho, ·em •energias. Não é justo que não se remunere lllque.Je que trwbalha pelo
bem comum.
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foi o>bjeto de uma indicação noss>a à Comissão de Constituição e Justiça. Esta
matéria pode e deve ser .competência do Congresso Nacional. IPode ser apresentada uma emendlli constitucional, assinada, .evidentemente, pela terça parte e,
portanto .por representantes também da IMaioria. PaTa que isso seja viável e se
tire da iniciativa qualquer CM"áter partidário, fizemos uma indicação à Meslli, a
qual já foi remetld>a à Comissão de Constituição e Justiça, p111ra que ela examine
o problema e elalbore a emenda. A: proposição oriunda dlt Comissão de Justiça,
pe1a sua objetividlllde e ·pela sua elevação, terá, certamente, o apoio ·da maioria
dos membros do Congresso iNacion:al.
Será um complemento ·III este ato de justlçlli que, neste momento, o Congresso
Nacional, por iniciativa de V. 1Ex.1", Sr. :Presidente, pres·ta aos Vereadores de todo
o Território· nacional.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
O Sr. Heitor Dias - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Heitor Dias.
.
O SR. HEITOR DIAS - Sr. Presidente, desde o instante em que V. Ex.a
apresentou este projeto e quando tramitou essa proposição pela Comissão de
Constituição ·e Justiça, da qual tenho a honra de fazer parte, louve! os propósitos de V. Ex.a
De princípio, coerente com o meu ponto de vista, entendo que tal medida
deve ser estendida a todos os Verllidores do Brasil. As razões são óbvias, sobretudo para que o Poder Legislativo, nos municípios do interior do Pais, representado pelas Câmaras de Vereadores, não acabe por ficar entregue apenas aos
mais abastados, aos mais favorecidos pela sorte económica.
Entendo assim que me parece oportuno tentarmos, pelos m·eios legais e regimentais, a modificação do dispositivo constitucional que limita a remuneração
dos Vereadores aos municípios com população superior a duzentos mil habitantes.
Essa iniciativa se impõe, sobretudo se levarmos em conta que dos 3.850 municípios, quantos existem no Pais, apenas 17, tirante as capitais de Estado, possuem
população superior a duzentos mil habitantes.
·
De modo que, Sr. Presidente, embora susten~ando a necessidade de se horizontalizar a iniciativa, sou favorável ao projeto de V. Ex.a, ora sob a apreciação
deste Plenário. (Muito bem!)
O Sr. Guido Mondin - Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Com a palavra o nobre Senador Guldo
Mondin, que falará como líder.
o SR. GUIDO MONDIN ~ Sr. Presidente, é bem conhecida a opinião de
todos os Parlamentares, com relação ao restabelecimento dos subsídios dos Vereadores, em quaisquer condições. Isto, Sr. Presidente, mais dia, menos dia, ocorrerá, o que é verdade. O projeto que vamos apreciar agora já é um grande
passo nesse sentido.
Sr. Presidente, a Maioria vai votar favoravelmente ao projeto, na segurança
de que toda a casa o fará, até porque, pela palavra do nobre Senador Franco
Montoro, já temos esta antecipação. Assim, também antecipo, com estas breves
palavras, a votação da Maioria. (Muito bem!)
O Sr. Osires Teixeira - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Tem a palavra o nobre Senador Os!res
Teixeira, para encaminhar a votação.
O SR. OSIRES TEIXEIRA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao manifestar
a minha posição francamente favorável à aprovação do presen~e projeto de lei,
faço-o, primeiro, em obediência à palavra do líder, segundo, por imposição de
consciência, por representar a proposição, como bem disse o nobre Senador Gui-
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municípios brasileiros.
E se me faço, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ouvir, manifestando-me são
só pelo voto mas também pela palavra, neste momento, é porque no meu Estado,
onde mais de 50% da sua população se encontra na zona rural, a maioria· dos
Vereadores, sobretudo aqueles das menores cidades, é constituída por homens
que residem quase que necessariamente fora da sede dos municípios. Admite-se
até que não se faça da Câmara de Vereadores uma forma de remuneração. O
que não ·é justo, é até absurdo, é exigir que aquele homem, sem dúvida alguma
o primeiro degrau da democracia, pague para ser Vereador, pois comumente
tem que se deslocar, ora dos distritos, ora dos povoados, ora do Interior do mupara
.nicípio,
.
. . o exercício dessa
. função na sede do município.
V. Ex.a andou multo bem ao apresentar o projeto de lei que ora se aprova
e praza aos céus que brevemente possamos atender a todos os Vereadores brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente: (Muito bem!)
_ _. O. SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Nos termos do art. 329 do Regimento
Interno, por se tratar de projeto de lei complementar que exige quorum especial
para a sua aprovação, proceder-se-à à votação nominal.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
o Sr. 1.0 -Secretárlo vai proceder .à chamada..
(Procede-se à chamada.)
Respondem à chamada e votam "sim'', os Srs. Senadores:
Adalberto Sena -Flávio Brltto- José Lindoso -José Esteves ·Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Clodomlr
Mllet - José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônlo Portella Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dlnarte
Mariz - Luís de. Barros - Jessé Freire - Domíclo Gondlm - Ruy
'Carneiro - Wilson Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcant-e Teotônio Vilela - Augusto Franco - Lourlval Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - l:urlco
Rezende - Amaral Peixoto - Vasconcelos Torres - Danton Joblm -·
Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho
Pinto - Franco Mon toro - Leoni Mendonça - Oslres Teixeira - Fernando· Corrêa - Accioly Filho - Lenoir Vargas - Daniel Krieger Guida Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Votaram favoravelmente ao projeto,
47 Srs. Senadores.
Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:
"

,.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 54, de 1974
(Com'(llementarl
Altera os arts. 1.0 , 2.0 e seus parágrafos, e 3.0 , 1e 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 F.ederal, relativamente à remuneração ·dos Vereadores.
o Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - 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, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 1.0 - As Câmaras Municipais das Capitais e as dos Municípios de
população superior a 200.000 (duzentos mil) habitantes poderão, mediante Resolução, atribuir remuneração aos seus Vereadores, nos limites
e critérios fixados nesta Lei,"
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"Art. 3.0 - A remuneração de Vereador, dividida em partes fixa e vadável, não ultrapassará, no seu total, às seguintes proporções em relação
aos subsídios dos Deputados à Assembléia Legislativa do respectivo Estado, excluída a retribuição relativa às sessões extraordinárias:
I - nos Municípios com população de mais de 200.000 (duzentos mil) até
300.000 (trezentos mil) habitantes -um quarto;
II - nos Municípios com população de mais de 300.000 (trezentos mil)
até 500.000 (quinhentos mil) habitantes- um terço;
I I I - nos Municípios com população de mais de 500.000 (quinhentos mil)
até 1.000.000 (um milhão) de habitantes - metade;
IV - nos Municípios com população superior a 1.000.000 (um milhão)
de habitantes - dois terços; e
V- nas Capitais com população superior a 1.000.000 <um milhão) de
habitantes - dois terços, e nas outras Capitais - metade."
"§ 1.0 - A parte variável da remuneração não será inferior à· fixa e
corresponderá às sessões a que comparecer o Vereador, não podendo ser
paga mais de uma por dia."
''§ 2.0 - Durante a legislatura, não se poderá elevar a remuneraç§.o,
a qualquer título, ·salvo no que tange à atualização, subordinada aos
limites fixados neste artigo."
Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 - Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Aprovado o projeto, passa-se à votação das emendas. O Sr. 1.0 -Secretárlo vai proceder à chamada.
Procede-se à chamada.
RESPONDEM }, CHAMADA E VOTAM "SIM", OS SRS. SENADORES:
Adalberto Sena - Flávio Brltto - José Llndoso - José Esteves Cattete Pi11helro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Clodomir
Mllet - .Tosé Sarney - Fausto Cast·elo-Branco - Petrônlo Portella Vlrgíl!o Távora - Waldemar Alcântara- Wilson Gonçalves - Dlnarte
Mariz - Luís de Barros - Jessé Freire - Domício Gondim - Ruy
Carneiro - Wilson Campos - Arnon de Mello - Luiz Cavalcante Teotónio VIlela - Augusto Franco - Lourlval Blllptista - Antônio
Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Lindenberg - Eurico
Rezende - Amaral Peixoto - Vasconcelos Torres - Danton · Jobim Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - ·Carvalho
Pinto - Franco Montoro - Leonl Mend•onça - OS!res Teixeira Fernando Corrêa - Accioly Filho - Lenolr Vargas - Daniel Krleger
- Guldo Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Votaram favoravelmente às Emendas,
47 Srs. Senadores.
Aprovadas.
A ma;térla vai a comissão de Redação.
São as seguintes •as emendas aprovadas
EMENDA N.0 1 - CCJ
"§ 2.0 - Durante a legislatura, a remuneração poderá ser atuallzada quando
forem alterados os subsídios dos Deputados, obedecidos os limites fixados neste
nrtjgo."
Sala das Comissões, 12 de junho de 1974. - Helvídio Nunes, !Relator.
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A Comissão de Constituição e J·ust!ça aprova o parecer do Senhor Relator,
com a seguinte emenda ao § 1.0 do art. 3.0 da Lei Complementar n. 0 2, de 29 de
novembro de 1967.
EMENDA N. 0 2 - CCJ
Leia-se:
"§ 1.o - A par:t.e variável da remuneração não será inferior a fixa e cortesponderá às sessões a. que comparecer o Vereador, não podendo ser paga
mais de uma ordinária por dia e até quatro extraordinárias por mês.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Esgotada. a matéria. constante da
Ordem .do Dia, vai-se passar à votação do Requerimento n. 0 172/74, lido no
Expediente, de urgência para o Projeto de Lei da Câmara n.0 94, de 1974.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram ficar sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 94, de 1974
(n.o 1. 986-B/74, na casa de origem), de iniciativa do Senhor Presidente
da República, que cria o ?undo Nacional de Desenvolvimento (F'ND),
e dá outras providências (dependendo de pareceres das COmissões de
Economia. e de Finanças).
Sol!cito ao nobre Senador Renato Franco o par.ecer da Comissão de Economia.
O SR. RENATO FRANCO - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto de lei
em exame, de !n!c!ativa do Poder Executivo, cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento (art. 1,0), ."destinado a financiar projetas prioritárloos em áreas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do País, especialmente quanto
à infra-estrutura.
2.
o Fundo será formado e alimen•t.ado (art. 2.0 ) por um fluxo de recursos
de quatro diferentes procedências:
"I - recursos orçamentários específicos;
II - recursos de origem externa;
III - as parcelas do produto da arrecacl.ação dos impostos únicos sobre
lubrificantes e combustíveis · líquidos ou . gasosos, energia elétrica e
minerais do País, que, nos termos do art. 26, !tens I, II e lU, .da Constituição, cabem à União, e o produto da arrecadação das sobretarifas a
que se refere a alínea a do art. 51 da Lei n.0 4.117, de 27 de agosto
de 1962.
IV - outras fon1tes de recursos."
3.
Dos montantes de cada espécie dos recursos de que trata o item III,
do art. 2.o, a que fizemos referência, serão (art. 3.0 ) "automaticamente transferidos para os respectivos Fundos, como subcontas do Fundo Nacional de
Desenvoh·!mento, consoante as vinculações legais existentes e sem prejuízo das
normas que regem sua administração, os segu!n:t.es percentuais:
I - em 197·5 - 90% (noventa por cento);
I I - em 1976 - 80% (oitenta por cento);
III - em 1977 - 70% (setenta por cento) ;
IV - em 1978 - 60% (sessenta por cento);
V - a partir de 1979 - 50% (c!nqüenta por cento).
4.
A parte restante dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento será
1art. 4. 0 ) "a;plicada prior!:tariamente nos setores de Minas e Energia, Transportes

-405e Comunicações, podendo outras áreas ser ainda incluídas em decorrência de
prioridades definidas em cada Plano Nacional de Desenvolvimento".
5.
A inclusão, no orçamento anual, dos dispêndios de recursos do Fundo
Nacional de Desenvolvimento obed·ecerá (art. 5, 0 ) ao disposto no art. 62, e seu
§ 1.0 , da Constituição. E a aplicação dos ditos recursos será programada (art. 6. 0 )
"com obs·ervância do disposto no art. 15, e seus parágrafos, do Decreto-lei n.0 200,
de 25 de fevereiro de 1967, com a re~ação dada pelo art. 5.0, da Lei n.o 6.036,
de 1.0 de maio de 1974, as.sim como no art. 7.0, inciso I, deste último diploma
legal".
6.
Cada Est.ado, mediante legislação específica, poderá utilizar (art. 7. 0 ) os
recursos correspondentes às parcelas do produto da arrecadação dos impostos
únicos sobre lubrificantes líquidos ou gas{)SOS, energia elétrica e minerais do
País, que lhe cabem n{)s termos do art. 26, itens I, n e III, da Oonstituição,
para, juntamente, com outras fontes de recursos, constituir fundo de desenvolvimento estadual, obedecidas, no que couber, as diferentes prescrições veiculadas
no 'texto ora examinado.
7.
A exposição de motivos, que serviu de base justificadora do projeto, é
subscrita pelos Senhores Ministros de Estado da Aeronáutica, das Minas· e
Energia, dos Transportes, das Comunicações e Che·fe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República.
8. A exposição começa colocando em destaque a importância da parcela representada pelos fundos vinculados, nos recursos do Tesouro. No orçamento para
1974, informa, a parcela em questão, na casa dos Cr$ 20;5 bilhões, exprime
34,98% do total da receita do Tesouro.
Em setores de infra-estil'utura, principalmente, prossegue o documento
9.
citado: "é importante assegurar a estabilidade das fontes de recursos, em perspectiva de longo prazo". O que pôde ser feito· nos setores de Energia, Transportes
e Comunicações na última década, observa, é uma demonstração dis.so.
10. Do ângulo em que cabe a este órgão Técnico analisar e apreciar o assunto,
diremos, para início de considerações, que a proposição representa uma iniciativa a mais, tomada pelo a.tual Governo, com vistas à prioritária problemática
do desenvolvimento económico do Pais.
11. Existe, hoje, um consenso universal no sentido de que a missão administrativa dos governos consiSte, em grande parte, no aprimoramento da ação
planejadora e gerencial, exercida sobre o espaço geográfico a eles submetidos.
O exato equacionamento dos problemas, a oportuna captação e alocação de
recursos, a eliminação d.os entraves burocráticos e a compl~t.a execução dos
programas adotados constituem, entre outros, fatores de êxito administrativo
para os Governos que puderem observá-los.
12.
Pacífica, emb{)ra, na força com que se impõe na linha de interesse das
coletividades, em termos de objetivo final a atingir, a idéia do desenvolvimento
não é simples e homogênea, através do mundo.
13.
Existe em torno dela um universo de controvérsias. Entre o.s principais
pontos polêmicos, citaríamos os que se relacionam com as opções a serem feitas,
com referência:
(!) às prioridad-es a estabelecer;
(ll) à forma de obtenção de recursos para investir;
(!II) aos prazos a serem fixados para a implementação dos planos e programas, considerada a carga tributária suportada pelo contribuinte:
(IV) ao próprio modelo técnico de solução, a ser adotado para cada tipo de
problema.
14. Numerosas ind·agações estariam aí presentes, de permeio, com estas: desenvolvimento com inflação? Com alta pressão tributária sobre o contribuinte?
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Com o endividamento externo a níveis elevados? Com a participação dire.ta
de grupos ou agências governamentais, estrangeiras, ·na montagem de complexos econômicos·?- Com a proibição de que est-rangeiros, pessbas físicas ou jurídicas participem dos empreendimentos relaelonados com a exploração das rtquezas' nacionais? Com o apelo sistemático· à im:J)<lrtação de tecnologia ·estrangeira,
ao peso de um oneroso aluguel de patentes?
15. Outras diferentes questões poderiam ser propostas, numa sucessão talvez
infinita. As formas de· tratamento a;dotadas para elas variam exatamente,
achamos, em função de três condicionantes principais: (a) a gravidade com
que se configura o quadro econômlco, nas suas dimensões conjuntural e estrutural, no momento em que um governo se dispõe a modificá-lo; (b) a conceltologia polí'tica fundamental desse governo; (c) as dlsponibi'idades utlllzáveis,
inclusive no que se refere à quantidade e à. qualldade do material humano
com que se pode contar no lugar e na hora em que o problema vai ser
enfrentado.
16. l!: ilustrativo, por exemplo, na seqüência d·estas considerações, aludl·r ao
comportamento clássico dos governos totalltários de nosso tempo na promoção
odo desenvolv·lmento' Eles sempre aceleraram ruo máximo o procenso, com
inteiro desapreço ao que isso custaria ao contribuinte, em termos de sacrifício
humano. E procuraram expandir com prioridade a Indústria pesada, mantendo
em baixo nível a produção de bens de consumo.
17. O e:Jremplo japonês que não é, afinal, o de um estado totalitário, nos
apresenta outros diversos aspectos, de grand·e Interesse. Destaca-se ali, por
exemp~o. a participação total do povo, no grande esforço encadeado, fato que
se explica em função das singulares qualidades do homem japonês. E ainda
cabe ressaltar, no modelo nlpônlco de desenvolvimento, a circunstância quase
lnverossímll de tudo ter por base o capital gerado em easa, desmoralizando
velhas presunções correntes entre os supostos entendidos na mecânica das questões econômlcas.
18. Outro aspecto a identificar e a exaltar na explosão econômlca japonesa
é a dependência mínima em relação à tecnologia estrangeira. As patentes e o
know how nacional tendem a imperar sozinhos, naquele compacto complexo
de indústrias presente hoje nas minúsculas e pobres !lhas do distante império
asiático.
19. No caso do B~asll, o bom tratamento a ser dado aqui aos assuntos relacionados com a ace!eração do progresso econômlco é aquele, em nosso entender,
que se harmonize com as tradições humanistas e democráticas do Pais. Isso
implica na necessidade de um justo equilíbrio entre os meios adotados e os
fins acolhidos, para que o grande beneficiário de tudo qunnto se fizer seJa,
de fato, o homem.
20. Cabe, outrossim, ao Estado, em nosso País, a posição de comando no
processo de desenvolvimento, consideradas as características singulares de nossa
realidade nacional. Ele é o maior poder econômico aqui existente e é, também,
no espaço brasileiro, a estrutura que' di:spõe do maior número de instrumentais
de ação·.
21. Para exercer o papel que lhe cabe, como agente principal do desenvolvimento nacional, precisa o Estado· bra;slleiro de mecanismos legais adequados
às diferentes ações administrativas que deve executar. A própria experiência
vai, Inclusive, sugerindo modificações e aperfeiçoamentos, com vistas a melhorar
o grau de funcionalidade dos mesmos.
22, O presente projeto traduz, tão-some:1te, esse just.o propósito de melhorar
- redefinindo e alterando sistemáticas - as condições de eficiência administrativa, na execução dos programas de forta'ecimento da economia nacional.
Opinamos, assim, pela aprovação do projeto.
);J o parecer, Sr. Presidente.
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Távora o paveoer da Comissão de. Finanças.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, eom a Mensagem n.o 255, o Excelentíssimo senhor Presidente da República submete à deliberação do congresso Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição, o projeto
de lei que cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND), e dá outras
providências.
O Fundo Nacional de Desenvolvimento destina-se a financiar projetes prioritários em áreas estratégicas para o des·envolvlmento económico e soclal do Pais,
especialm-ente quanto à infra-estrutura.
Na exposição de motivos que acompanha a Iniciativa Presidencial, os Senhores Ministros d·e Estado da Aeronáutica, das Minas e Energia, dos Transportes, das Comunicações e Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência
da República, destaeam a participação considerável dos fundos vinculados nos
recurso[: do Tesour·o, que no Orçamento para 1974 a1cança 34,98%.
Dizem Suas Excelências da necessidade de assegurar aos setores de infraestrutura a estabilidade das fontes de recursos, em perspectiva de longo prazo,
ressaltando o desempenho notável dos setol'es de En·ergla, Transportes e Comunicações nos últimos dez anos. E o atual Chefe do Governo já reafirmou o
propósito de continuar assegurando os recursos nec.essárlo:S a que tais setores
prossigam executando a programação realizada.
conduindo sua exposição, afirmam os Senhores Ministros:
"O anteprojeto de lei que temos a honra de submeter a Vossa Excelência obj·etiva permitir, quanto aos mais importantes fundos vinculados,
uma programação integrada, fundamentalmente na áirea de infra-estrutura econômlca: O Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) englobaria
os atuais fundos constituídos com os Impostos únicos (parte da União)
e com as sobretarlfas de telecomunicações, os quais, sem extinguir-se,
passariam a constituir subcontas do FND.
S•em prejuízo do entendimento de que· tais recursos devem normalmente orientar-se para os setores a que estão, hoje, vinculados, a constitull(ão do Fundo obj etlva dotar o Executivo de certa flexibilidade e
visão o•rgânica que permitirão maior eficiência em sua ap'icação.
Aproveitamos a oportunidad•e para renovar a Vossa Excelência nossos
protestos de profundo respeito."
·
Tramitando na Câmara dos Deputados, a proposição do Poder Executivo obteve pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade e
juridicldade, e das Comlssõ·es d•e Economia, Indústria e Comércio e de Finanças
p·ela sua aprovação. Submetido a v·otação em Plenário, foi o projeto aprovado.
ó Fundo seTá constituído com .recursos das seguintes origens:
"I - recursos orçamentários especificas;
II - recursos de origem externa;
m - as parcelas do produto da arrecadação dos Impostos únicos
sobTe lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos, energia elétrlca e
minerais do País, que, nos tennos do art. 26, Itens I, II e m, da Constituição, cabem à. União, e o produto da arrecadação das sobretarifa.s a
que se refere a alínea a do art. 51 da Lei n.0 4.117, de 27 de agosto de 1962;
rv - outras fontes de recursos."
Está prevista a transferência automática para os respectivos Fundos, como
subcontas do Fundo Nacional de Des·envolvimento, conforme as vinculações legais
já existentes e dentro das normas que regem sua administração, dos seguintes
peircen tuals:
Em 1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90% (noventa por cento);

.•
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70% (setenta por cento);
Em 1977
60% (sessenta por cento);
Em 1978
50% (c!nqüenta por cento).
Em 1979
Quanto a parte restante dos recursos do FND diz o art. 4.0 do projeto
que ela será aplicada prioritariamente nos setores de Minas e Energia, Transportes e Comunicações ou em outras áreas que poderão ser incluídas em fac.e
de prioridades fixadas no Plano Nacional de Desenvolvimento.
Os dispêndios de recursos do FND serão incluídos no orçamento anual,
obedecendo-se o que dispõe o art. 6·2 e seu § 1.0 , da Constituição Federal, e a
aplicação de recursos será programada dentro dos dispositivos constantes do
Decreto-Lei n. 0 200, de 2·5 de fevereiro de 1967 e da Lei n. 0 6.036, de 1.0 de
maio de 1974.
Em seu art. 7.0 o projeto autoriza os Estados a elaoora:rem leis crla·ndo fundos
de desenvolvimento estadual para utilização dos recursos que lh:es cabem do
produto da arrecadação dos impostos únicos, somados a recursos de outras
fontes, obedecida a ·sistemática adotada para o Fundo Nacional de Desenvolvim·ento.
A proposição PJ.'Iesldenclal é mais uma iniciativa do atual G<Jverno, que
bem demonstra sua preocupação com o desenvolvimento econômico e social do
País. Ela revela o desejo de aprimorar cada vez mais a ação planejadora e
a gestão dos recursos públicos. Busca um melhor equacionamento dos problemas, uma captação de recursos para a alocação oportuna e conveniente, dentro
das prioridades do Plano Nacional de Desenvolvimento.
Ressalta, indiscutível, o objetivo maior de eliminar a burocracia, dar ao
Poder Executivo certa flexib1lldade de ação para assegurar maior eficiência e
a completa execução dos programas adotados.
Hã na Administração Federal considerável número de Fundos Especiais. Só
na área do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Planejamento da Presidência da República existem 10 (dez) Fundos.
A eXperiência desses fundos velo demonstrar o acerto da política de captação de recursos especiais para aplicaçâ<l em setores prioritários do desenvolvimento brasileiro, especialmente os de infra-estrutura.
No âmbito da competência regimental da Comlssãio de Finanças, devemos
ressaltar que o § 2. 0 do art. 62 da Constituição veda a vinculação do produto
da arrecadação de qualquer ·tributo a determinado órgão, fundo ou despesa,
contudo ressalva os impostos •especiais, que são exatamente os que Integram o
Fundo cuja criação é proposta.
Os fundos existentes constituídos com a parcela da União no produto da
arrecadação dos impostos únicos e com as sobretarifas de telecomunicações não
ficarão extintos, mas passa.rão a integrar o FND como subcontas.
A aplicação dos recursos do Fundo a ser criado será feita conforme o disposto no a:J.'It. 15, e seus parágrafos, do Decreto-Lei n. 0 200, de 25 de fevereiro de
1967, com a nova redação dada pelo art. 5. 0 da Lei n.0 6.036, de 1.o de maio de
1974, assim como no ·art. 7.0 , Inciso I, desta Lei.
Examinados os aspectos que cabem a es·ta Comissão, nada vemos que se
possa opor ao projeto em apreço.
Ante as razõ,es aptresentadas, ooncluímos pela aprovação.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - Os pareceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, val-se passar à sua apreciação.
Em cUscussão o projeto.
Em 1976
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- 409Se nenhum dos Srs_ Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa.)

·:

Está encerrada.
~votação ..
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
~tá aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

(Pausa;)

PROJETO DE. LEI DA CAMARA
;N.o 94, DE 1974
(N.0 1.986-B/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENliOR PRESIDENTE DA REP'ÚBLICA)

. Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) e dá. ou~ras providências.
·
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 É criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento <FNDJ, destinado
a financiar projetes prioritários em áreas estratégicas para o desenvolvimento
econômlco e social do País, especialmente quanto à infra-estrutura.
Art. 2.0 Integrarão o FND:
I.- recursos orçamentários específicos;
I [ - recursos de origem externa;
m - as parcelas do produto da arrecadação dos impostos únicos sobre
lubrificantes e combustíveis liquidas ou gasosos, energia elétrlca ·e· minerais do
País, que, nos termos do art. 26, itens I, 1ii e m, da Constituição, ca-bem à União,
e o produto da arrecadação das sobretarifas a qu·e se refere a alinea a do art. 51
da Lei n. 0 4.117, de 27 de agosto de 1962.
IV - outras fontes de recursos.
· Art. 3.0 - Dos montantes de cada espécie dos recursos de que trata o Item
III do oart. 2.0 serão automaticamente transferidos para os respectivos Fundos,
como subcontas do FND, consoante as vinculações legais existentes e sem prejuízo
das normas que regem sua administração, os seguintes percentuais:
I - em 197·5 - 90% (noventa por cento);
J:r - em 1976 - 80% <oitenta por cento);
Il'I - em 1977 - 70% (setenta por cento);
:DV - em 1978 - 60% {sessenta por cento);
V - a partir .de 1979 - 50% (cinqüenta por cento).
Art. 4.0 - A parte restante dos recursos do FND será aplic-ada prioritariamente nos setores de Minas e Energia, Transportes e Comunicações, podendo
outras áreas ser ainda incluídas em decorrência de prioridades definidas em cada
Plano Nacional de Desenvolvimento (·PND).
Art. 5.0 - A inclusão, no orçamento anual, dos dispêndios de recursos do
FND obe'decerá ao disposto no art. 62, e seu § 1.0 , da Constituição.
Art. 6.0 - A aplicação dos recursos do FND será programada com observância
do diSposto no art. 15, e seus parágrafos, do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo art. 5. 0 , da Lei n. 0 6.036, de 1.0 de maio
de 1974, assim como no ·art. 7. 0 , Inciso I, deste último diploma legal.
Art. 7.0 - Cada Estado, mediante legislação específica, poderá utilizar os
recursos correspondentes às parcelas do produto da arrecadação dos impostos
únicos sobre lubrificantes líquidos ou gasosos, energia elétrica e minerais do
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juntamente com outras fontes de recursos, constituir fundo de desenvolvimento
estadual, obedecidas, no que couber, as prescrições dos arts. 3.0 , 4. 0 e 5.0 . das
demais disposições aplicáveis desta lei.
·
Art. s.o- Esta lei entrará em vigor na data. de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
·
·
o SR. PRESIDENTE (Pauio Torres) - Vai-se passar, agora, à apreciação do
Requerimento n.o 173/74, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei
da Câmara n. 0 92, de 1972.
Em votação o requerimento.
os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprova:do.
Em conseqüência, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei da Câmara. n. 0 92,
de 1974 (n. 0 2. 003-C/74, na Casa d·e origem), de !n!c!at!va do Senhor
Presidente da República, que altera o Qullldro de Pessoal da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da s.a Região e dá outras providências.
(Dependendo de parecer~s das Comissões de Serviço Público Civil e de
Finanças).
Solicito ao nobra Senhor Senador Heitor Dl:as o parecer da Comissão de
Serviço Público Civil.
o SR. HEITOR D>I:AJS -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto de Lein.0 92,
de 1974, alterando o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da s.a Região, chega-nos da Câmara dos Deputados para a revisão
constitucional da responsllibll!dada do Senado.
·
É da iniciativa do Senhor Presidente da República, registrando-se num dos
trechos da Exposição de Motivos firmada pelo Senhor Ministro da Justiça:
"A consagrada competência do Executivo para o encaminhamento dos
projetas de lei que impliquem em aumento de despesa exigiu a tramitação do processo por esta Pasta, responsável pelo inter-relacionamento
com os demais Poderes."
. Pertence também à referida exposição de motivos:
"Ao ser encarÍlinhado a este Ministério o primeiro anteprojeto de lei
sobre caso Idêntico, iSto é, o do Tribunal Regional do Trabalho da 1.o.
Região, tivemos a preocupação de encaminhá-lo ao Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP), que em parecer constante do Processo n.0 MJ-52.357/74, traçou as diretrizes a serem seguidas por esta
Secretaria de Estado, em casos análogos, tomando por paradigma a Lei
n. 0 6.013, de 27 de dezembro de 1973, referente à 2.o. Região e que foi
elaborada por aquele órgão. Assim, o projeto de !e! que ora encaminhamos à consideração de Vossa Excelência mantém a indispensável equivalência de denominações, atribuições e símbolos recomendados no exped!·ente em referência."
A proposição sob exame passou por todos crivos e cautelas antes de alcançar
o Congresso. Na Câmara dos Deputados, foi por duas vezes examinado pelas
Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público e de .Finanças, sendo
aprovado nas duas oportunidades: na primeira, quanto ao projeto propriamente
dito, nos termos em que foi encaminhado pelo Senhor Presidente da República;
na segunda, quanto a uma emenda de plenâr!o, que impôs redação de aprimoramento técnico ao art. 7. 0 da proposição.
Ressalte-se, por outro lado, que o projeto - .segundo esclarece a própria
exposição de motivos - busca alcançar soluções provisórias, "e até ser implantado o Plano de Class!f!caçáo de Cargos conforme a sistemática da Lei n.0 5.645,
de 10 de dezembro de 1970", atendendo a emergências provocadas pela amplia~
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Região, que compreende os Estados da Bahia e de Sergipe.
iEm vista do exposto, somos pela aprovação do projeto.
É o parecer. (Muito bem!)
O SR, PRESIDENTE (Paulo Torres) - Com a palavra o nobre Senador Leurival Baptista, para proferir o parecer .cta Comissão da Finanças.
O· SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sr. Presidente, Srs. Sen~dores, o presente
projeto de lei procede da Mensagem n. 0 262, do Senhor Presidenta da República,
firmada a 29 de ma!o do corrente ano.
Cumprindo os trâmites do art. 51 da Constituição, foi inlclalmente examinado pela Câmara dos Deputados, que aprovou, com emenda de redação a determina:da expressão do art. 7. 0 da proposição, a pretensão de alterar-se o QuadrO
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5." Região.
Na exposição de motivos assinada pelo Senhor Ministro da Justiça, na qual
se fundamentou a Presidência da República para o encaminhamento do projeto
ao Congresso, alega-se que se trata de medida provisória, adequada ao atendimento do aumento de atribuições que vêm sobrecarrega:n'do aquela ·5." Região
da Justiça do Trabalho (Estados da Bahia e de Sergipa), cujo Quadro de Pessoal
não sofreu qualquer acréscimo de número de servidores desde 1962. O caráter
precário das medidas reivindicadas no projeto, entretanto, solucionaria os problemas acumulados do refarido Tribunal Regional do Trabalho até a implantação do Plano de Classificação de Cargos, conforme a sistemática da Lei n.o 5.645,
de 10 de dezembro de 1970.
O mesmo documento afirma que o primeiro anteprojeto de lei sobre caso
idêntico foi minuciosamante estudado pelo DASP, traçando-se então "as dlretrízes a serem seguidas por esta Secretaria de Estado, em casos a:nálogos, tomando por paradigma a Lei n. 0 6.013, de 27 de dezembro de 1973". E acrescenta:
"assim, o projeto de lei que ora ancamlnhamos à consideração de Vossa Excelência mantém a indispensável equivalência de denominações, atribuições e simbolos recomendados no expediente em referência".
Na Comissão da Finanças da Câmara dos Deputados, o ilustre Deputado
César Nascimento, relata:ndo a matéria, opôs restrições à plenitude da equivalência entre o projeto sob exame e o estudado pelo DASP, segundo a informação
da Exposição de Motivos, mas tais restrições não pesaram a ponto de impedir o
aludido Relator de propor a aprovação da matéria naquele órgão Técnico da
outra Casa do Legislativo.
O Projeto de Lei n.O 92, a nosso ver, teve sua elaboração inspirada no melhor
interesse público e cercou-se de todas as cautelas exigidas, especialmente no que
se refere à previSão dos recursos necessários para o atendimento das despesas
com a sua execução.
Opinamos assim por sua aprovação.
ll: o parecer. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE <Paulo Torres) - Os pareceres são favoráveis.
·Completada a instrução da matéria, val-se passar à sua apreciação.
Nos termos dos §§ 2.0 e 3.0 do art. 108 da ·Constituição, combinados com o
parágrafo único do art. 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 ab~oluta dos membros da Casa.
Em discussão o projeto, em 1. 0 turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discu .•são.
(Pausa.)
Está encerrada.
Encerrada a discussão, passa-se à votação da matéria.
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(Procede-se a chamada.)
Respondem à chamada e votam "sim", os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - Flávio Britto - José Lindoso - José Esteves Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - Clodomir
Mllet - José Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte
Mariz - Luis de Barros - Jessé Freire - Domicio Gondim - Ruy Carneiro - Wilson Campos - Amon de Mello - Luiz Cavalcante - Teotô'nio Vilela -Augusto Franco - Lourival Baptista -Antônio Fernandes
- Heitor Dias - Ruy Santos ~ Carlos Lindenberg - Eurico Rezende Amaral Peixoto - Vasconcelos Torres - Danton Jobim - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto - Carvalho Pinto - Franco Montoro- Leoni. Mendonça- Osires Teixeira- Fernando CorrêaAccioly Filho - Lenoir Vargas - Daniel Kr!eger - Guida Mond!.n Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Votaram favoravelmente ao projeto,
47 Srs. Senadores.
Aprovado o projeto, em 1,0 turno, a matéria constará da Ordem do Dia da
Sessão de 30 do corrente, em caráter preferencial, nos termos do que dispõe o
inciso III do art. 189 do Regimento Interno.
!!: o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA N. 0 92, DE 19'74
(N.• 2.003-C/74, na Casa de origem)
(DE INICIATIVA DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA)

Altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da s.a Região, e dá outras providências.
o congresso Nacional Decreta:
· Art. 1.0 - O Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da s.a Região fica, provisoriamente, alterado de acordo com os Anexos
A e B desta Lei.
Parágrafo único - Os vencil:ilentos dos cargos constantes do Anexo B que
se refere 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 - Cr$ 2. 383,00
Classe A- Cr$ 1.987,00
b) Auxiliar de Serviços Judiciários
Classe B - Cr$ 990,00
Classe A - Cr$ 839,00
Art. 2.0 - O provimento dos cargos da classe inicial de Técnico de Serviços
Judiciários e Auxiliar de Serviços Judiciários do Quadro de Pessoal da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 5.a Região será feito mediante concurso
público de provas ou de provas e títulos, exigindo-se dos candidatos à primeira
a apresentação de diploma de conclusão de um dos cursos superiores de Direito,
Economia, Contabilidade ou Administração, ou prova de seu provisionamento em
nivel superior, e. dos candidatos à segunda, a de certificado de conhecimentos
equivalen :es à conclusão do ensino do 2.• grau.
Art. 3.0 - !!: permitido o acesso à classe inicial da série de classes de Técnico
de Serviços Judiciários aos ocupantes da classe final de Auxiliar de Serviços
Judiciários, na forma da regulamentação que vier a ser aprovada pelo Tribunal
Regional do Trabalho da 5.a Região, observadas as exigências legais.
Art. 4."- Os vencimentos dos cargos em comissão do Quadro de Pes~oal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 5." Região, constantes do Ane-
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-413xo A, são os fixados para os símbolos correspondentes aos do Poder Executivo,
observado o principio estabelecido nos §§ 1.o e 2. 0 do art. 1.0 da Lei n, 0 4.345, de
26 de junho de 1964.
Art. 5.0 - Observada a Legislação aplicável à espécie, as gratificações para
retribuir o regime de tempo Integral e 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, tomado por base, com referência
à classe B de Técnico de Serviço.s 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 incluídos nos Anexos A e B desta Lei, observada a correspondência entre símbolos e níveis prevista na Lei n.o 5.685, de 23 de julho de 1971.
Art. 6.0 - Os cargos de provimento em Comissão relacionados rio Anexo A
serão automaticamente incluídos no regime de tempo integral e dedicação exclusiva, ressalvado o direito de opção de respectivo ocupante pela jornada normal de trabalho.
Art. '7.0 - No prazo de noventa dias, contados da vigência desta Lei, os
atuais ocupantes dos cargos efetivos de Contador PJ-3, Arquivista PJ-5, Almcxarife PJ-5, Oficial Judiciário PJ-3, PJ-4 e PJ-5, poderão ser aproveitados em cargos da classe B e os ocupantes efetlvos dos cargos de Depositário PJ-6, Auxiliar
Judiciário PJ-6 e PJ-7, em cargos da classe A da Série de Classes de Técnico de
Serviços Judiciários; os ocupantes efetivos dos cargos de Oficial de Administração 16-C, 14-B e 12-A poderão ser aproveitados em cargos da cla:sse B da Série
de Classes de Auxiliar de Serviços Judiciários, e os ocupantes efetivos dos cargos
de Auxiliar de Administração 10-B e 8-A poderão ser aproveitados em cargos da
Série de ·Classe·s de Auxiliar de Serviços Judiciários, ficando, no entanto, assegurada a situação pessoal dos ocupantes de cargos isolados de provimento efetivo que foram considerados de che{la por Lei, resolução judiciária ou . administrativa, até a vacância desses cargos.
Parágrafo único - O aproveitamento de que trata este artigo obedecerá a
critérios seletivos, inclusive por meio de treinamento intensivo e obrigatório, que
serão estabelecidos para os cargos de cada série de classes.
Art. 8.0 - A gratificação adicional por tempo de serviço dos funcionários
abrangidos por esta lei será concedida na base de 5% (cinco por cento) por qüinqüênio.s de efetiv;o exercício até sete qüinqüênio.s calculada sobre o respectivo
vencimento-base do cargo efetivo.
Art. 9,0 - A diferença, porventura verificada em cada caso, entre a importância que o servidor venha percebendo, a titulo de vencimento e gratificação
adicional por tempo de serviço, e os novos valores a que fará jus em decorrência do d1spositivo desta lei, constituirá vantagem pessoal, nominalmente identificável, insusceptível de quaisquer reajustes supervenientes e, em virtude dela,
não se estabelecerá nenhuma discriminação nessas concessões.
Art. 10 - O provimento dos cargos efetivos criados por esta lei, processar'Se-á mediante concurso público, ficando condicionada à ex1stência de recursos
orçamentários suficientes e adequados.
Art. 11 - O Tribunal Regional do Trabalho da s.a Região, observados os
limites das dotações orçamentárias, estabelecerá 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 orçamen tárlos próprios.
Art. 13 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

ANEXO

"A"

SECRNrARIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5.a REGIAO
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO

SITUAÇÃO ANTERIOR

SITUAÇAO NOVA
Cargo

Cargo
ou
Função

Denominação

Símbolo

011

Denominação

Função

Símbolo

1

Diretor-Geral

PJ-O

1

Diretor-Geral

1-0

1

Secretário do Tribunal

PJ-1

1

Secretário do Tribunal Pleno

1-0

1

Secretário da Presidência

PJ-4

1

Secretário da Pr-esidência

2-C

.A.s.seSS<Jr

2-0

1

Diretor da Secretaria
Judiciária

2-C

1

Diretor da Secretaria
Administrativa

2-C

9

Diretor de Serviço

3-C

10

Diretor de Serviço

2
-

-

PJ-2

ANEXO

"B"

SECRETARIA DO TRIBUNAL REG-IONAL DO TRABALHO DA 5.8 REG-IAO
CARGOS DE PROVIMENTO EF:E"I'IVO

SITUAÇÃO ANTERIOR

Cargo
ou
Função
1
1
1
5
7
23
-

Denominação

SITUAÇÃO NOVA

Símbolo

Contador
Arquivista
Almoxarife
Oficial Judiciário
Oficial Judiciário
Oficial Judiciário

PJ-3
PJ-5
PJ-5
PJ-3
PJ-4
PJ-5

Auxiliar Judiciário
Auxiliar Judiciário
Depositário

Cargo
ou
Função

Denmninação

Símbolo

48

Técnico de Serviços
Judiciários

B

PJ-6
PJ-7
PJ-6

82

Técnico de Serviços
Judiciários

A

Oficial de Administração
Oficial de Administração
Oficial de Administração

16-C
14-B
12-A

32

Auxiliar de Serviços
Judiciários

B

Auxiliar de Administração
Auxiliar de Administração

10-B
8-A

45

Auxiliar de Serviços
Judiciários

A

38

19
47
-1
67
2
4
-

6

12
10
10
20

-

I
I

I

I
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o SR.

PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra a·o D·O·bre Senador
Ruy Carn•eiro, orador inscri•o.
o SR. RUl: CARNEIRO - Sr. Pr·esidente e Srs. Sen.ado.res, o Correio Braziliense do último dia 11 publicou o artigo intitulado "Santo Advo·gado", assinado
pelo grande jornalista e cultor do Direito, Luiz Carlos de PortiLho.
A leitura desse artigo do festejado co~unista minelro-brasi~ense, que contém
a sugestão de ser edgido, na Praça dos Três Poderes, na Cap.ital da RepúbLica, um
monumento ao grande paraibano Epi'ácio Pessoa, serviu de inspiração para este
pronunciamento.
É que o eminente nordestino Epitácio Pessoa foi, em sua vida pública, a síntese humana, o símbolo vivo dos podere.s constituídos.
comel}ando .sua carreira como promotor público nas Comarcas de Bom Jardim
e CabO, no Estado de Pernambuco, foi nomeado, com a Proclamação da República,
Secretário-Geral do governo da Paravba, elegendo-se, a seguir Deputado à Assembléia Constituinte de 1890-91.
Ministro da J·ustiça no governo Campos Sales, é nomeado Ministro do SUpremo Tr!.bunal Federal em 1901. Elege-se Senador pela Pa-ra~ba em 1912, e, em
1919, assume a Presidência da República.
FOi, por'anto, Epitácio Pessoa, meu conterrâneo de Umbuzeiro, uma figura
inoomum de homem público, ru:cançando, como o fez, ais mais altos postos dos
três poderes.
Parece-me, por isso, Sr. Presidente e Srs. Senadores, da mais inteira justiça
qu•e s.e adote a .sug·estão do jornalista Lu!z Carlos de Portilho.
St:cessor de Rui Barbosa na Conferência de Ha.!a, IDpitáclo Pessoa encarnou,
realmente, e como nenhum outro, a organização politico-administrativa do Brasil,
merecendo uma .posição de destaque na história das nossas ins•ituiçõ•es, e a homenagem perene que lhe que:-emos prestar.
Faço. po:s, um apelo, ao eminente Governador Elmo SerejoQ Fa,rlas, do Distrito Federal, no sentido de determinar os estudos necessários a prestar-se essa
justíssima homena~em a uma das mais fulgurantes figuras da Hlstórla pátria.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Augusto Franco) - Conc•edo a palavra ao nobre Sel1ador Arnon de Mello.
o SR. ARNON DE MELLO - Sr. Presidente, acabo de chegar de AJa,goas,
onde fui para cumprir deveres de representan'e do povo, neste ano em que se
realizarão eleições para renovação da Câmara Federal, da Assembléia Legislativa
e de um terço do Senado Federal. E visitei parte do sertão, .que, como se sa,be, é
também vítima das longas estiagens. Tem o meu Estado, incluida no .polígono
das .s·ecas, cerca de meta.de do seu território. zona de pequena propriedade, cujos
habitantes resistem heroicament-e aos assaltos da calamidade.
Mas não é para falar da fal'a de água, combatida pelos Governos, que
venho à Tr!1buna. O tempo no sertão alagoano está ·bom, tem chovido por lá e
as lavouras crescem alegres, anunciando uma s!llfra excelente.
Aqui estou, Senhor Presidente, para referir a grave situação em que se acha
especialmente Santana do Ipanema, município grande produtor de cereais, que
se prepara para realizar em setembro a festa do feijão.

Restituição de Crédito

Há quinze dias, o Banco do Brasil suspendeu todas as transações de crédito
comercial e industrial na região, inclusive o oheque-o·urb, e, ao que sei, somente
o.s reiniciará em ou•ubro. Tal medida gerou grande crise, porque os comerciantes
fizeram .seus estoques baseados nesses c11éditos, o•u seja, no desconto de notas
promissórias como na emissão de duplicatas. Assim, pa,ra saldar seus compromissos, eles têm de recorrer a empréstimos part:culares medianbe juros mais altos,
o que encarece o produto. A1ém disso, não tendo, por falta de dinheiro, a quem
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não poderão comprar mais ou suspenderão as vendas. Preáudica-se, em tais condições, o agricultor, que é obrigado, mesmo para as despesas do viver, a entregar
sua produção por preços a+é abaim do custo, desde que a oferta é maior do que
a procura, e não há coma>rador devido à restrição do crédito. No momento, muitos
ainda utilizam recursos que possuíam em reservas, mas, em breves dias, 111gravarse-á a crise de forma desesperadora, comprometendo s·eriamente a próxima .safra.
APARTE DE TEOTONIO
O Sr. Teotônio Vilela - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. ARNOiN DE MELLO - Pois não, nobre Senador Teotônio Vlle~a.
O Sr. Teotôruo Vilela - Senador Arnon de M.lello, apoio inteiram~mte as palavras de V Ex." Testemunho, também, o mesmo f.enômeno em outras áreas, não
somente em Alagoas mas em +odo o Nordeste. Parece incrível mas creio que se
aplicou 1110 Banco do Brasil um orçamento parecido assim com uma camisa de
força. Todos nós sa;bemos que o Banco do Brasil é, n<l Nordeste, o único esta;belecimento de cl.'édito c·om que se pode contar par.a investimento, ou seja, para o
desenvolvimento, enfim, para a produção. O orçamento que se fez para a II
Reg!ão, que vai de Salvador ao Maranhã·o, já foi apllc!lido até o mês pass!lido; esgotar.am-se os recursos; e como é que se vai viver daqui por diante, quando uma
série de lavouras não somente necessitam de recursos para sua comerciaJ:ização,
e outras os necessitam para o plan'io nessa época? E vem, também, outro problema muitíssimo grav·e, que é o do fertll!za;nte. Nesta altura é que se estão pedindo recursos para fer.t!llzantes, pois não há recursos para fertilizantes, pol"que
a verba que foi liberada pelo Banco Central para o Banco do Br.asil também já
está esgotada. Sa;bemos que não é possível mais se tr!llbalhar na lavoura sem o
fert111zante. Esse quadro é, na verdade, desolador. Faço portanto, daqui, o meu
apeCo, juntando a minha voz à de V. Ex.", no sentido de que o Sr. Ministro da
Fazenda r·eveja esta posição e, nessa altura, já estou informado de que o Sr. Presidente do Banco do Bras~l Sr. Angelo de Sá fez uma exposição, à altura, ao Sr.
Ministro da Fazenda. Hoje mesmo os jornais dão noticias de que haverá um abrandamento, mas, até onde, é que nós não sll!bemos. O fato· é que o Banco do Brasil,
que representa a ima!?lem económica do Governo, em nossa região, está de braços
cruzados; ou seja, o homem da produção vai ao ger.ente, o gerente lhe responde
que não tem recursos para trabalhar, depois d·e quatro anos de fartura, na verdade, pol.'que nos últimos 4 anos não faltaram recursos do Banco do Brasil para
qualquer iniciativa. Isto dá uma imagem muitíssimo distorcida do Governo. Nós,
que somos arenlstas, estamos apelando e contribuindo para o Go·verno, chamando
a atençã.o de que um programa, por exemplo como o PROTERRA, que tantos benefícios levou iliO Nordeste, não somente proporcionando a a;quisição de terra
para aqueles que não a tinham - e na verdade isso vem ocorrendo - como também, para a aquisição de máquinas e implementas agrícolas -o PROTERRA também está com a sua verba esgotada. 1!: inacreditável e, pelo que tenho conhecimento, o PROT~ não representa nem sequer 1% do <~rçamento do Banco. Senador
Arnon de Mello, estou de inteiro acordo com a exposição que V. Ex." acaba de fazer,
e •espero que o Sr. Ministro da F1azenda que é, na verdade, um professor ilustre,
um profundo conhec·edor dos nossos problemas, possa observar que já está na
hora de tomarmos uma medida mais regula,dora, pois, na verdade, se nós iamos
a 180 quilómetros não é possível que se volte a 20, porque aí, o carro capota.
O SR. ARNON DE MELLO - Nobre Senador Teotônio Vilela, V. Ex." tem
grande autoridade pi!!I'a falar sobre o assunto, po11que V. Ex." o conhece bem.
V. Ex.a é produtor de açúcar em nosso Estado. V. Ex.a srube muito bem das dificuldades que atravessamos em Alagoas, do ponto de vista financeiro.
O Banco do Bras~:. hode pre.s!dido por um eminente filho da Bilihia, também
tem conhecimento da nossa situação. E estou informa,do de que os próprios gerentes do Banco têm feito. chegar à sua alt,a direção a l'ealldade do Nordeste.
Agradeço a V. Ex.a o aparte, e mais uma v·ez identif!co em V. Ex." o homem
rpúbllco que é, com a s·ensibllidade tocada pelos graves problemas que enfrentamos
no nosso Estado e na nossa região.

-418Combate à Inflação
. Srs. Senadores, bem s·e sa.be qu.e precisamos combater a inflação, e uma das
providências para Isso é reduzir os meios de pagllimento. Sucede, entr·etanto, que
vezes há em que os eJ:·eltos das medidas tomadas podem s·er contrários aos obdetivos visados É o caso de Santana d•o Ipan.ema, PC·r ·exemplo, que es~á com a sua
produção ameaçada por falta de crédito, ,que lhe foi retiradO· S•em aVis•O antecipado. O sertão alagoano encontra-se na epoca da safra, e perlg·os•o se torna fazer-s•e e manter-s·e agora r.estrição de crédito que "abala a economia da região"
e "afeta negativamente toda sua vida ec.anômica", como ·em tel·egramas me dizem
os Pr·es:dentes da A.ssoclaçã,o Gomerclal ·e do Rotary Clube daquele próspero município, respectivamente Srs. Alberto Nepomuceno Agra e Jório WanderJey,
. Faço,· aqui, um caloros•o a.pe.Jo ao Sr. Ministro da Fazenda para:, rápido, solucionar o problema de Santana do Ipa:nema, já tão sacrificada antes pelas
estiagens e, agora, ferida imprevistamente pela restrição de crécl:Ito. Que se
mantenham .pSJra os cereais os me.smos níveis de empréstimos que se conc•ed·em
ao algodão, e se norma'izem, quanto a:ntes, as operações comerciais e industriais da área sertaneja ala.goana - são medidas que pleiteamo.s, .confiantes
no alto critério do jovem titular da Pasta: da Fazenda.
Com a sensibllldade que ·todos lhe reconhecemo.s, há S. Ex.a. de .considerM'
que .tão terrível para o s•ertanejo é a falta de água, que .gera o fl.agelo das
secas, como ·a 1falta: .d'e crédito, igualmente destrui·do.ra da produção e das o•portunidad·es de Investimentos e de trabahl1o po.rque, an~qullando as iniciativas •e
as esperanças, promove o desespe·ro e ainda: fomenta o êxodo das populaçõeiS
rurais pa:ra as cidades, .que as~im, continuam a inchar, em v.ez de· crescer.
(Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESID•ENTE (Augusto Franco) - Concedo a palavra ao Senador
Vasconcelos Tones.
O SR. VASCONCELOS TORRES - Sr. !Presidente, Srs. Senadores, ontem,
fa'ava eu a respeito de can·didato.s ·a Deputados Est!lld'ua!.s inscritos na 1egenda
da Aliança Reno·vadora Nrucional do iEs·tado do Rio de J:aneiro. Mencionava os
nomes e, tanto qua:nto possív·el, no transcurso do· pe·ríodoo pré-eleitcml, direi
alguma coisa sobre elementos novos, do meu Estado, que disputarão, pela primeira vez, um mandato na Assembléia C-onstituinte do· no~o Estado do Rio .ãe
Janeiro.
Hoje, por exemplo, quero rofof·erir-me a· um jovem que, pela primeira vez,
ingressa na política. Contando c·om um a.ceno de reallzações, :1presenta-se ao
eleitorado fluminense, particularmente ao d·e Barra Mansa, com um passado a
.garantir-lhe o bom des•empenho do mandato legl.slatlvo.
Seu nome é José Nader, ex-Diretor da: COAB Fluminense, ex-Diretor de
Obras da Prefeitura de Bana Mansa, joov·em advogado que tem notável capacidade de comunicação com a sua gente. S:e·u prestígio, na verdade, extrapola o
município e, não só na:s áreas llmitrofes, mas em todo O· Estado, a projeção de
José Nader S•e .faz sentir.
Há um fato que me chamou a atenção e que revela bem o .p.endor does.se
novo líder. DomingJo· passado, em Barra Mansa, quando s·e inaugurava o moderno Pronto-Socorro Municipal, fui chamado pelo candidato Jo.sé Nader p!IJl'a
pedir providências !liqul, no Senado, a ·respeito de uma a:nomalia que está se
verificando na Companhia Siderúrgica Saud·ade, sediada, ta:mbém, em Barra
Mansa. Esse culdad•o impress-Ionou-me e, evidentement•e, ·endos.so ru sollcltação
desse companheiro d·e Partido, mas essa sua atenção pa:ra com os problemas
trabalh!.stas me calou profundamente no espírito. José Nader, evidente, tinha
que bater à portru de ·um re•presentante federa·! e bateu justamente na minha:,
que tanto o aprecio, para levar ao conhecimento do Ministério do Trabalho e
da Previdência Sacia·! o procedimento, que entendo não multo regular, dessa
siderúrgica: barramans·ens•e, que não e·stá pa.gando o adicional de insalubridade
a seus traba'hadore.s. É fato que deve .~er lamentado porque quas.e todas as empresas, hoje, têm uma situação de perfeito entro~arnento com os dlspositlvo.s

---·-

------

-419legais e empresa do porte da Siderúrgica Saudade, desca:mbando para ess•e terreno de não cumprir com ·as suas o'brigaçõe.s trabalhistas, parece-me, Sr. Presidente, muito grave.
Ao futuro Deputado José iNad€r, daqui da tribuna, g10star!a: de dlzer que
a sua preocupação encontrou eco através d!li minha voz e de meu pedido de
reclamaçã.o. Evidente ·que não vai ficar .apenas neste discurso, nesta fa:la, mas,
espero que todo um process•o de reclama.ção seja desenvolvido e .a tempo de
que s·e possa evitrur um estado d·e deses·tímulo, d'e !llborrecimento e de contrariedade em quantos humlld•emente all exercem as sua:s funções.
Tenho orgulho, Sr. P·residente, de dizer que, praticamente, conheço todos
trabailhado[es da Usina Saudade. É verda.JCle. Com eles estou, permanentemente,
não só ·antes, como também de·pois das eleições. Já pa•ssou a 1fa:zer prurte da rotina da minha v1áa parlamentar a visita à:queles· que me apoiaram em dif·erentes
pleitos eloeitorais, desde iDeputadJO IE:s·tadua:l Deputado Federai ·e Senador por
duas vezes.
Aqui fica o apelo que me foi veiculado pelo meu corre!lglonár!o José Nader,
na certeza de que terá .andamento e que a. situação des·agradável que se verl!flca. no !Município d·e Barra; MansBJ, ne.ste momento, virá a ser inteiramente
superada.
Sr. Presidente, Barra Mansa é Município do sul do Estado. E, rela.tivámente
ao sul do Estado, queria abordar assunto que motivou apelo endereçado ao
Vice-Dlretor do() Departamento Nacional de Es·tradas d·e Rodagem, Sr. Stanley
Baptista, ·e, mais diretamente, ao Sr. Ministro Dirceu No·guef.ra:, atrarvés de memorando que não pôde ser entregue diretamente ao titular dos Transportes,
quando .da visita que S. Ex." empreendeu a•o· sul flumine·nse, opo·rtunldade em
que flscalizavSJ o andamento da:s obras da Estrada. !RiO-Santos. Tenho em mão.s
um memorial que espero já seja do conhecimento ·dQ digno e ·brilhante Mlnis·tro
Dirceu Nogueira; S. Ex." ê tão hábil, tão simpático que -convidado para titular
do Mlnlstêrlo dos Transportes e sendo obrigado a guardar sigilo - ao sair do
grubinete do então candidato à Presid'ênciSJ da República, o G·en. Ernesto Geisel,
interpelado po•r jorna:lsta sobre se ne.gava o convite, toev.e wquela f~ase ·de sa.bor
filosófico e de uma o.portunidade politica rev·eladora da sua gran&e e prodigioSa
inteligência: "Não nego nada·. A natureza é tão bela e tão pródiga, c·omo ê que
se pode negar .aJguma coisa?"
'l'inha sido realmente convidado, .seria Ministro, mas não desagradou aos
jornallsta e conseguiu uma atmosfera de simpatia, embora não seja o tipo de
homem que vl\oa a esbanjar son·isos. É muito objetivo, muito capaz, muito .sério.
Eu estimaria que o Ministro Dirceu Araújo Nogueira soubesse que os vereadores
tentaram falar com S. Ex.a, de.,envclveram um esforço hercúleo, e não o conseguiram.
Afirmei aos Vereadores de Angra dos Reis que, se o Ministro tivesse tido
conhecimento dessa tentativa, os receberia. Mas houve, uma barreira - cujos
responsáveis eu não clesejo identificar e tenho a impressão de que o próprio
:Ministro, se identiflcas.se, nüo iria ficar satisfeito - no momento em que S. Ex."
estava dando uma aula ele bom entendimento entre a administração púbJica
federal e munícipes das áreas que serão cortadas por esta fabulosa estrada, quase
terminada. do Rio até o trecho de Ubatuba.
No memorial, os vereadores apresentam várias reivindicações como, por
exemplo, o aumento d-o csi3, reaparelhamento do porto e maior capacidade de
armazenagem.
O digno Prefeito de Angra dos IReis, Almirante Jair Toscano de Brito, está
reallzando excelente administração. Homem de bem, honrado e, sendo oficial superior da Marinha, hoje consagra a sua vida ao estudo;é o maior conhecedor dos
problemas não só de Angra dos Reis, mas de todo o sul do Estado. Mesmo antes
da fusão, para defender o problema portuário fluminense, ele apresentou estudo
que tive oportunidade de ler aqui no Senado, defendendo justamente aquele
desembarcadouro do sul do Estado que, lloje, estrategicamente, está numa po~i0ão expecional.

- 420vou pedir a V. Ex.a determine que as reivindicações apresentadas pelos
Vereadores de Angra dos Reis, que tenho aqui em mãos, façam parte deste meu
discurso.
Sr. Presidente, agora, a terceira parte da minha atuação na tribuna, no
dia de hoje, é para dar ciência de dois projetas de lei que apresentei, um deles
dispondo sobre o troco obrigatório.
o que me inspirou esse projeto, Sr. Pr·esldente, foi o contato direto que tive
com o problema nos supermercados de Brasília, onde faço c·ompras, quando não
estou com minha família, que se encontra na Capital do Estado do Rio. No
principio, 15 anos atrás, fui um pau-de-arara papa-goiaba que acreditava tudo
iria para frente; trouxe toda a minha família para cá e agüentel mais ou menos um ano. Depois, não deu certo - já tenho falado sobre isso - e fiZ minha
mudança particular. Hoje, reconheço que Brasília tem uma rede escolar muito
bOa, mas àquela época não tinha. Meu filho mais velho, po rexemplo, que é hoje
engenheiro civil, e na época fazia curso de admissão, teve a garantia - ainda
quando eu era Deputado federal no Palácio Tiradentes - de que encontraria
aqui uma escola excepcional. Veio para cá e foi estudar na Cidade Livre com
os Irmãos Lassalistas, em condições precárias. Minha filha mais velha, hoje
terminando o Curso de Direito, àquela época faz·endo o Curso primário, sabia.
mais que a professora. Tudo isso foi amontoando em mim uma série de contrariedades. e tive que voltar. Hoje estou aqui, utilizando, recentemente - faço
questão de frisar - a área onde foi construido um edifício onde todos nós, Senadores, estamos r.eunidos. Antes eu morava no Hotel Nacional. Deputado Federal,
tive um apartamento. Poderia tê-lo adquirido, não o fiz. Válido o direito que possuía, mas dele me demiti, porque acho que esse isolamento em Brasília é qualquer
coisa que massacra e arrebenta o espírito mais forte.
Mas, hoje, Sr. Presidente, estou lá naquela orfandade da superquadra.
em que todos nós residimos. E de vez em quando me dou ao luxo - do que
para mim tem sido uma espécie de higiene mental, porque não faço isso nos lugares onde vivo - de pegar um carrinho de supermercado, com auxiliares meus
ou amigos e empurrá-lo. Até confesso que é g-ostoso, é uma e.speriência boa.
Mas eu estive presenciando o seguinte: feitas as compras, no momento em que
se chega à Caixa há sempre uma !ração - cento e noventa e três cruzeiros e
setenta centavos ou cento e noventa e três cruzeiros e cinqüenta centavos e a moça - ainda ontem estive vendo Isso - pergunta, invariavelmente: "O Sr.
tem 30, 40 ou 80 centávos trocados? "- Ninguém tem. O Senador ou Deputado
que apanha essas moedas dá para o filho colocar no cofre, ou então as espalha
porque fazem um peso enorme no bolso. De modo que não se têm essas moedas
di visionárias.
Acontece que a moça ou o rapaz da Caixa que não tem nada com Isso, diz:
"Então o Sr. vai receber o troco em caixas de fósforos." Se são oitenta centavos,
o cidadão recebe quatro caixas de fósforos onde está escrito "Mercado Jumbo".
Tenho em mãos, Sr. Presidente, um fósforo da Transbrasil. É fósforo de
propaganda, chamariz. Então, aquilo que deveria ser oferecido gratuitamente
passa a entrar para o cofre dos donos do mercado. citei o Jumbo porque o conheço mais particularmente, mas o fato é generalizado.
Ontem, por exemplo, passei pelo v·exame - o projeto já pronto - de assistir à seguinte cena: um velho senhor, que ia na minha frente, a quem a moça
pediu oitenta centavos, não tinha troco. Parece que a caJ.xa de fósforo também
faltava no momento, e o senhor recebeu grampos para o cabelo. O cidadão argumentou: "Mas minha senhora, eu não quero Isto." Era um viúvo, que não
precisava de grampos de cabelos, mas acabou recebendo aqul!o que, evidentem·ente, iria ficar sem utll!zação.
É o que nós podemos chamar "consumo por compulsão". O sujeito é. obrigado a receber, em forma de troco, aqul!o que não quer. Chiclete, por exemplo.
Há pouco tempo, vi um Senador - até, por acaso, que não tem a dentatura em
condições receber um chiclete, o qual terá que jogar fora.

______...
- 421Caramelo, chiclete, gilete ... Isto é ilegal, Sr. Presidente. E o aspecto mais
impressionante da coisa é que alguns supermercados -não só de Brasilla, como
da Guanabara, de São Paulo - obrigam o cidadão a esse consumo forçado.
com agravante tive informação de que, durante algum período, funcionários
desses supermercados recolhem as moedas, justamente para não haver troco.
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Sr. Presidente, srs. Senadores, V. Ex.as já pensaram nestes oitenta centavos,
de milhares de pessoas que freqüentam esses estabelecimentos comerciais? vamos reconhecer que o· supermercado é um avanço na área de comércio, muito impressionante; mas já pensaram, de oitenta em oitenta, de vinte em vinte centavos,
ao final do dia, que féria entra, obrigando-se as pessoas a receberem objetos quase
sem ut1Jidades?
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o que estou pretendendo - e peço a atenção dos srs. Senadores, porque,
estão pedindo a imaginação dos politicas e eu estou procurando imaginar, colaborar - com o meu projeto que considero de alto interesse popular, no meu modo
de entender, é tranqü1l!zar o cidadão ou a dona-de-casa que passa pela borboleta da crueldade financeira, que, ali, permita-me, Sr. Presidente - eu gosto
muit·o de usar a linguagem popular - ali se "marreta" de rato. Há uma série
de entender, é tranqül!izar o cidadão ou a dona-de-casa que passa pela borbae ninguém tem o direito de reclamar.
·
Na parte de bedida, Sr. Presidente, voi citar o meu caso para dar autenticidade ao meu depoimento, apesar de nã·o ter residência fixa em Brasília recentemente comprei uísque. Não sou puritano, e de vez em quando gosto de tomar
um uísque antes do almoço ou do jantar. E quem não gosta, atire a primeira
pedra. Pois bem: comprei um - não sou doutor, não sou técnico - mas estava
grossseiramente falsificado. Pedi ao auxiliar do meu gabinete para ir lá re.
clamar. - "Não se troca mercadoria".
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Se a lata de conserva está em processo de degeneração, ,a dona-de-casa
abre um palmito e quando o abrldor de lata preenche a sua função, o ar se
inunda de poluição mal-cheirosa, porque ·está tudo estragado, ela são pode
reclamar. E não pode reclamar porque nós, ainda, não temos o sistema de defesa
do consumidor. E é disso justamente que se valem alguns desses supermercados,
não os honestos, porqu.e algumas dessas empresas são altamente categorizadas,
mas para outras, Sr. Presidente, o freguês não existe. E é tão importante essa
técnica no supermercado que não há ninguém para oferecer. Arranjam embalagens tentadoras -e, às vezes, o individuo é compelido a comprar isso ou aquilo,
principalm·ente quando leva criancas e não pode nem se dar ao luxo daquela
coisa bem brasileira, que é da pechincha, de regatear, porque a caixa do supercada é impessoal. Não olha para o ciàad'io, não olha nada. Dá aquela serpentina,
com aquele resultado massacrante. às vezes, o cidadão paga sem dizer nada.
Leva a mercadoria e se ela não -esttí em condições de ser utilizado, não pode
reclamar.

Então, que as donas-de-casa de Brasil!a vejam que. pelo menos, um cidadão
se preocupou com isto. O que estou pretendendo, e é legal, o que quero, é que
ninguém receba troco em fósforos, giletes, grampos, chicletes, caramelos e balas
estragadas e uma porção de bugigangas. Até brinquendo -em plásticos, revolvereinhos, como vi recentemente num mercado; aqui, o revólver custa apenas vinte
e cinco centavos, ou chaveiro pequenino que se dá de troco, e que para nada
serve.
o fato é que não há falta de troco; está aí o Sr. Ministro da Fazenda para
dizer que o Governo está cunhando moedas em quantidade suficiente para atender às necessidades de troco do Brasil - e o que pretendo, e estou justificando
o meu projeto, é que quando a moça da caixa, que não tem nada com a história. perguntar: "O sr. tem 30 centavos, 40, 80 ou 90 centavos?" E o consumidor
não tem, então, o vendedor é que irá arcar co messe prejuízo.
Este o fundamento moral do meu projeto porque, no meu modo de entender,
essa compulsão de consumo raia pela chantagem. Raia pela chantagem porque
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todos têm moeda, o próprio supermercado está abarrotado de moedas porque elas
são recolhidas de hora em hora, de duas em dua.s horas, e vai lã o pobre consumidor levando para casa bugigangas sem utilldade.
Poderíamos dizer, que vinte ou trinta centavos nada representam. Sem dúvida, para qualquer de nós é nada, mas vamos calcular os miihares de 30, de 40,
de 50, de 70, e até de 90 centavos por dia, que isso é invariável! As moças realmente - faço questão de ressalva-las - prestem contas desses centavos. Hã
esses homens que abusam e que, com esse procedimento incorreto, têm um lucro
à margem não só com as desistências de troco, ma.s, principalmente, da compuls§.o de consumo.
Vamos ver se esse projeto anda, Sr. Presidente, porque inconstitucional não
é. Vamos ver &e a nossa querida Comissão de Constituição e Justiça, que tem
aquele alfange, mal entrou o projeto na porta já é inconstitucional - agora
a coisa já está melhorando um pouquinho; mas houve tempo em que eu lembrei
aqui, ninguém desse parecer: recebido o projeto, como hoje apresentei vários, o
funcionário da mesa carimbasse logo: inconstitucional, e pronto! Esse não é.
ll'amos aguardar a simpatia dos meus colegas para a proposição, no interesse da
coletividade.
Sr. Presidente, eu sou sinc-ero, venho a Brasília num avião nos dias em que
sou obrigado a estar aqui, terças, quartas e quintas, segunda-feira é um dia mais
ou menos tranqüllo, sexta-feira também, viajo naquele avião chamado "a esperança do suplente", ond•e todo mundo vai para o Rio de Janeiro, ou vai para São
Paulo. Para mim não tenho nenhum interesse, mas para a coletividade, me parece, esse projeto tem significativo alcance.
Além deste projeto, apresentei outro que dispõe sobre a denominação de vias
e estações terminais do Plano Nacional de Viação e dá outras providências. Quanto a este, dispenso-me de tecer maiores considerações, porque a justificativa é
longa e alicerçada inteiramente nos postulados legais.
Peço desculpas de ter-me alongado na tribuna, e vou aguardar a oportunidade da tramitação do projeto, esperançoso de vê-lo vitorioso aqui, pelo menos,
no Senado Federal.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
ANGRA PEDE OBRAS
ANGRA DOS REIS (0 FLU) - Porque foram impedidos de um contato dlreto
com o titular da Pasta dos Transportes, os vereadores solllctaram ao dlretor do DNER,
Stanley Batista, que entregasse ao Ministro Dirceu Nogueira um memorando com várias
reivindicações, como aumento do cais, reaparelhamento do porto e maior capacidade
de armazenagem.
O Ministro Dirceu Nogueira esteve neste município visitando várias obras, oportunidade em que tratou de vários problemas com o Prefeito Jair Toscano.
As reivindicações

Eis na íntegra o memorando dos vereadores angrenses:
- A Câmara Municipal de Angra dos Reis, pela totalidade de seus membros, vem,
nesta oportunidade excepcional que lhe é dada, passar às mãos de Vossa Excelência o
presente memorial, com a finalidade de fazer chegar ao conhecimento de Vossa Excelência, por via dlreta, as maiores e mais prementes reivindicações, no momento, do povo
de Angra dos Reis, relativas a cometimentos ligados ao Ministério dos Transportes,. que
para felicidade nossa tem à frente dos seus destinos a pessoa de Vossa Excelência.
Trata-se do seguinte: Porto - 1) - Pedimos a Vossa Excelência se digne autorizar
o aceleramento das obras do nosso porto, previstas no plano anual do Departamento
Nacional de Portos e VIas Navegáveis e relativas B: aumento do cais; reaparelhamento
do porto, a fim de possibilitar carga e descarga de um modo mais rápido e eficiente;
e melhOres condições e maior capacidade de armazenagem.

----
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Estrada Rio-santos - 2) - Com relação a essa via de transporte terrestre e que
em boa hora está sendo lnspeclonada por Vossa Excelência, justamente para sentir,
ver!!lcando o andamento das obras, a grandeza desta gigantesca realização que, sem
sombra de dúvida, será Inaugurada por Vossa Excelência, ato que, mercê de Deus,
havemos de estar presentes ·para comemorarmos juntos tão auspicioso cometimento,
pedimos o seguinte: Realização de trevos ou desvios nos seguintes locais deste município: desvio no 3,0 distrito, Monsuaba, dando acesso àuqela localidade; trevo no Jardim
Balneário (Praia da Chácara) 1.9 distrito do município; aceleramento das obras (praticamente paradas) no trecho Angra.-Jurumlrim, pois em dias chuvosas é Impraticável
a passagem pelo mesmo.
Rede Ferroviária Federal - 3) - As composições que fazem a linha (bitola estreita)
entre esta cidade e Barra Mansa têm necessidade de serem melhoradas e adaptadas
para. oferecerem capacidade maiores para o transporte de materlal.que, futuramente, terá
de ser escoado por essa via vindo do Estado de Minas Gerais. Reputamos altamente
Interessante qualquer providência. tomada por Vossa Excelência. no sentido de melhorar
a nOEsa Rede Ferroviária - transporte Angra-Barra Mansa; 4) - Não querendo abusar
da paciência de Vossa Excelência, mas também não desejando perder esta oportunidade que, para nós, é deveras valiosa,, pedimos a Vossa Excelência ajud~ junto ao
Exm.• Sr. Ministro da Indústria e Comércio, no sentido de que o me reabra sua subagência nesta cidade e que Sua Excelência se digne a promover gestões para que volte o
Estado de Minas Gerais a exportar, principalmente o seu café por este porto.
Finalmente, agradecemos a Vossa Excelência o interesse demonstrado para com o
nosso município, dando-lhe as boas-vindas em nome do povo angrense, cuja representação é de nossa responsab!Jldade. Esperamos que vossa Excelência haja por bem atender
as nossas reivindicações aqui descritas, pois outro sentimento não nos move senão o de
pugnar para o progresso de Angra dos Reis, o bem-estar de nossos concidadãos, a grandeza do Brasil, o respeito às autoridades constituídas e a certeza dos destinos gloriosos de
uma Pátria bem dirigida sob o pulso firme do nosso chefe, o íntegro General Ernesto
Gelsel, o Presidente de todos nós. - (a.) Léo Corréa da Silva, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Augusto Franco)- Concedo a palavra ao nobre Senador
:b'ranco Montoro.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, usamos da palavra para fazer
c!.ols apelos às autoridades gov·ernamentals e um registro. O primeiro apelo se
dirige ao Sr. Ministro das Comunicações e ao Sr. Presidente da República, solicitando a revisão da decisão governamental que cancelou o registro da Rádio
Marconi de São Pau1o. Temos recebido inúmeras solicitações para uma intervenção no sentido de obter esta revisão.
A Rádio Marconi, com grande eficiência e espírito público, t.em-.se ocupado
dos problemas de interesse d.::t popu!r.çã·o. É uma emissora que prestou grandes
serviços de comunicação, de esclarecimento à população de São Paulo. Formulamos este apelo em nome de um grande s·etor da população que tem .sentido
falta desta simpá tíca e eflclen te emissora do nosso Estado.
O segundo apelo, Sr. Presidente, soe dirige ao Sr. Ministro da Justiça, da
parte de autores d.e vários Estados do Brasil, de instituições interessadas no
oroblema dos direitos autorais.. Temos recebido solictt.ações para uma intervenÇão favorável à rápida regulamentação da lei, aprovada pelo Congresso Nacional
e sancionada pelo Senhor Presidente da R·epública.
O chamado Código cl.e Direitos Autorais já é lei, mas deve ser regulamentado.
Entre as partes a serem regulamentadas está a criação do Conselho Nacional do
Direito Autoral, órgão d.a maior importância para a exata aplicação dos dispositivos daquela lei. Para se ter Idéia da importância desse Conselho, basta
mencionar algumas das suas funções:
determinar, orientar, coordenar e fiscalizar as providências necessárias
à exat;.a aplicação da lei, tratados e convenções internacionais sobre Direitos do Autor; autorizar o funcionamento, no Pais, de associações de
titulares de direitos do Autor; fiscalizar essas associações e o Escritório
Central de Arrecadaçã·o, fixa:· normas para unificar os preços e sistemas
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como participar dos pedidos de licenças compulsórias previstas em tratados e convenções internacionais. Cabe-lhe ainda, organizar e manter
um Centro BrwHeiro de Informações sobre o direito autoral.
o Go\·erno reconhece a importância dos direitos autorais, tanto que mandou
ao Congresso, com praz;o restritíssimo, o projeto, através de Mensagem. Passam-se
oito meses e não se fez, até agora, a regulamentação. O Congresso foi obrigado,
em 40 diw, a examinar, discutir e aprovar, o cóà.!go. Passam-se oito meses e a
.simples regulamentação não foi baixada.
É uma reclamação que faço em nome da seriedade dos dir·eitos autorais,
que foram reconhecidos e proclamados pelo próprio Governo.
Tenho a certeza de que o Sr. Ministro da Just~ça tom11.rá as providências
exigidas pela seriedade desses direitos que envolvem aspecto essencial à.a cultura
brasileira e, portanto, do nosso desenvolvimento.
Finalmente, Sr. Presidente, desejo fazer um registro rápido sobre o qual
voltarei numa das próximas sessões.
A Fundação Getúlio Vargas acaba de convidar um dos maiores economistas
da Inglaterra, que foi assessor da Organização das Na.ções Unidas o Professor
Hans Singer da Univer&id!llde de Sussex, da Ing1aterra, poara um forum sobre
política econômica internacional. Nesse torum o Professor Singer fez uma das
primeiras conferências, e quero destacar duas afirmações de S. Ex.a., porque
parecem encomendadas pelo Movimen:to Democrático Brasileiro, para reafirmar,
solenemente, as críticas que temos feito ao atual modelo de desenvolvimento
brasileiro. É uma voz autorizada e insuspeita, convià.a;da por uma entidade
também de reputação reconhecida por todos, como a Fundação Getúlio Vargas,
que vem dizer exat11-mente aquilo que a Oposição tem afirmado.
Quero limitar-me registrar duas afirmações feitas por S. Ex.a. e amplamenJte
divulgadas pela Imprensa de hoje.
Diz ele:
"Os modelos do desenvolvimento baseados no simples aum-ento do PNB
conduzi·riam oo colapso os países subdesenvolvidos e que a distribuição
da renda é um problema muito mais sério do que em geral se reconhece.
O Sr. Osires Teixeira - Permite-me V. Ex.n um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, ouço o aparte de V. Ex.a.
O Sr. Osires Teixeira - Só para uma observação, nobre Senador. A afirmação do eminente conferencista é de que o simples aumento do produto nacional
produto nacional bruto não conduz a um modelo ideal de desenvolvimento. Não
é o caso brasileiro. O modelo brasileiro pressupõe, prescreve, advogada, defende
e exercita um 11-umento do produto nacional bru:to, aliado a uma política de
melhor distribuição da renda.
O SR. FRANCO MONTORO - Agrad·eço a contribuição de V. Ex.a. V. Ex.a.
tomou ao melo a transcrição que eu vinha fazendo.
Vou completar, e em parte qu.em vai responder a V. Ex." é o próprio conferencista.
O Sr. Osires Teixeira -V. Ex." !a citar duas afirmações. Fez as duas afirmações: obviam·ente, eu teria que dar por acabado. V. Ex." não deveria ter
afirmado então.
O SR. FRANCO MONTORO -Eram duas afirmações. A primeira é esta. A
s~gunda é a seguinte - continua o Professor:
"Outro aspe~to negativo do modelo que considero à beira do impasse
é a exclusiva apllcação da tecnologia imp·ortada pelas multinacionais,
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concebidas pelos, paí~es desenvolvidos apenas, o que tende a agravar as
distorções do processo de desenvolvimento, ao beneficiar uma pequena
parte da população com empl'egos e bens."
O Sr. Osires Teixeira - V. Ex." me permite?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer, nobre Senador.
O Sr. Osires Teixeira - V. Ex." há d.e convir comigo. Também concordo com
o eminente Professor. Só que não é o caso brasileiro. Nós não usamos exclusivamente produtos externos.
O SR. FRANCO MONTORO - Certo.
O Sr. Osires Teixeira- Nós desenvolvemos a nossa tecnologia. Temos desen"'"'lvido em inúmeros setores da produção da riqueza, em inúmeros s·etores da
Indústria nacional. Ainda hoje, lia nos jornais a preocupação do Conselho Nacional de Petróleo em desenvolver uma :,ecnologia própria do Brasil, aproveitando, é evidente, a moderna tecnologia européia e americana para a re-refinaç~o do óleo lubrificante brasileiro. Nós temos visto, e V. Ex.a, evidentem~nte, tem
VIsto e analisado com muito mais acuidade do que eu ...
O SR. FRANCO MONTORO- Não apoiado!
O Sr. Osires Teixeira - . . . as notórias, evident.es publicações da imprensa
brasileira de pesquisas que se fazem, no sentido de melhorar a tecnologia da
indústria braslleir·a. É evidente que nós importamos tecnologia estrangeira.
Aliás, é um dos privilégios dos pai.ses em desenvolvimento poder queimar etapas,
pod.er eliminar aquela dura e penosa fase que vai da indústria, que eu diria não
condizente com a atualldac"e Industrial, e a existente no.s anos de 1970. Nós
no.s apropriamos da tecnologia estrangeira para aprimorar a tecnologia nacional.
geira para aprimorar a tecnologia nacional. Concordo com o Professor, não
Concordo com o Professor, não conc,ordo com a conclusão d·e V. Ex."
O SR. FRANCO JIIONTORO - V. Ex. 11 faz a defesa do Governo, achando que
as palavras ...
O Sr. Osires Teixeira- Queria dizer que faço a defesa da verdade.
O SR. FRANCO MONTORO- Da verdade do Governo ...
O Sr. Osires Teixeira- Que é a verdade de todos.
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex. 11 não me deixa caminhar na explicitação ...
O Sr. Osires Teixeira - Vou deixar V. Ex." tranqüilo.
O SR. FRANCO MONTORO - . . . e mostrar a V. Ex.11 o que se deu nesse
debate.
V. Ex.a defende o Governo, mas o Professor Roberto Campos, que estava
presente, imediatamente pediu a palavra para debater com o Professor e discordar das suas afirmações, porque· é evidente que esse Professor se refere ao
atual modelo d.e desem·olvlmento brasileiro. Quando f·ala no aspecto negativo do
modelo, que •está à beira de· um impasse, se refere precisamente a isto que es~
ocorreu nest.es an·os de ouro, como se refere esse autor, e houv.e a preocupaçao
está havendo um aumento do produto bruto em porcentagem inédita. Isto
ocorreu nestes anos de ouro, como se refere esse autor, e houve a preocupação
de quase todos os país·es semelhantes ao Brasil em afirmar o seu resultado extraordinário. Se v. Ex. 11 tiver presente o primeiro capitulo do Plano de Desenvolvimento Brasileiro, enviado pelo Congresso e aprovado pelo Congresso, encontrará ali: "o objetlvo fundamental do desenvolvimento brasileiro, é passarmos
de décimo para nono ou oitavo colocado no mundo, em relação ao produto interno bruto". E, há poucos d~as, o Sr. Ministro dizia: "Já somos o oitavo Pais em
produto bruto". Somos; o primeiro é a Coréia, o segundo, o Equador; na América Latina, somos o terceiro. Mas isto não quer dizer nada, é o que vem dizer
tlsse economista. Não quer dizer nada, talvez eu tenha exagerado: isto não
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distribuindo esse desenvolvimento. O sério, diz ele, é o problema da distribuiçiL<J da renda nacional. E aí é que se coloca o problema do ponto de vista, inclusive, dos economistas. Não é. verdad•eiro o desenvolvimento, aquele simples
aumento do produto interno bruto. Há desenvolvimento quando a população
melhora os seus níveis de vida.
!,;; frases desse autor foram imediatamente sentidas como crísticas, e o professor Roberto Campos interferiu para tentar opor-se a esse posição.
Na re·alldade essa conferência, como a elo Professor Gunnar MYrcLal, l.ambém
aqui no Brasil, propósito do 20. 0 aniversário do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico. foi no mesmo sentido. Há alguns economistas, cada vez menos numerosos e cada vez mais desmentidos pelos fatos, que pensam que· o importante, o e.ssencial do desenvolvimento é o aumento do produto brúto. Muito
mais importante do que o aumento do produto bruto é a distribuição eqüitativa
dessa riqueza.
O Sr. Virgílio Távora - Quando há.
o SR. FRANCO MONTORO ,..._ Claro, não defendemos a estagnação: achamos importante que haja aumento do produto, mas esse não é o objetivo fundamental - o objetivo fundamental é que· a população participe do desenvolvimento e que e.~se desenvolvimento se distribua entre a população. É o que te'mos
afirmado e reclamado, a existência de medidas que permitam essa distribuição. E o que está acontecendo? Agrava-se, cada vez mais, o problema, a distribuição torna-"e mais e mais defeituosa; o lucro das multinacionais é impre&sionante, sobe em números que o próprio \Governo, muitas vezes, através de
autoridades governamentais, tem denunciado como atentatórios ao interesse público; processos de subfaturam•ento ou superfaturamento para ocultar os lucros
que são extraordinários.
Mas, os salários baixam, a aplicação das verbas de Educação baixam, aplicação das verbas de Saúde baixam, os recursos aplicados pelo BNH na habitação popular são insignificantes. Dos 31 bilhões de cruzeiros que o BNH aplicou
nos últimos dez anos, nem 10% o foram em habitação popular e o relatório desses dez anos era tão pouco satisfatório que só o Presidente da República e um
grupo muit·O restrito tiveram acesso a esse relatório. Toda a imprensa noticiou
o fato. O Presidente da República e os wus assessores ouviram o relatório, e a
imprensa não teve acesso a esse documento. Mas informo a V. Ex.a.s que tiverem
dúvidas a respeito - e me proponho a demonstrar, em qualquer oportunidade
·-· que nem 10% do total arrecadado foi aplicado em habitação popular.
O Sr. Osires Teixeira - V. Ex,a. me p·ermite um aparte?
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer.
O Sr. Osires Teixeira - Estou ouvindo com muita atenção as afirmações
de V. Ex.a Continuo, lamentavelmente, discord•ando de V. Ex.a, não das afirmaçõ·es; mas da ilação que faz das afirmações desse Professor para com a política brasileiro. Concordo com V, Ex."' quando afirma que, no I Plano Nacional
de Desenvolvimento, o Governo afirmava que um dos objetivos bâsicos era colocar o Brasil em 8. 0 ou g,o lugar, quanto ao produto interno bruto. Realmente
atingimos o 8. 0 lugar, como V. Ex.n mesmo afirmou. Mas, a bem da verdade,
V. Ex." deveria trazer ao conhecimento do Senado e da Nação as afirmações
desse mesmo Governo quando está para enviar a esta Casa o II Plano Nacional
d·e Desenvolvimento, em que declara que a preocupação bâsica desse segundo
plan·o .sl'ria a distribuição de rendas.
O SR. FRIANCO MONTORO- Esta tem sido reivindicação da Oposição, contP.Rt.ada aqui. Fizemos um debate sobre o problema.
O Sr. Virgílío Távora - Não se pode distribuir o que não se tem.
O SR. FRANCO 1\IONTORO - V. Ex.as diziam e o Ministro do Trabalho foi
r1i::er em Genebra, que o milagre brasil·eiro nii·o era da produção, ma.~ o milagre da justiça social e da distribuição de rendas.
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O Sr. Osircs Teixcil'a - V. Ex." me permite concluir?
O SR. FRANCO MONTORO - Agora, V. Ex." me dá razão, dizendo que se
vai prpcurar corrigir o erro.
O Sr. Osh·es Teixeira - Não, absolutamente, V. Ex." não pode usar a meiaverà.ade ·ao .saJ:or dos seus interesses. Eu dizia que a afirmação de V. Ex.", quando, no I Plano Nacional de Desenvolvimento, o Governo afirmava que era uma
uma das metas, c obviamente uma delas, atingir o 9.o ou o 8.0 lugar em produto
interno bruto, V. Ex." estava certo mas, para estar completo, V. !Ex." deveria
também, com a ênfase e a .categoria que· só V. Ex." sabe dar, dizer à Nação inteira que o II Plano Naciona1 de Desenvolvimento contém, com o destaque efe~
tivo, a preocllpação do Governo na distribuição das rendas, inclusive afirmando,
através cla.s palavras do eminente Ministro Reis venoso, que essas aplicações
seriam po~ ir:Lermédio de verbas maciças na Presidência Social, na Educação
e na Saúde. Iii:> falar nas aplicações do Banco Nacional da Habitação, para caracterizar a despreocupação do Governo com o problema da distribuição de
tenda, V. Ex." dtz que não atingem sequer a 10% no setor de habitação popular,
V. Ex.a também está usando uma mela-verda;de, porque também ,ganeamento
é uma forma de aplicação indireta e de distribuição de renda. E se V. Ex."
oomar, ao que o Banco Nacional da Habitação aplicou no setor de habitação
popular, aqueles volumosos recursos - e. lamentavelmente, não tenho os dados
·em mãos, mas os traria para V. Ex.", oportunam.ente -- empregados no saneamento brasileiro p·ensaria diferente. Tr::.ta-se, inclumve, de uma prog:·amação
que eu diria das mais arrojadas dos últimos tempos, que é praticamente dotar,
até 1980 ElO% das comunidades brasileiras, salvo engano, de água e esgoto. Obviamente, V. Ex.a há de convir comigo, somados aos menos de 10%, vai atingir praticamente a metade das aplicações do Banco Nacional da Habitação, que,
não faz muitos dias. completou dez anos, para glória do nosso Governo, que está
rea1izando, realmente, no Brasil, um milagre que poucos países conseguiram, inclusive, os desenvolvidos que é o sonho da ca.sa própria. Querendo ou não V.
Ex." ·está-se realizando o sonho da casa própria, no Brasil.
O SR. FRANCO MONTORO- Em matél'ia de sonho eu não discuto; d1scuto
realidades. ·
O Sr. Osires Teixeira - No Brasi' está-se realizando o sonho - o sonho
que muitos governos não conseguiram concretizar e que este está conseguindo.
O SR. FRANCO MONTORO - o sonho eu ac·eito; a realidade, nego. E
V. Ex.a que disse meia-verdade provou que eu disse verdade Inteira, porque
V. Ex." manteve a afirmação de que menos de 10% foram aplicados em
habitação popular. Mas diz V. Ex.": "mas se aplicou, também, em saneamento".
Isto não s•e opõe ao que eu dis.se; apenas eu afirmo que matéria de saneamento
é matéria municipal e os municípios do Brasil pagam pesados impostos e o
Governo não distribui nenhum tostão em saneamento; eJ.e ·está exigindo dos
municípios: o pagamento desse financiamento que faz a taxas el·evadissimas, e
a tal forma que informo a V. Ex.a - s•e não tem notícia do assunto - que
clezenas de municípios estão repelindo o projet:J que lhe é apresentado, que
afasta, inclusive, a autonomia municipal e faz com que a fixação de tributos
- porque não é distribuição de rendas - vá ser cobrado do Município a
taxas tão p·esadas que s.e abordou o assunto na Comissão de Economia do
Senado e nas Câmaras Municipais de todo o Brasil, e na imprensa; ainda ontem,
eu lia num editorial do jornal O Estado de S. Paulo um artigo relatando um
caso de cil~qüenta e tantas prefeituras de São Paulo que se recusaram a aceitar
essa dádiva qu•e V. Ex." considera uma magnanimidade.
O Sr. Osir('s Teixeira - Conclusão de V. Ex.'l!
O SR. FRANCO MONTORO- V. Ex.n confirma . portanto, que rea'mente o
BNH, que devel'll fazer das casas o tal sonbo da casa própria, fica sendo
souhado porque saneamento não é casa. Então, a casa contlnua sendo sonho
-- 10%. e llDs planos futuros ainda se dn duns ou trés vezes mais para habitação de luxo do que habitação popular. Eu poderia trazer para V. Ex.n esses
dados.
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o Sr. Osires Teixeira - Não! V. Ex." vai-me permitir, pois assim fica
•!mpraticáV'el o diáLogo. Com aflirmaçõe.s de~sa natureza, nobre Senador, é
impraticável porque v. Ex." iria me obrigar a cometer impropriedades em
relação ao Regimento Interno, dizendo que V. Ex."_ não está retratando par~
esta Nação a verdade do Banco Nacional da Habitaçao. E vou provar a V. Ex.
com números e não com meras afirmações. Vou trazer o relatório para V. Ex."'
O SR. FRANCO 1\'IONTORO- É o que peço: que V. Ex." traga; traga dadOS
concretos, como tenho.
o Sr. Osires Teixeira - Mas V. Ex." não os apresentou. V. Ex." simples~
mente falou. Onde estão os dados concretos? V. Ex." não os troux•e. V. Ex.
e~á fazendo meras afirmações.
o SR. FRANCO MONTORO - v. Ex." concorda comigo. Faloei .em menos
de 10%.
o Sr. Osires Teixeira - Não, eu não posso partir do pressuposto de que
V. E>:." mente à Nação. Não posso partir desse .pressuposto.
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex." deve recorrer a outro tipo de argumento. Eu dou um fato concreto. Houve um relatório ...

o Sr. Osíres Teixeira - Mas V. Ex." não provou, só afirmou.
O SR. FRANCO MONTORO- Mas o relatório é secreto, nobre Senador! Leia
todos os jornais.
o Sr. Osires Teixeira - Que secreto? Pel·O amor de Deus, nobre Senador.
O SR. FRANCO MONTORO -Leia V. Ex." todos os jornais.
O Sr. Osires Teixeira - O Banco Nacional da Habitação foi, nos últimos
cinco d:las. esmiuçado não por brasileiros, mas por autoridades do s•e·tor habitacional de todo o Mundo Ocidental. Estavam, ou ainda estão, reunidos no
Rio de Janeiro, representantes de sistemas financeiros de habitação de mais
de sessenta país•es, discutindo, esmiuçando, p 1 ano a plano, a aplicação de tostão
por tostão do Banco Nacional da Habitação, e vem V. Ex." dizer que .se trata
de reia tório secre·to!
O SR. FRANCO MONTORO - V. E:;:." ·está confundindo duas coisas. Não
adianta V. Ex."' querer falar em ...
O .Sr. Osires Teixeira - Eu não quero; V. Ex." é quem quer, mas não vai
conseguir.
O SR. FRANCO MONTORO ··- P·cço a V. Ex." que atente para oos dados
objetivos que trago ...
O Sr. Osires Teixeira - Com multo prazer.
O SR. FRANCO MONTORO - . . . e responda se puder, mas peço que o
faça com dados concretos.
O Sr. Osíres Teixeira - Fale V. Ex." com dado.s concretos, por favor; vá
mostrando, para que eu possa acreditar com mais entusiasmo ...
O SR. FRANCO MONTORO - Sobre o primeiro dado concreto, V. Ex."
vai dizer se concorda ou não. Com o que apresentei V. Ex." concordou de que menos de dez por cento são aplicados em habitação popular.
O Sr. Osires Teixeira - Ah! Tenho que acreditar na palavra de V. Ex.", e
V. Ex." não acredita na minha. Ora, Ex."!
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex." afirmou há pouco e concordou ...
O Sr. Osires Teixeira - Não posso partir do pressuposto de que V. Ex."
mente à Nação. Já que V. Ex." diz que fala com dados, apresente-os.
O SR. FRANCO MONTORO - Peço a V. Ex." que, inclusive, respeite o
tom do debate que deve ser seguido no Congresso.
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- 428 O Sr. Osires Teixeira - Exato. V. Ex.a está me conduzindo a não respeitar,
com a maneira de condução do diálogo que quer imprimir. A regra do jogo
é ditada pelo orador.
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a nega, evidências. V. Ex.a nega o fato
de que houve, na comemoração, uma reunião, em que o Presidente da Repúbllca, com algumas autoridades, se reúne com dirigentes do BNH e foi lido o
relatório reservado. Toda a imprensa noticiou, e ninguém lhe teve acesso. li:
verdade, ou não?
O Sr. Osires Teixeira - Isto quer significar que houve ...
O SR. FRANCO MONTORO - Responda V. Ex.a: é verdade, ou não?
O Sr. Osires Teixeira - V. Ex.a é, por acaso, inquisidor? Tenho que responder "sim" ou "não"? Então, vou trocar d·e posição: vou deixar V. Ex.a.
falar tranqüilamente, já que não posso apartear, depois vou falar e conceder
os apartes de que V. Ex.a precise, mas não me faça indagações. V. Ex.a é
Senador como eu, não é inquisidor.
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.a disse que minto e cito f!llto.
O .Sr. Osires Teixeira - Não, eu não disse que V. Ex.a mente. Por favor,
eu não diria isso de V. Ex.a
O SR. FRANCO MONTORO - Mente à Nação, ouvi duas vezes a expressão.
O Sr. Osires Teixeira - Não, eu disse que não posso partir do pressuposto,
para repetir, de que V. Ex.a mente. Absolutamente, o meu respeito por V. Ex.a
é imenso, nobre Senador. O que não posso permitir é que V. Ex.a parta do
principio de que a sua palavra é perfeitamente crível e válida, e eu, para
satisfazer às indagações de V. Ex.a, primeiro, responda "sim" ou "não", como
se V. E.a fosse delegado de polícia; ou, ao contrário, -ao responder entregasse
a V. Ex.a. um documento oficial.
O SR. FRANCO MONTORO - Se V. Ex.a nega o fato e o põe em dúvida,
pergunto: houve esse fato; ele é real, ou não? É real. Houve o relatório reservado e ninguém o conheceu.
Interpretando o fato, diz V. Ex.a que há organizações estrangeiras apreciando o que ocorre com o BNH. Tenho dito, inúmeras vezes, aqui, que os
estrangeiros têm elogiado muito o BNH. Todos os congressos internacionais
terminam com elogios ao BNH, mas o povo brasileiro que compra casa não o
elogia; vai à Justiça e consegue que esta anule cláusulas de venda de casas,
porque ·Cláusulas leoninas. Não tenho o acórdão à mão, mas já o exibi, e posso
trazê-lo a V. Ex.a
O Sr. Osires Teixeira - Um, em quatro milhões! Um em quatro mil!
O SR. FRANCO MONTORO- Já foram anu'adas pelos Tribunais de Justiça,
de vários Estados do Brasil, cláusulas do contrato de venda, por conterem
exigências consideradas leoninas: juros elevados, correção monetária, taxas de
serviços e outras exigências. O Governo concede subsídios à exportação. Provei,
aqui, que fábricas de cigarro conseguem isenções de 40% para exportar cigarro
brasileiro, que é vendido, pela metade do pr.eço, no Paraguai, na Bolívia, mas,
para a habitação, não se admite um subsídio; exigem-se juros, correção monetária e taxas. E é por isso que há uma grita geral. Só V. Ex.a não vê. o
problema. Todo mundo •está sabendo do protesto que ·existe. As autoridades
governamentais ...
O Sr, Osires Teixeira - Vejo-o como V. Ex.", mas não com a sua predisposição. É diferente.
o SR. FRANCO MONTORO - É a comemoração do Io.o aniversário. Se
fosse uma data, como V. Ex.a diz, gloriosa para o Brasil, o relatório não seria
reservado; seria público, contado a todos os brasileiros o que se obteve de
verdade, V. IDc.a, todavia, 1evo~1 o problema para esse setor apenas.
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o SR. FRANCO MONTORO - Antes de conceder o aparte a V. Ex.", nobre
Senador VirgíUo Távora pretendo focar o segundo plano. Houve um primeiro
plano. o primeiro p'an~ continha aquela afirmação que V. Ex." reconhece ser
verdadeira. E diz V. Ex.": Então, por que não elogia o .segundo plano? - Porque
o segundo plano não existe. o segundo plano não V·eio ao Congresso Nacional, o
segundo plano não foi completado. Ele deve ser mandado ao Congresso Nacional na primeira ou segunda quinzena do mês de setembro. Assim, não existe
segundo plano.
Agora, quan:o a fatos - e é por isso qu.e digo, nã·o quero ficar em sonhos
ou intenções -. os fatos concretos é que as medidas tomadas estão agravando
a má distribuição da renda nacional. Ouvi, ainda há poucos dias - se V. Ex.as
contestam trarei, na próxima sessão, o documento, mas o fato, penso que é
público - o Ministério da Fazenda declarar: "A taxa de produtividade, para
efeito d·e salários, fica fixado em 4%, e o resíduo inflacionário - isto é, previsão da inflação para efeito de salário - em 15%". Ora, sabe V. Ex." que a
inflação não vai ser de 15%. Reconhece, para todos os outros efeitos, que
será de 36%, mas, para salário, 15%. Isto vai agravar a má distribuição da
renda nacional. Quanto à produtividade, diz a )ei, o Governo tem que indicar,
para o efeito de salário, a produtividade, isto é, o produto per capita do ano
anterior. Qual foi esse produto per capita do ano anterior? Foi superior a
8%, porque houve um aumento global de 11,3% - um dos maiores do mundo.
Admitido o aumento da população de 2,7%, dá um aumento de produtividade, ou de produto per capita, de 87 e alguma coisa. Calculou-se na metade,
quer dizer, o Brasil vai ficar mais rico, e o trabalhador cada vez mais pobre.
O Sr. Osires Teixeira -

Permite V. Ex." um apar;e?

O SR. FRANCO MONTORO - É má distribuição da renda, em todos setores.
São fatos. V. Ex.a me responda com argumentos, não dizendo que se vai mentir.
Pretendia apenas fazer um registro. V. Ex."• aparteiam e apresento vários, dados, nos vários setores. Se, porém, tudo aquilo que estou afirmando, V. Ex.as
tiverem dúvidas, apontem qual a dúvida e trarei os documentos, na próxima
sessão. Aí teremos a palavra e os documentos.
Quanto ao sentido geral do que estou dizendo, parece-me incontestável. Lamento que V. Ex."• continuem a contestar. Pensei que, agora, realmente todo
mundo já concordasse com aquela tese que o MDB lançou aqui: que o importante era encaminhar o nosso desenvolvimento para uma distribuição mais justa
da renda nacional; que o importante é a distribuição da renda. O MDB propos,
aqui, à ARENA um deba~e sobre a distribuição da renda e mostrávamos qual é
a distribuição da renda entre as r,egiões do País, entre as classes sociais, entre
a agricultura e a indústria, entre as empresas nacionais e as multinacionais.
Mostrávamos todas as distorções de uma má distribuição que se verificava no
Brasil, e que era preciso corrigir. Foi contestado. Hoje, está-se dizendo: Vai-se
corrigir. Batemos palmas, mas não se vá negar a existência dessa má distribuição
que, até agora, só está s-endo corrigida a:ravés de declarações. As medidas concretas - estas duas que acabo de citar, ligadas ao salário, que vão afetar a
remuneração de 30 ou 40 milhões de brasileiros - foram, ainda, na linha de
calcular a produtividade e o resíduo inflacionário em taxa inferior à real, tnferior ainda contra o empregado. Esta é a realidade. O petróleo teve o seu aumento, neste ano, de 80%, e o limite do salário, de 15.
Tem V. Ex." o aparte, nobre Senador O.slres Teixeira.
O Sr. Osires Teixeira- Vou concordar com V. Ex." V. Ex.", realmente, acha
que o MDB é o dono da verdade. Neste ponto concordo com V. Ex." Disse V. Ex."
que pensava que nós reconhecíamos a verdade que o MDB defendia. Com a inteligência que lhe é peculiar, V. Ex." movimenta., multo bem os fatos e os acontecimentos ao sabor dos seus interesses.
O SR. FRANCO MONTORO- Interesses do povo, isto é verdade.
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O Sr. Osires Teixeira - Quando chamo a atenção de V. Ex." para que reconheça afirmações de um Ministro de Estado - afirmações publicadas em jornais que contêm as linhas mestras do II Plano Nacional de Desenvolvimento V. Ex." ·se recusa a isso, porque o plano sequer chegou ao Congresso. E, no entanto, V. Ex.", ainda na sessão de hoje, não faz duas horas, em apoio a um discurso, que estava sendo pronunciado pelo eminente Senador Danton Joblm,
falava nos castelos de areia, falava sobre hipóteses, porque o eminente Senador
DantQn Jobim abria o seu pronunciamento dizendo que boatos existem por aí,
de que vão institucionalizar esse ou aqu.ele dispositivo da Constituição. V. Ex.",
de imediato, tomou garupa na condução do eminente Senador Danton Jobim,
para discutir o assunto como se fosse um fato consumado que estivesse no Congresso, e fosse uma decisão do Gov.erno, quando o próprio Senador Danton Jobim disse que trazia à Casa boato3 e que até existiam duas correntes; uma, favorável à tese "A", e outra, favorável à te&e "B". Quando interesse a V. Ex. 6 ,
V. Ex." discute até os boatos. Quando não lhe interessa, uma declaração de um
Ministro de Estado não tem interesse para V. Ex."
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex." há de respeitar a liberdade que tem o
Parlamentar. Não sou obrigado a elogiar uma d·eclaração de intenção do Ministro. Aguardo o fato. Mas, quando se discute a tese das eleições indiretas, não
é intenção, porque Isto é um fato, meu prezado Senador, porque foi manjada
uma emenda, e foi aprovada por V. Ex."•, e não por nós. O que eu disse foi o
seguinte: com as eleições indiretas, tirou-se do povo o direito de eleger o Presidente da República. Não é intenção; foi fato. Está na Constituição. Tirou-se
do povo o direito de eleger o Governador do Estado. Não é intenção. É a Emt>nda
Constitucional que está em vigor.
O Sr. Osires Teixeira - Não! A que está em vigor diz que a eleição será
direta para Governador. Pela Constituição vigente, as eleições para Governadores serão por sufrágio universal. Quem o diz não sou eu, é a Constituição, excelência.
O SR. FRANCO MONTORO - v. Ex." sempre gosta de argumentar com o
futuro.
O Sr. Osires Teixeira - É a Constituição vigente. Estou argumentando com
o presente. V. Ex.a é quem está sacando para o futuro, para criticar o Governo.
O SR. FRANCO MONTORO - Vamos fazer um esforco de raciocínio con·
creto. O presente é 1974. . .
O Sr. Osires Teixeira - Vou :entar acompanhar o raclocinio de V. Ex."
O SR. FRANCO MONTORO - O preE.ente é 1974. Ou não é? Como será a
eleição em 1974? Direta ou indireta? - Indireta. Portanto, não é intenção. É
fato. Assim, os 21 Governadores serão escolhidos pela ARENA e nenhum pelo
MDB. O único que o MDB poderia escolher, por uma circunstância especial,
seria o da Guanabara.
O Sr. Osires Teixeira - A eleicão de 1974 é direta. Vamos renovar 1/3 desta
Casa e toda a Câmara Federal, por eleição direta. Para o Ex·ecut!vo, não há
eleição.
O SR. FRANCO MONTORO - É difícil discutir com V. Ex.n
O Sr. Osires Teixeira - Não vou só nas águas de V. Ex.a Por este motivo,
talvez seja difícil.
o SR. FRANCO MONTORO - Estamos discutindo eleição de Governador.
O Sr. Osires Teixeira - Não há eleição para Governador, agora. Excelência.
A constituição diz que as eleições para Governador, na República Federativa
do Brasil, são por suf·ráglo universal e direto. Ou nã.o é! Para usar a expressão de
v. Ex.n V. Ex." concorda ou discorda que a Constituição diz isto?
O SR. FRANCO MONTORO - A Constituição diz isso, mas não é.
O Sr. Osires Teixeira - Formidável. V. Ex.n nega isto.
o SR. FRANCO MONTORO - Exatam.ente, a diferença é entre o que está
na lei, na constituição, e o que está nas emendas que fol'am aprovadas.
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isto, porque nas Disposições Transitórias.
O Sr. Osires Teixeira- V. Ex.a já sabe que não vai ser?
o SR. FRANCO MONTORO - Claro V. Ex.a está querendo fazer confusões,
que não honram a inteligência de V. Ex.11
O Sr. Osires Teixeira - Não. Estou querendo descobrir até que ponto V. Ex.a
é adivinho.
O SR. FRANCO MONTORO - Estamos discutindo a eleição de agora, que, de
fato, será indireta.
O que eu dizia? Para Presidente da República, o Governo não tem confiança
no povo; para eleição de Governador, o Governo também não tem confiança
no povo, tanto que tirou a eleição direta em 1974; nas Capitais dos Estados, também a eleição é indireta - é fato - porque o Governo não tem confiança. Houve
época em que os Prefeitos, como na minha cidade, foram eleitos pelo povo.
O Sr. Osires Teixeira - Quer dizer ·que eleição indireta é falta de confiança
no povo? Esta é a conclusão de V. Ex." Isto sim não honra a inteligência de
V. Ex.a
O SR. FRANCO MONTORO - Quando o povo pôde escolher, escolheu Prestes
Maia, Paria Lima. Os maiores Prefeito foram escolhidos pelo povo. Antigamente,
dizia-se "A voz do povo é a voz de Deus".
O Sr. Osires Teixeira - A voz do representante do povo é a voz de Deus,
por conseqüência.
O SR. FRANCO MONTORO- Agora, é assim: a voz do Deputado da ARENA
é a voz de Deus.
O Sr. Osires Teixeira - Como a voz do Deputado do MDB da Guanabara é
a voz de Deus. ou não é? Ou V. Ex.a nega a validade da eleição do eminente
Governador da Guanabara? V. Ex.a nega a validade dessa eleição?
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.11 começa outro escorregão. Foi lembrar a Guanabara. A Guanabara era o único lugar onde o MDB podia escolher.
E, lá, acabaram com o Estado; fizeram uma fusão e vão nomear o Governador.
O Sr. Osires Teixeira - !!: só fazer maioria no novo Estado e essa maioria,
elege, Senador.
O SR. FRANCO MONTORO- Não, não!
O Sr. Osires Teixeira - !!: só fazer maioria no Estado de Goiâs, no Ceará,
São Paulo, Mato Grosso, Amazonas, e essa maioria elege o Governador.
O SR. FRANCO MONTORO- Estamos na Guanabara!
O Sr. Osires Teixeira - O povo quer o Governador da ARENA, porque elege a
maioria; são os representantes da ARENA. V. Ex.a não pode negar uma evidência.
O SR. FRANCO MONTORO - Estamos na Guanabara; V. Ex." citou Guanabara, depois fugiu para outros Estados.
O Sr. Osires Teixeira -

Citei meros exemplos, inclusive o da Guanabara.

O SR. FRANCO MONTORO - Vamos esclarecer primeiro o exemplo da Guanabara. V. Ex.a citou a Guanabara e, depois, fugiu para outros Estados. Eu disse
que houve escorregão e quero mostrar porquê. Porque na Guanabara onde haveria a hipótese de o MDB eleger, por via indireta, o Governador ...
O Sr. Osires Teixeira do MDB no novo Estado.

Gostei do haveria. V. Ex.a acredita na supremacia

O SR. FRANCO MONTORO - Pois é. Não posso falar no futuro, porque certamente não há mais. Houve uma emenda estabelecendo uma fusão, e uma fusão
a jato. Um problema que estava sendo cogitado há dezenas de anos, teve que
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-433ser resolvido em 90 dias. E quem é que vai nomear o Governador? Agora não
são nem os Deputados estaduais nem os Deputados da ARENA. Aí a voz do povo
é o colete do Presidente.
O Sr. Osires Teixeira. - V. Ex.n. quer torcer a questão.
O SR FRANCO MONTORO - Aí a voz de Deus é o colete do Presidente.
Então, veja V. Ex.n. o que di-zia a r>espeito· ...
O Sr. Osires Teixeira.- QuSJl é a s•olução que V. Ex. a teria? Se houve a fusão,
esta é um fato. Aí, intervenção é para ajustar o novo Estado à normalidade const!tuc~onal.

O SR, FRANCO MOiNTORO- V. Ex." há de convir comigo ...
O Sr. Osires Teixeira - É o que eu dig'o a V. Ex.n. - então é não querer conduzír a dLs·cus.são ao ohjetivo da verdade.
O SR. FRANCO MONTORO - A solução ·está no art. 1.0 da Cons•ituição.
Muita gente não acredita ne.s.se art~go, O art. 1. 0 da Constituição diz assim: todo o
poder emana do IJO·VlC· e em seu nome é exercido.
O Sr. Osires Teixeira. - Quem não acredita? Só para sabermos quem é.
O S·R. FRANCO MONTORO - Muita gente não acredita, eu sei. O que diz a
Cons.tituição· é que "todo o pod.er emana do povo e em seu nome é exercido".
O Sr. Osires Teb:eira. - Estou aqui pQr von+,ade do povo, como V. Ex.a
O SR. FRANCO MONTORO - É o princípio da legit~mação. Se V. Ex." acredita, muito bem, fico satfsf,eito.
O Sr. Osires Teixeira - Eu estou aqui por 1egítima vontade do povo, como
V. Ex." também está, como o eminente Senador Virgílio Távora está..
O SR. FRANCO MONTORO - A Constituição d!z: "todo o poder", não diz
alguns. É o Poder Legis1ativo ...
O Sr. Osires Teixeira. - V. Ex."' ·nega todas as democracias do mundo que
tenham eleições indiretas? Ou é SJquele ar·gumento do Senador Danton Jobim, de
que há. que diferençar a democracia do país A da do país B, porque há democracias diferentes e paises diferentes. V. Ex."' c•oncorda com S. Ex.a também?
O SR. FRANCO MONTORO - Não, evidentemente.
O Sr. Osires Teixeira. - Não. ótimo.
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex. f·ormula uma pergunta atrás da outra ...
O Sr. Virgílio Távora- Eminente Senad·or Franco Montor·o, já solicitei aparte
a V. E.X."' ...
o SR. FRANCO MONTORO - V. Ex."' pu':a, cada vez, para problemas diferentes. Pergunta V. Ex." se eu acho que a eleição indireta é democrática.
o Sr. Osires Teixeira - Isto é próprio para homem de .sua \'ersatilidade.
O SR. FRANCO MONTORO - P<Jde ser; a _eleição indireta pode ser democrática mas quando fo.r e1eição indireta. A eleiçao de governadores a que eu me
esta.va referindo esta não vai ser nem direta nem indireta, porque a eleição é
lndJreta quando 'o povo, em lugar de eleger dir·etamente, elege um delegado que
v.af escolher o Presidente. Quando a Câmara e as Msemb~é~as Leg!slativas atua.Ls
foram eleitas, a Constituição dlzía,. como lembrou V. Ex.n. muito bem, que a eleição sena direta. Portantll, ninguem deu a este Deputado nenhum poder para
eleger Go~emador. Pelo contrár!Q era do povo, tiraram do povo e deram a uma
Câmara já constituída. O povo não vai ser ouvido nem direta nem indiretamente.
Essa eleição dos governadores não é nem direta nem indireta, é nomeação
através de um chamado consenso.
o Sr. Osires Teixeira - A tese d·e V. Ex.n. pode tomar-se válida.
O SR. FRANCO MONTORO - Agora, eu me recuso a começar a tratar de
outros a-ssuntos, o que eu disse, em relação ao pro·b1ema ...

-434O Sr. Osires Teixeira - V. Ex.n não m•e dá o aparte, então?
O SR. FRANCO MONTORO - Darei se V. Ex." me der pe·n:ni.ssão de responder.
O Sr. Osires Teixeira - Não, por favor, V. Ex." é que me dá a permissão; é
o dono da palavra.
o SR. FRANCO MONTORO - Eu dizia que, se o Gov•emo não tem confiança
no povo para eleger Pres!dente da República, não tem confiança no povo para
eleger Governador, não +em confiança no povo para e1eg>er Pr·eJ:•eito, o povo também não pode ter confiança neste Governo.
Esta foi a minha objeção, p·erfeitament.e lícita e p.erfeitamente c·oerente com
o fato, que V. Ex." estranha de eu não ter elogiado o Ministro do Planejamento
pelo fato de S. Ex." ter declarado que agora. v·ai fazer a distribuição da renda. Não
tenh·o nenhuma obrigação de elogiar. A minha obr!gação será de cobrar. Quando
vier o plano ao Congresso, vou verificar .se foi feHo ou não. E, digo a V. Ex.a que
desconfio muito qu-e não vai ser aplicado. É p·or isso que eu seria um traidor do
meu mandato, princ!palmente sendo um homem da OJ}osição, se f·osse, louvado
numa entrevista de imprensa, elogiar um plano que ainda nã·o foi mandado ao
Congresso. Soerla leviandade doe minha par.te e V. Ex.a não pretende que eu deva
ser leviano para cumprir o meu mandato.
O Sr. Osires Teixeira - Longe de mim.
O SR. FRANCO MONTORO- Mas, Sr. Presidente, estamos tratando de todos
os assuntos ...
O Sr. Virgílio Távora - E, V. Ex.a há ma:s de mela hora que me nega um
aparte.
O SR. FRANCO MONTORO - Com p·ra:õer, ouço o aparte de V. Ex,a
O Sr. Osires Teixeira - Vou-me rec•olher a·o silêncio.
O Sr. Virgílio Távora - Senador Franco Montoro, colocando calma e tranqüilldade nos discursos de V. Ex.a, como sempr·e cons.eguimos fazê-lo no·s nossos
debates, vamos situar a questão. V. Ex.•l, citando a opinião de um ilustre econom!sta alienígena, acha qu,e o important.e não é aumentar o produto interno
bruto. Aliás, expressões doesta ilustre personaildade de que essa obsessão é catastrófica, não é?
O SR. FRANCO lUONTORO - Não. Obsessão excessiva ...
O Sr. Virgílio Távora -O importan'e, o fundamental, é ver como esse desenvolvimento é distribuído entr·e as populações. Bem compreendemos o fulcro
de toda a discussão.
O SR. FRANCO MONTORO- Apenas quero dizer que cito mais uma a.utorl~
dade que vem re.forçar a tese que estamos defendendo ...
o Sr. Virgílio Távora - Sem entrar nos problemas paralelos, inclusive do
BNH ...
o SR. PRESIDENTE -Lembro ao nobre Senador que o tempo de V. Ex.n está
esgotado.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço a. V. Ex. a Os rupartes realmente ocuparam uma parte substancia&, mas peço a V. Ex. permissão para que o Senador Virgillo Távora possa terminar o s·eu apar•e, para que eu responda em seguida.

o Sr. Virgílio Távora- Deixemos a latere o BNH, já que dele nos poderemos
ocupar, sempre da mesma maneira. Após esta semana em que lhe vamos fornecer
os prometidos dados da saúde, escolheremos, dentro da mesma sistemática, o
BNH, e veremos os pontos em que V. Ex.n tem razão ou não. De antemão, aquelas
percentagens - não quisemos entrar no âmago da discussão - precisam ser um
pouco retlflcadas. Mas vamos ao fulcro da questão, que já foi objeto de multa
discussão nossa. Mais uma vez, eminente Senador, a Maioria, por nosso intermédio, proclama aquilo que, já tantas veZJes, disse neste plenário, sem pôr paixões,
porque questões econõmlcas não podem ser resolvidas com paixões, por mais
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- 435agradáveis que sejam aos Mssos ouvidos a eloqüência, Inclusive a de V. Ex.a:
Um, não há ex;emplo de desenvolvim-ento qu.e .se tenba processado, pf!o menos no
Mundo ocidental 1ue conhecemos, sem que não tenha havido problemas de concentrações ocasionais de renda. Dois, não se pode distribuir miséria e sim, riqueza.
E, três, não há notícia. na História do País, de governo· que tenha procurado mais
cuidar da parte de redlstril>ulção dessa renda, atraV'és de mecanismos como o
PIS e o P.ASEJP, como uma grande entrada, um grande acesso à educação - base
que é da sua teoria de que uma das melhores formas de aumentar, cl.e melhorar
o índice de distribuição de renda é justam.ente o investimento em educação do que o chamado gov·erno revolucionário. Gostaríamos de,. sem paixão, dizer
que esta. é a nossa op!nl.ão. V. Ex.8 traz a opinião de ilustre economista estrangeiro,
que se soma a outl"os que V. Ex. tem citado - opiniões respeltá.veis. Apenas, até
que outros argumentos nos sejam dados, a nós da Maioria, e·razões para que saiamos do nosso ponto de vista, data. venia, não mudamos nossa opinião.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o sereno aparte de V. Ex.8 · e, como
"a gente dança de acordo com a música", se V. Ex. 8 é sereno, serei sereno; se
V. Ex.a fosse agressivo, seria agressivo, também. Dentro da serenidade, vou também responder a V. Ex. 8
Primeiro, não há exemplo de país do mundo ocidental que se tenha desenvolvido com uma boa distrlbulçoo de renda.
O Sr. Virgílio Távora - Disse que: "sem que não tenha havidO ocasionais.
concentrações de renda". Vamos colocar estas paf.avras.
O SR. FRANCO MONTORO - Exato. Minha resposta: existe pais, sim, a
Suécia. Autoridade: Gunnar Myrdal, que, numa conferência no Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômlco, disse expressamente- não tenho à mão a citação, mas posso trazer a V. Ex. 8 na próx!ma reunião que tivermos -, disse, repito,
mais ou menos isto: a Sué.cia, que era um pais relativamen+e pobre, tornou-se o
país mais rico do mundo com uma política de justiça social, tratando, precisamente, de salários, previdência, educação, habitação. E a tese que ele sustenta,
que o :MDB sustenta, e nós gostaríamos que houvesse meios de comunicação para
que a o•pinião pública pudesse participar d·essa decisão, é que o melhor meio de
obter o desenvolvimento econômico é fazer justiça social. Es~a é a primeira resposta.
Segunda resposta. Diz v. Ex.a: "sem riqueza não se pode fazer distribuição".
Estamos de pleno acordo. Mas o que acontece é que a riqueza está aumentando e o salário está diminuindo. Então o .problema é o seguinte: se há aumento de riqueza, ela deve ser distribuída eqüitativamente. Eu não disse que o
aumento de riqueza seja desnecessário. Estamos longe de defender a estagnação.
Queremos o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento com a participação da população, isto é, a distribuição da renda é parte integrante do desenvolvimento.
Terceira afirmação de V. Ex.a: o propósito fundamental dos governos da
Revolução ou nenhum outro governo, como os dia Revolução, teve essa preocupação.
As intenções, não discuto.
o sr. Virgílio Távora - Perdão. E mostramos os argumentos. Mas V. Ex.a
vai ter a bondade de ouvir o aparte .. óbvio, às 18 horas não poderemos continuar
0, fazer o contra-aparte. Entretanto, nós nos comprometemos dentro da linha
de serenidade que sempre nos traçamos a pegar os três pontos de V. Ex. 8 , inclusive 0 exemplo da Suécia, tão bem percutido por V. Ex.a, examinar um por
um a mostrar, a nosso ver, o que de pouca razão há na argumentação apresentada.
O SR. FRANCO MONTORO - Os três exemplos são de V. Ex. 8
o sr. Vll•gilio Távora - Justamente, os três que constam da resposta. de
V. Ex.8
o SR. FRANCO MONTORO - Quanto aos três exemplos, lembrados pelo
Líder da Maioria, eu respondo a isso. Primeiro, eu cite! o exemplo da Suécia ...
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o SR. FRANCO MONTORO- Vamo.s discutir. Segundo: claro que deve haver
riqueza, para ser distribuída. Aumento de riqueza está havendo, o que está faltando é distribuição eqüitatlva.
Eu diria, em poucas palavras: se o País deu cinqüenta passos à frente, toda
a po:pulação deveria dar clnqüenta passos à frente. Se um dá 100 passos à frente ...
O SR. PRESIDENTE (Augusto Franco) - Peço ao nobre orador mais uma
vez, que procure terminar, uma vez que está esgotado o seu tempo.
O SR. FRANCO MONTORO - sr. Presidente, peço a V. Ex." que solicite aos
nobres Senadores para que não me aparteiem. É evidente que não posso terminar o meu discurso por causa de apartes de companheiros; de colegas. E quem
tem de terminar o meu discurso sou eu. O terceiro argumento, de que foi esta
a intenção fundamental dos últimos governos, eu contesto, ou melhor, posso admitir intenções, porque eu não discuti intenções. Eu discuto fatos. Os fatos não
foram esses. E o fato que aponto, em documento, é: primeiro, o censo brasileiro
de 1970 que, comparado ao de 1960, revelou que os ricos ficaram mais ricos e
os pobres ficaram mais pobres. A percentagem de uns e out.ros é discutível, mas
esse fato é incontestável. É. o caso dos salários. Nestes últimos dez anos r- dou
o número oficial do Banco Central e d·a Fund.ação Getúlio Vargas - o produto
nacional cresceu 56%; o salário mínimo, de que dependem m!lhões de trabalhadores caiu para 55%, isto é, o Pais ficou 56% mais rico, a família trabalhadora 55% mais pobres. Esses são os fatos. Quanto às intenções, não quero entrar
nesse dominio.
Minha intenção, Sr. Presidente, era falar cinco minutos: fazer os dois apelos
e o registro. Mas o registro nos levou a este debate que, entretanto, focalizou
problemas de interesse nacional. Vamos ter ai uma série de temas para discussão. Apenas peço que se marque com antecedência qual o tema fixado, para
trazer a documentação correspondente - salário, habitação, saúde, educação.
Vamos, assim, fazer um debate que será, certamente, muito benéfico para o Congresso e para a Nação. Muito obrigado a V. Ex.a (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Augusto Franco) - Concedo a palavra ao nobre Senador Osires Teixeira.
O Sr. Osires Teixeira - Desisto da palavra, Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Augusto Franco) - Não tendo mais oradores inscritos, vou encerrar a Sessão, convocando os Srs. Senadores para uma Sessão Extraordinária, a realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores
sobre a Mensagem n.o 232, de 1974 (n. 0 332/74, na origem, de 9 de julho de
1974), pela qual o Senhor Presidente da República submete ao Senado a escolha do Sr. Paulo Braz Pinto da Silva, Ministro de Primeira Classe, da Carreirl!de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Socialista da Romên!a.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 5 minutos.)
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138.a Sessão da. 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 28 de agosto de 1974
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(Extraordinária)
PRESIDi':NCIA DO SR. PAULO TORRES

As 18 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores;
Adalberto Sena - Flávio Britto - José Llndoso - José Esteves - Cattete
Pinheiro- Jarbas Passarinho- Renato Franco- Clodomir Milet- José.Sarney - Fausto Castelo-Branco - Petrônio Portella - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves - Dinarte Mariz - Luís de Barros Jessé Freire - Domício Gondim - Ruy Carneiro - Wilson Campos - Arnon
de Mello - Luiz Cavalcante - Teotônio Vilela - Augusto Franco - Lourival
Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos - Carlos Llndenberg - Eurico Rezende - Amaral Peixoto - Paulo Torres - Vasconcelos Torres
- Danton Jobim - Gustavo Capanema - José Augusto - Magalhães Pinto
- Carvalho Pinto - Franco Montoro - Leoni Mendonça - Osires Teixeira J!·ernando Oorrêa. - Accioly Filho - Lenoir Vargas - Daniel Krieger - Guldo
Mondin - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) - A lista de presença acusa o comparecimento de 47 Sr.s. 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 da Comissão de Relações Exteriores sobre a Mensagem n.0 232, de 1974 (n. 0 332/74, na origem, de 9
de julho de 1974). pela qual o Senhor Presidente da República submete
ao Senado a escolha do Sr. Paulo Braz Pinto da Silva, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à República Socialista da Romênia.
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 mantido o preceito regimental.
(A Sessão torna-se Secreta às 18 horas e 33 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, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n. 0 384, de 1974) d.o Projeto de Resolução n.o 31, de

- 4381974, que autoriza o Governo de Santa Catarina a realizar operação de crédito externo no valor de DM 14.000.000,00 (quatorze milhões de marcos al.emães)
destinados à execução co Programa de Desenvolvimento Integrado do Setor de
Saúde.
%
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 85, de 1974 (n.0
1.951-B/74, na Casa de origem) de iniciativa do Sr. Presidente da República,
que atuallza o valor da pensão especial concedida pela Lei n.0 4.460, d•e 7 de
novembro de 1964, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n. 0 383, de 1974, da Comissão:
- de Finanças.
3
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 74, de 1973,
de autoria do Sr. Senador Carlos Lindenberg, que dispõe sobre a reabertura do
prazo previsto no Decreto-Lei n.0 1.128, de 13 de outubro de 1970, para o parcelamento de débitos decorrentes dos lançamentos do Imposto Territorial Rural
e das contribuições devidas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA), tendo
PARECER, sob n.0 375, de 1974, da Comissão:
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.

Está encerrada a Sessão
(Encerra-se a Sessão às 18 horas e 50 minutos.)
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139.a. Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 29 de agosto de 1974
PRESID1!:NCIA DOS SRS. PAULO TORRES, RUY SANTOS
E RUY CARNEmO

As 14 horas e 30 minutos, acbam-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena- José Lindoso- José Esteves- Cattete Pinheiro- Jarbas
Pas<larinho - Renato Franco - José Sarney - Fausto Castello-Branco - Petrõnio Portella - Virgílio Távora - Waldemar Alcântara - Wilson Gonçalves
- Dinarte Mariz - Luís de Barros - Domício Gondim - Milton Cabral - Ruy
Carneiro - Arnon de Mello· - Luiz Cavalcante - Teotónio Vilela - Augusto
Franco - Lourival Baptista - Antônio Fernandes - Heitor Dias - Ruy Santos
- Eurico Rezende - Paulo Torres - Vasconcelos Torres - Danton Jobim Gustavo Capanema - José Augusto - Carvalho Pinto - Franco Montoro Leoni Mendonça - Osires Teixeira - Fernando Corrêa - Lenoir Vargas Guido Mond.in.
O SR. PRIESiiDENTE (Rui Santos) - A lista de presença acusa o comparecimento de 38 Srs. Senadores. Havendo número regimentai, declaro aberta a.
Sessão.
0 Sr. 1.0 -Secretário procederá à leitura do Expediente.
É

lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECER
PARECER

N.0 393, de 1974

Da Comissão de Educação e Cultura, sobre o Projeto de Lei da Câmara, n.0 90, de 1974 (n.0 1.937-C, de 1974, na Casa de origem), que prorroga o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 1.o da Lei n.0 5.802,
de 11 de setembro de 1972, que dispõe sobre a inscrição em prova de habilitação à livre-docência, e dá outras providências.
Relator: Sr. Cattete Pinheiro

o art. 1,0 do Projeto de Lei que vem ao exame d.esta Comissão prorroga, por
dois anos o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 1.0 da Lei n.0 5.802,
de 11 de setembro de 1972, que dispõe sobre a inscrição em prova de habilitação à
livre-docência somente poderá ser conferida pelas universidades oficiais e partlcuares reconhecidas.
A proposição é oriunda do Executivo, e foi encaminhada à deliberação do
Congresso Nacional, nos termos do art. 51 da Constituição, por Mensagem do
Presidente da República, acompanhada de Exposição de Motivos em que o Ministro da Educação e Cultura põe em relevo a exigência do titulo de Mestrado

-440ou Doutorado, como requisito para inscrição em prova de habilitação à livre-docência (ar·t. 4.0 do Decreto-Lei n.o 465, de 11 de fevereiro de 1969). Lembra
que, em maio de 1972, 0 Ministério submet.eu à consideração da Presidência da
República o texto que resultou na Lei n. 0 5.802/72. É que, professores já a ca:rninho da livre-docência pleitearam a fixação do prazo à.e três anos para que
docentes com mais de um qülnqüênio de atividade profissional de níYel superior
pudessem submeter-se à prova de habilitação à. livre-docência sem o obstáculo do art. 4. 0 do precltado Decreto-lei. O pedido merec.eu a;t.enà.lmento, concedendo-se o prazo de dois anos para que, à :!alta do titulo de Doutor, fosse comprovado o magistério, por cinco anos lnlnterruptos, em estabelecimento reconhecido, ou dez anos de diplomado em curso superior de graduação correspondente. Frisa a Exposição ministerial:
- "Decorridos, entretanto, quase dois anos de promulgação da Lei n.O
5.802/72, que teve origem naquele anteprojeto, verifica-se que a implantação da pós-graduação se faz lentamente, não atingindo, ainda,
numerosos campos do ·saber. Com efeito, até o presente momento, toram credenciados pouco mais de 60 cursos de mestrado e doutorado. em
sua esmagadora maioria na área das ciências da saúde, das ciências
exatas e da tecnologia. Apenas um mestrado em Sociologia e Política
'
dois em Educação e dois em Letras receberam credenciamento.
Vê-se, portanto, que quase toda a área das ciências humanas e sociais
continuam sem cursos de mestrado e doutorado credenciados pelo Conselho Federal de Educação. E, não obstante as medidas tomadas pelo Governo no sentido de por em prática uma politica nacional de pós-graduação, algum tempo transcorrerá até que aqueles cursos constituam um
sistema regular abrangendo todas as áreas do conhecimento."
Diante da situação, considera o Ministro da Educação que o recurso é recorrer a outros meios de qual!fical}ão profissional, "entre eles o instituto da livredocência que desempenhou papel relevante no magistério superior brasileiro".
Reconhece, ainda, que " a elaboração de uma tese, a preparação para as outras
provas de habll!tação à livre-docência, tudo Isso representa, sem dúvida, um
processo de qualificação do professor". Daí por q.ue pensa ser curto o prazo de
dois anos concedido pelo art. 1,0 da Lei n. 0 5.802/72. E, "para não afetar um
dos princípios basilares sobre o qual repousa a estrutura da carreira docente", o
titular da Educação propõe prorrogação por mais dois anos dos benefícios concedidos.
Na verdade, a Reforma do Ensino Superior é eficiente, quando estabelece
critérios para o aperfeiçoamento do Corpo Docente e afirma as grandes linhas
da filosofia do magistério universitário. Inovação salutar é a que reconhece a
Indissolubilidade das tarefas de ensino e de pesquisa, que unifica a carreira
docente nos seus vários níveis, vinculando-a, em caráter preferencial, aos graus
e títulos acadêmicos. O relatório do Grupo de Trabalho sobre a referida reforma afirma que "a carreira de um professor é como que a sua biografia Intelectual, em que cada grau conquistado deve ser concebido como uma etapa que
p1·epara e amadurece a etapa seguinte, numa contínua tensão espiritual que faz
a autenticidade da vida daquele que permanentemente investiga, ensina e
aprende com os olhos voltados para a significação e o enriquecimento humano".
O assunto é de relevância e tem merecido, no Congresso, o tratamento
devido, Inclusive através de projetes de lei formulados por congressistas.
No caso presente, nada tendo a opor, somos pela aprovação do projeto.
Sala das Comissões, em 29 de agosto de 1974. - Gustavo Capanema, Presidente - Cattete Pinheiro, Relator - José Sarney - Jarbas Passarinho - Ar:non de Mello.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O Expediente lido vai à publicação,
Sobre a mesa, Projeto de Lei que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário.
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PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 92, DE 1974
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Altera a legislação da Previdência Social, e dá. outras providências.
o congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - O § 2. 0 do art. 10, da Lei n.o 5.890, de 8 de junho de 1973, passa. a
vigorar com a seguinte redação:
"§ z.o-:!!: admitida a contagem recíproca do sari'lço prestado em atlvidade pública e privada, cuja comprovação será feita na forma do Regulamento Geral da Previdência Social."
Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada.s a.s
disposições em contrário.
.
Justificação
A contagem recíproca do tempo de serviço prestado ao serviço público e às
empresa.s privadas, para efeito de aposentadoria por tempo de serviço num e
noutro setor, tem sido reclamada, de modo constante, seja pelos empregados
segurados da Previdência Social, seja pelos servidores !Públicos.
É bem verdade que a matéria já foi tratada inclusive, a nosso ver, com bastante propriedade, pela Lei n.o 3. 841, de 15 de dezembro de 1960, dispondo sobre
a contagem recíproca para efeito de aposentadoria do tempo de serviço prestado por funcionários à União, às autarquias e às sociedades de economia mista.
Entretanto, mesmo diSciplinando a matéria apenas parcialmente, a Previdência
Social tem-se negado sistematicamente a aplicar a ref·erida Lei, sob a alegação de
que não se trata de Lei auto-aplicável, vez que depende de regulamentação, não
baixada até esta data.
Os tribunais, porém, têm entendido que a aplicação da referida Lei independe
de regulamentação e, conseqüentemente, sem discrepância, têm acolhldo a pretensão dos interessados, mandando contar o tempo reclamado.
Outro aspecto que deve ser levado em conta para a contagem reciproca, em
geral, é o de que pelo Decreto-lei n. 0 367, de 19 de dezembro de 1968, é permitida
a contagem do tempo de serviço dos funcionários públicos civis da União, e das
autarquias, na forma, do que prescreve o artigo 1.0 , in verbis:
"Art. 1.0 - Os funcionários públicos civis da União e das Autarquias
que, a partir d.a vigência deste Decreto-lei, se a·fastarem dos .seus cargos
por motivo de exoneração, terão os respectivos tempos de serviço computados para fins de aposentadoria por tempo de serviço, regulada pela Lei
n.0 3. 807, de 26 de agosto de 1960 e legislação subseqüente."
Como vamos, de modo geral, somente continuam de fora os segurados da
Previdência Social, vez que os servidores públicos, embora parcialmente, já gozam
do direito da pré-falada contagem do tempo de serviço.
Não vemos como negar-se o direito a essa pretensão de milhares de pessoas
que, em sendo servidores públicos passaram a prestar serviço para entidades
privadas e, em sendo empregados de empresas privadas passaram à condição
de servidores públicos. Em ambas as situações, o cidadão recolheu a respectiva
contribuição previdenciária para a Instituição competente. A não permissão da
contagem reciproca, portanto, estará locupletando, a nosso ver, de modo i!ic!to
num caso ou noutro, o Instituto Nacional de Previdência Social e o Instituto de
Pensões e Aposentadoria dos Servidores, jã que durante certo período receberam
de determinados segurados ou contribuintes parcelas para as quais não estarão
sujeitos a nenhuma contraprestação.
Por fim é de considerar-se que a capacidade fisica de trabalho, normalmente,
é a mesma tanto para o servidor público como para o empregado na at!vidade
privada. Casos há em que o cidadão transferindo-se de uma. esfera para outra,
deixa no respectivo instituto a contribuição referente a vãrios anos e passa a
contar, do marco zero, seu tempo .de serviço, somente porque passou da atlvidade

-442privada para a empresa pública e vice-versa. Daí por ~ue, na atividade pública
ou privada há pessoas com idade avançada e que ainda não conseguiram satisfazer os requisitos do tempo de serviço relativamente à aposentadoria por tempo
de serviço.
Sala da.s Sessões, 29 de agosto de 1974. - Danton Jobim.
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N.0 5 .890, DE 8 DE JUNHO DE 1973
••• o •• o ••••••••
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Art. 10 - A aposantadoria por tempo de serviço será concedida aos trinta
anos ,de serviço:
I - até a importância correspondente a 10 (dez) vezes o maior salário mínimo
vigente no País, em valor igual a:
a) 80% (oitenta por cento) do salário de benefício, ao segurado do sexo masculino;
b) 100% (cem por cento) do salário de benefício, ao segurado do sexo feminino;
II - sobre a parcela correspondente ao valor excedente ao do item anterior
apllcar-se-á o coeficiente previsto no item II do artigo 5.0 desta lei;
m - o valor da renda mensal do benefício será a soma das parcelas calculadas na forma dos Itens anteriores e não poderá exceder ao limite previsto
no item m do artigo 5. 0 , desta lei.
§ 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
acrescido de 4% (quatro por cento) do salário de benefício para cada novo ano
completo de atividade abrangida pela Previdência Social, até o máximo de 100%
(cem por cento) desse salário aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço.
§ 2.o - O tempo de atividade será comprovado na forma di.!posta em regulamento.
§ 3.0 -A aposentadoria por tempo de serviço será devida:
I - a partir da data do desligamento do emprego ou da cessação da atividade, quando requerida até 180 (cento e oitenta) dias após o desligamento;
II - a partir da data da entrada do requerimento, quando solicitada após
decorrido o prazo estipulado no item anterior.
§ 4.0 - TOdo segurado que, com direito ao gozo da aposentadoria de que
trata este artigo, optar pelo prosseguimento no emprego ou na atlvidade fará jus
a um abono mensal, que não se Incorporará à aposentadoria ou pensão, calculado
da seguinte forma:
I - 25% (vinte e cinco por cento) do salário de benefício, para o segurado
que contar 35 (trinta e cinco) ou mais anos de atlvidade;
II - 20% (vinte por cento) do salãrio de benefício, para o segurado que tiver
entre 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) anos de atlv!dade.
§ 5.0 - o abono de permanência será devido a contar da data do requeri~
mento, e não variará de acordo com a evolução do salário do segurado, fazendo-se
o reajustamento na forma dos demais benefícios de prestação continuada.
§ s.o - o tempo de atlvldade correspondente a qualquer das categorla.s de
segurado previstas no artigo 5. 0 , da Lei n. 0 3.807, de 26 de agosto de 1960, será
computado para os fins deste artigo.
§ 7.0 - Além das demais condições deste artigo, a concessão da aposentadoria por tempo de serviço dependerá da realização, pelo segurado, de no minlmo
60 <sessenta) contribuições mensais.

---

--
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- 443 § 8. 0 - Não se admith·á, para cômputo de tempo de serviço, prova exclusivamente testemunhal. As justificações judiciais ou administrativas, para surtirem efeito, deverão partir de um inicio razoável de prova material.
§ 9.0 - Será computado o tempo intercalado em que o segurado esteve em
!'QZO de auxilio-doença ou aposentadoria por invalidez, e o em que haja. contribuído na. forma do artigo 9. 0 , da Lei n. 0 3.807, de 26 de agosto de 1960.
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(As Comiss6es de Constituição e Justiça, de Legislação Social e de
Finanças.)
O SR. PRESilDENTE (IR.uy Santos> - O projeto será publicado e, a. seguir,

distribuído às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que serão lidos pelo Sr. lP-Secretário.
São lidos os seguintes:
RiEQUERirMENTO N. 0 178, DE 1974

Requeremos urgência, nos termo:~ do art. 374, alínea. b, do Regimento, para
o Projeto de Lei da Cãmara n. 0 96/74 (n. 0 2.077-B/74, na Casa de origem), de
iniciativa do Sr. Presidente da República, que fixa os valores de vencimentos dos
cargos dos Grupos-Atividades de Apolo Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços
de Transporte Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atlvidades de Nível Superior,
Outras iAtlvidades de Nível Médio e Direção e Assistência Intermediárias, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da sexta Região,
e dá outras providências.
Sala. das Sessões, em 29 de agosto de 1974. - Virgílio Távora.
REQUERThmNTO N. 0 179, DE 1974

Requeremos urgência, nos termos do art. 374, alínea b, do Regimento, para o
Projeto de Lei da Câmara n.o 101/74 (n. 0 2.076-B/74, na Cas-a de origem), de
iniciativa do Sr. Presidente da República, que fixa os valores dos níveis de
vencimentos cl.o Grupo-Dlreçã·o e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente da secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, e dá
outras providências.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1974. - Virgílio Távora.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) -Esses requerimentos serão votados após
a Ordem do Dia, n.as termos regimentais.
Com a palavra, por delegação da liderança da Aliança RenoYadora Nacional,
o nobre Senador José Sarney
O SR. JO:S:É SARNEY - (Pela Lid.erança da ARENA.) - Sr. Pl'esldente,
Srs. Senadores, encontrava-me ausente desta Casa quando faleceu, no Rio de
Janeiro, quase cen'tenário, o ex-Governador do Maranhão e ex-Senador da República Sebastião Archer da Silva. O Senado, por requerimento de V. Ex.a, Sr.
Presidente, teve oportunidade de consignar, em ata, um voto d·e profundo pesar.
rsto, contud.o, não eximia a representação do Maranhão de trazer, pelas minhas
palavras, a homenagem do nosso Estado e do nosso povo àquele homem, que
encheu, como uma das figuras mais atuantes, grande parte da vida política deste
século no meu Estado.
Falo com a au~oridade de quem. por muitos unos, militou em hostes adversi.rlas do e:nln·snte morto, Senador Sebast!üo Archer da Silva.
Dele, sempre guardou o Mar!l-nllão a l~mbrança.- e lhe fez justiça - de
um homem lnteg;:o, cl.e um cidadao p:·.oto, ce um polltico corr-eto, de um homem
ho;1esto, de um homem bem int-encionado, de um homem simples que ocupou
iodos os altos cargos do Estado e da República. Dele, nnnc·a se afastou aquele
jeito própl"lo das st1as raiz-es d·~ il1terior e aquela bondade - que caracterizou a
sua vida, durante to-do o tempo - foi-lhe permanen1te.
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época anterior à República. quando chegava quase. ao fim a grande campanha
que abalara todo o Brasil, como a maior que já unira este País, que foi a campanha pela Abolição.
Em 1913, era simples empregado de uma casa comercial do Sr. Bastos Ribeiro
que, na febre do desenvolvimento do algodão, invadira as terras do Maranhão,
lá plantado pelos ingleses, possuía lndústrias no interior do Estado, inclu.sive uma
de fiação e tecelagem na cidade de Godó. Com as suas vlrtud.es de serenidade
e honestidade, numa crise da empresa na cidade de Codó, para lá foi mandado,
como gerente da Companhia e em breve, ao contrair núpcias com a filha do
coronel Bayma, chefe político local, Ingressava na politica e tornava-se ele próprio, homem estimado, com o com·ando de uma grande região, onde fez consolidar o seu prestígio, e que lhe serviu de base para toda a carreira que exerceu,
durante 1lantos anos ...
O Sr. Vasconcelos Torres - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. JOS)';; SARNEY- Com muiot.a honra, Senador Vasconcelos Torres.
O Sr. Vasconcelos TolTes - Ass.odo-me a esta manifestação de pesar e dou
nm abraço de pêsames ao Maranh~o. na pessoa do jovem Senador que ora ocupa
a 'Tribuna e que pranteia um velho Senador com quem tive a honra de conviver
11esta Casa. A biografia, V. Ex." já a fez. Fez um esforço notável, já dando oa.
adjetivação adequada à figura daquele homem simples e bOm que, inclu.sive,
teve uma oportunidade não muito comum aos políticos, a de ser colega de seus
próprios filhos, como •O foi de Remy Archer e Renato Archer. Neste 1ns1lante,
trago a minha palavra de saudade a um homem cumpridor de seus deveres,
correto, como V. Ex.a bem o situou: bom, solidário; prestou várias favores. Nessas
dificuldades que alguns colegas enfrentam, ele os ajudou, não só no terreno
material mas, principalmente, no espiritual. Várias pessoas ouviram os seus
conselhos e deles se beneflcia:ram, Era apenas esta palavra rápida que não
podia deixar de pronunciar, em nome da minha bancada fluminense, para
cxternar a V. Ex." que, realmente, na área política - apesar de já avançado na
idade, mas, na polftica, não se conta idade, conta-se experiência - o Senador
Sebastião Archer deixa um claro a ser preenchidO. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ SARNEY - Muito obrigado a V. Ex."
O ex-Governad.or e ex-Senador Sebastião Archer foi Vereador em Codó,
de 1915 a 1919; foi prefeito municipal e foi eleito Deputado federal em 1930,
não tendo tido oportunidade de exercer seu mandato em face da Revolução,
em 1946 era eleito Governador do Maranhão; em seguida, eleito Senador da
República, em 1954, e r·eeleito em 1962.
O Sr. Ruy Carneiro - V. Ex." dá licença para um aparte?
O SR. JOSÉ SARNEY - Pois não, nobre Senad.or Ruy Carneiro.
O Sr. Ruy Carneiro- No momento em que V. Ex.", com o brilho extraordi!Jário a que estamos habituados, faz - com o coração compungido de maranhense, digno, bom, que V. Ex.a o é - o elogio fúnebre do saudoso Senador
Sebastião Archer, quero trazer a V. Ex.a. a solidariedade da Minoria do meu
partido, a solld-ar!edad.e da Paraíba, representados, .por mi-m, nesta Casa, e a
minha pessoal. Manteve com aquele velho Senador, sereno e tranqüilo, bOm e
honrado, a melhor relação de amizade nesta Casa, assim como com seus ilustres
filhos. Quero render, em nome do meu Estado, em nome da minha bancada, em
meu nome pessoal, o meu pesar, que ficará junto ao brllhante discurso de V. Ex.a
como um preito de saudad.e, não somente ao ex-Senador Sebastião Archer, mas,
sobretudo, à Terra de Gonçalves Dias. que V. Ex.a. representa nesta Casa, a Atenas
brusllelra que é o Estado do Maranhão.
O SR. JOSÉ SARNEY- Multo obrigado, Senador Ruy carneiro.
Mas, o Senador Sebastião Archer da Silva, numa época em que as paixões
pclitlcas dividiam profundamente o Estado, semeando as lutas ma:is violentas,
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grande tempestade passional que todos nós conhec·emos e que foi a politica da
provincla nos tempos passados, conseguiu, à mercê do seu temperamento e da
sua imagem, que fosse tido e guardado - e assim permaneceu - como uma
chefia tranqillla, como uma chefia branda, como uma chefia humilde, como uma
chefia onde tinha presente uma permanente bondade e uma aDtisslma visão de
sua missão. Seus adversários em várias lutas no Maranhão nunca negaram essa
caracteristica impar da sua personalidade, a doçura que transparecia da sua
pessoa, nos seus gestos, em todos os atos da sua vida.
Nesta casa pertenceu às Oomlssões de Redação, Economia, Indústria e do
Comércio, Transporte, Viação e Obras Públicas. Em missão do Senado, viSitou a
:rtálla e a índia e, também, fez pal'lte da Mesa Dlretora dos nossos trabalhos.
Prestou, o Senador Sebastião Archer da Silva, ao Estado do Maranhão, grandes serviços, na época em que governou o Estado. Mas devem<Js ·ressaltar que,
embora um homem de raízes simples do interior, distinguiu, no seu goYerno, uma
preocupação multo grande pela cultura. Foi ele quem, naquele tempo, construiu as sedes da Academia Maranhense de Letras, do Instituto HiStórico e
Geográfico do Maranhão, da Comissão Maranhense de F'olclore, enfim, de todas
as instituições culturais, pelas quais tinha um apreço extraordinário.
Criou, também, a Biblioteca Públlca, modelo do Estado, numa preocupação
pelos problemas da cultura, a que ele sabia respeitar e venerar.
Além disso, prestou ao Maranhão relevantes serviços, deixando uma prole
de homens públicos de excepcional valor, homens que têm prest.ado grandes
serviços, como o seu filho, Deputado Renato Archer, também Vice-Govemador
do Maranhão, homem inteligente, de uma cultura extraordinária, e que prestou,
tanto no cenário nacional como no estadual, inúmeros serviços ao Estado do
Maranhão - e o digo com absoluta isenção, pois foi Renato Archer meu adversário na campanha e, portanto, com justiça e orgulho posso decllnar seu nome
no iPlenário destra casa; deixando ainda o Dr. Remi Archer, ex-Senador da
República, e a quem o País deve importantes serviços. Devo acrescentar o nome
dos seus filhos, o grande médico Rui Archer; Ruth Archer e o Dr. Ronaldo
Archer. ASSim, Sr. Presidente, nestas palavras com que procuro palidamente
homenagear a figura do senador sebastlão Archer da Silva.
O Sr. Wilson Gonçalves - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. JOSÉ SARNEY - . . . penso que ·estou falando não som<!nte em meu
nome, mas em nome do Estado do Maranhão, em nome das novas gerações que
não o conheceram e das velhas gerações que o seguiram.
Com multo prazer OUÇO O apart.e cta S·enador Wilson Gonçalves.
O Sr. Wilson Gonçalves - Permita-me, nobre Senador José Sarney, me
associe à homenagem de pesar que V. Ex. a, em nome d<l seu glorioso Estado,
presta à memória da grande figura de homem público que foi o Senad<lr Sebastião Archer. Logo ao chegar ao Senado, em 1963, tive op<Jrtunldade de travar as
mais estreitas relações de amizade com o Senad<lr Sebastião Archer. Ao longo
do tempo, ao longo de nossa permanência nesta Casa, pude acompanhar pari
passu a sua figura de homem público e aquilatar as suas qualidades pessoais.
Ressaltou v. Ex.", neste instante, o ponto que seria, talvez, a caracteri&tica do
meu aparte, associando-me à dor que invade a alma maranhense nesta hora.
:1!: que àquele tempo, de 1963 para 1964, era excepcionalmente agitada a política
do Estado de V. Ex." p,ara surpresa de todos nós, não obstante esse ambiente
de paixões politicas quase radicalizadas, sempre a figura de Sebastião Archer revelava a serenidade do homem públi'Co que colocava os interesses do seu Estado
acima daquelas disputas naturais da política. Realmente, este o aspecto que
desejava salientar no meu aparte, ao mesmo tempo que, como amigo de Sebastião Archer, me permita V. Ex. a inclua na sua •brilhante oração a minha palavra
de amizade e de saudade àquele ilustre homem público que deixou traç<Js !napagáveis na História do Senado Federal.
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O SR. JOSÉ SARNEY - Ouço V. Ex." com multa honra.
O SR. GUIDO MONDIN - Meu caro Senador José Sa.rney, a desvalorização
da vida humana é uma das mais tristes caracteristlcas dos nossos dias. Já nem
sabemos mais chorar os nossos mortos. V, Ex." nos traz a noticia - e confesso
que o ignorava - do desaparecimento do nosso Se•bastlão Archer. Digo nosso
com todo o afeto. Prive! com Sebastião Archer tantos .anos, e pude nele observar
precisamente o que está sendo salientado por V. Ex.a e pelos nossos Colegas que
o apartearam. Entristeço-me, porque a última vez que v) Sebastião Archer, não
faz multo, saia ele da igreja, andando devagar, •em d!reçao do outono que está à.
espera de todos nós. Agora, V. Ex.a me traz a notícia de sua morte. Solidarizome com V. Ex." nesta homenagem, uma homenagem feita, realmente, de· saudade. Mais do que de saudade. De tristeza, que é parte por ele ter desaparecido
e parte pela preocupação que fica em nós.
O SR. JOSÉ SARNEY - Agradeço seu aparte, nobre Sena,dor Guido Mondin.
Como a Casa verifica, os apartes ao meu discurso bem demonstram a marca
deixada pelo Senador Sebastião Archer da Sllva aqui no Senado Federal.
!Em meu Estado, Sebastião Archer foi -, como já disse -uma figura solar
de chefe, daquele tradicional chefe político que encheu de tantas glórias a vida.
da política btasile!ra do passado.
Todos sabemos como é efêmera a glória política. É uma luz feérica que, de
repente, Inunda todos os cantos e, também de repente, se a-paga para ficar a
penumbra e desaparecer, deixando apenas no seu rastro, na lembrança de uma
vida de sacrifícl<e e trabalho à causa pública, como foi a de Sebastl.ão Archer da
Silva.
Era esta, Sr. Presidente, a homenagem que desejava prestar - e a estou prestando no Se·nado - a um homem que foi um grande político, que lutou e teve
espírito público em f.a.vor de seu Estado e do seu povo: Sebastião Archer da Silva.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O Sr. Vasconcelos Torres- Peço a palavra. pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) Senador Vasconcelos Torr·es.

Tem a palavra, pela ordem,' o nobre

O SR. VASCONCELOS TORRES (Pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a paLavra pela ordem para, nos ·termos do Reg!m~nto em vigor, apresentar sugestão
no sentido de que o S.enado· Federal se· faça. representar oficialmente na soLenidade de lançamento ao mar ·da. fragata "Independência", no próximo dia 2 de
setembro, cerimônia que será presidida pelo Excelentíssimo Senhor Presidente
da República, General Ernesto Gelsel.
Secundando a sugestão, anuncio o envio, à Mesa, de requerimento, consubstanciado nos seguintes termos:
REQUERIMENTO
N. 0 180, DE 1974

Senhor Presidente:
Requeiro, fundamentado no art. 246 do Re,gimento Interno, a inserção na
ata dos trabalhos do S·enado Federal, de um voto de regozijo com a Marinha de
Guerra do Brasil pelo lançamento ao mar d·a fragata "Independência", no próximo
dia 2 de setembro, em cerimônia que será presidida pelo ExceJ.ent!ssimo Senhor
Presidente da República. A belonave construída no Arsenal de Marinha do Rio de
Janeiro irá aumentar o po.derio da Esquadra, dentro do Plano de Renovação t'
Ampliação dos Meios Flutuantes e integrará um conjunto de outras seis da classe
"Niteról".
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estará prestando merecido tributo de admiração aos homens do mar e aos operários brasileiros que construíram a nova unidade de superfície no histórico estaLeiro do Arsenal, sob a supervisão do seu eminente Dlretor, Engenheiros navais
e Oficiais, e, também, associando-se· ao júbilo de toda a Nação no instante em
que vê a sua Armada renovar-se e su~gindo como uma das mais potentes do
mundo, apta a enfrentar o desafio do patrulhamento das 200 milhas e preparada
para a defesa do Atlântico Sul e na vigília permanente em defesa da democracia
e das tradições cristãs.
Requeiro, ainda, que desta deliberação sejam cientificados os Excelentíssimos
Senhores Ministro da Marinha, Almirante-de-Esquadra Geraldo Azevedo Henning
e Almirante-de-Esquadra Arnaldo de Negreiros Jannuzzl.
Brasilia, 29 de agosto de 1974. -Vasconcelos Torres.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Nos termos do Regimento Interno, o
11equer!mento de v. Ex." será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça.
Quanto à representação que, Inicialmente, V. Ex. a. pediu, é atribuição do Presidente efet!vo da Casa, a quem transmitirei o pedido.
Concedo a palavra ao nobl"e Senador Ruy Carneiro.
O SR. RUT CARNEmo - Sr. Presidente e Srs. Senadores, na sessão de 10
de maio do corrente ano, pronunciei discurso em que solicitei esclarecimento
ao Ministério do Trabalho e Previdência Social - na época - sobre as razões
por que os Estados do Piauí, Maranhão e Paralba não eram beneficiados com os
excelentes programas de Capacitação para o Trabalho, da Secretaria de BemEstar do INPS.
Numa demonstração de !'espeltosa atenção para com o Congresso Nacional,
o Sr. Secretário-Geral do nove! Ministério da Previdência e Assistência Social,
Dr. Godofredo Henrique Carneiro Leão, ·enviou-me ofício encaminhando pronunciamento do INPS a respeito do assunto.
Registro, com multo prazer, trechos do mencionado documento, que traz noticias alentadoras para aqueles Estados nordestinos, em especial para a nossa
Paraiba.
Diz o INPS, a certa altura:
"O Programa foi iniciado em 1971, abrangendo 6 (seis) Estados, e se
estendeu, em 1972, a 13 (treze!, atingindo, em 1973, 17 (dezessete) unidades da Federação.
"Até o final de 1973 f.oram realizados 281 projet;os, mobilizando 9.163
beneficiários para tveinamento profissional intensivo, com a aplicação
de Cr$ 698.234,66 (seisc,entos ·e nov.enta e oito mil, duzentos e trinta e
quatro cruzeiros e sessenta e seis centavos) em ajuda para o atendimento de despesas com taxas, mensalidades, material didático e para
manutenção dios segurados d!l'lsemprtegados, ·enquanto estiv;ei.Ssem em
freqüénda aos cursos.
·'Durante os primeiros 5 meses de 1974, já foram aprovados 50 projetas
para engajamento de 1.141> beneficiários, devendo ser aplicados
Cr$ 363.685,46 (trezentos 'e sessenta e três mll, seiscentos e oitenta e
cinco cruzeiros e quarenta e seis centavos) na realização dos cursos,
mais Cr$ 97.841,24 (noventa e sete mil, oito·centos e quarenta e um
cruzeiros e vinte e quatro centavos) em bolsas de manutenção.
"Os Estados de São Paulo e Mar.anhão ingressaram no Programa neste
exercício, ca.bendo a realização dos treinamentos, no Maranhão, à respectiva Escola Técnica Federal.
"Encontram-se em fase final de estudos o,s entendimentos e acordos
oom entidades treinadoras e empresas do Plaui e da Paraíba, para
montagem de novos proJetas, havendo informações das respectivas
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Coordenação de Serviço Social e homologaçã·o da Secretaria de BemEstar, após o que o ;programa estará efetlvamente atuando em 20
(vinte) Estados e no Distrito Federal, ainda no segundo semestre de
1974."
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Estado do Maranhão e o Estado do Piauí
não me delegaram poderes para f·alar. !Poderia falar, exclusivamente, sobre a
Paraíba; mas, como o Boletim do Ministério do Trabalho, daquela época, se referia aos três Estados, tome! a liberdade, aliás, com prazer, de não somente defender o Interesse da minha Paraíba, como também o daqueles dois gloriosos Estados.
Quero, a esta altura do meu discurso, renovar o meu reconhecimento pela
atenção do Dr. Godofredo Henrique Carneiro Leão para com o trabalho que
desenvolvemos no senado. Certamente, S. s.a interpreta a atitude do Ministro
Nascimento Silva, titular de nossa mais nova Pasta Ministerial.
Desejo, ainda, congratular-me com o Estado do Maranhão, por já contar
com os benefícios do Programa de Capacltação para o Trabalho, bem assim com
o Piauí e com a minha ParaÍ!ba pela notícia alvissareira de que, em breve, poderão, igualmente, beneficiar-se daquele Programa. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Virgílio Távora.
o SR. vntGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, em continuação
ao nosso debate sobre a questão de energia nucJ.ear com o nobre Senador Montara, inicialmente faremo·s duas retlflcações às afirmativas de S. Ex.a., contidas
em apartes a nosso último discurso sobre o assunto, que por sua gravidade se
Impõem:
1.0 O eminente representante .por São Paulo declarou em alto e bom som
que a Inglaterra havia-se decidido pela linha do urânio natural, citando
noticia da NUCLEAR NEWS de agosto de 1974, volume 17 n.0 10, como
prova concludente da excelência da linha urânlca natural..,água pesada
que com tanta ênfase defende.
S. EX.a diz textualmente CDCN pág. 3261):
(1.0 ) "Cito a V. Ex.a uma revista norte-americana chamada NUCLEAR
NEWS número de agosto de 1974. Eu me permito traduzir um texto dessa
revista:
"Decisão inglesa vai para reatares de água pesada, geradores a vapor,
após um ano de debates, estudos e adiamentos."
"Vê V. Ex.a que a Inglaterra citada por V. Ex.a. se encaminhou exatamente para aquela dlreção, para aquele rumo deefndldo pelos cientistas
brasileiros."
(2.") "Não. Eu acabo de contestar a. afir~ão feita neste Plenário de
que a Inglaterra se tenha decidido pelo urânio enriquecido."
- S. Ex..., permita-nos a franqueza. Labora em equívoco patente. Pasmem os Srs. Senadores: o eXiemplo dado por S. Ex.a é exatamente o
contrário do que afirma S. Ex." quanto a opção pelo urânio natural ao
invés de urânio enriquecido.
A razão é simplicíssima:
O tipo de reatar citado - o SGHWR - adota o urânio enriquecido (e
não urânio natural) como combustível, água pesada como moderador e
água leve como refrigerante. Desafia qualquer contestação esta nossa
afirmativa. E para que não haja a menor dúvida a respeito, vamos anexar
a este nosso ~ronunelamenta a própria página do original da revista
citada (NUOiiEAR NEWSl e do Estado de S. Paulo de 25 do corrente em
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qtw, em uma síntese do artigo em questão, é feita sua tradução, e página
do Boletim da Agência Internacional de Energia Nuclear 1968 - Volume
VII pág. 144) .
Que a. Inglaterra deixou a linha do urânio natural é fato incontestável,
que o reator agora por ela oficialmente adotado para um programa
parcial (frisamos) de 4.000 MWe (no total) utll1za urânio enriquecido
(a 2,28% nos Informa a. IAEAJ é algo que não padece dúvida.
E a respeito deste tipo de reator nos perguntamos: Qual a grande, média
ou pequena vantagem que oferece ele para o caso brasileiro, se, como
V.!mos exige concomitantemente urânio levemente enriquecido (como
combustível) e água pesada. (como moderador)·?
O Sr. Franco Montoro - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. vmG:tLIO TAVORA - Com prazer, ouviremos o aparte elucidativo
·
do nobre Senador por São Paulo.
6
O Sr. Franco Montoro - V. Ex. parece colocar o problema fora do contexto
em que ele foi aqui debatido. V. Ex. 6 , defendendo a solução de Angra dos Reis,
juntamente com o Senador Arnon de Mello, alegava que - estávamos discutindo
uma solução brasileira - ela também fora adotada por uma série de pa.ises,
Inclusive a Inglaterra. Afirmamos, com base num documento recente e que foi
contestado na ocasião mas, agora, V. Ex.a nos dá razão porque cita, não o relatório de 1974 apresentado à época, mas cita a revista por nós referida. V. Ex.6
diz que não é a solução brasileira ou a que os cientistas advogam para o Brasil.
O equívoco é de V. Ex. 6 e não nosso, porque os cientistas não apresentam uma
solução completa: eles exigem que a matéria seja estudada e que o Brasil não
Yá para essa solução que é apontada como necessária, inevitável, que é a proposta para Angra dos Reis através da Westinghouse, quando precisamente a
Inglaterra repeliu a solução que o Brasil adotou. Vamos colocar em termos
concretos: v. Ex.6 faz uma distinção que é válida, o sistema inglês não é precisamente o do urânio natural na sua pureza inicial, porque as duas fórmulas
aqui apresentadas, com as quais estávamos de acordo, são fórmulas limites, as
fórmulas concretas são variadas. A Inglaterra adotou uma fórmula diferente,
repeliu a solução brasileira. E é isso que é preciso dizer: v. Ex.a não tem que
retificar nada. Com a retiflcação de V. Ex.6 , fica confirmado que a Inglaterra,
ao contrário do que se afirmou aqui, não seguiu a técnica do Pressurized Water
Reactor, o PWR, que é a. solução de Angra dos Reis. Adotou outra solução, utilizando a água pesada, e outras condições que dizem respeito à situação da Inglaterra. Isso é tão exato que o Presidente da Westinghouse, que é a firma com
a qual o Governo brasileiro contratou a aquisição dos reatares de Angra dos
Reis, opinando sobre o caso Inglês, disse o que está no artigo que V. Ex.6 cita.
Mas v. Ex.a não se referiu a esse trecho. Então, eu o acrescento, porque ele
torna definitivamente clara a solução. Mr. John Simpson, Presidente da Westlnghouse, lamentou a decisão inglesa. - encontrou-se no artigo da Nuclear
New de agosto deste ano declarando que é lamentável que considerações politicas e pressões ditadas pelo orgulho nacional inglês, tenham sobrepujado os
fatos económicos e tecnológicos referentes ao assunto. Ele contesta a solução
inglesa, por divergir daquela que defende e que foi adotada pelo Brasil. Esta
é a explicação que repõe o problema nos seus devidos termos. A solução inglesa
significou a fuga à proposta e ao sistema adotado no Brasil; quem o afirma. e
lamenta é o Presidente da Westlnghouse.
O SR. VmG:tLIO TAVORA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, poderíamos
responder um pouco duramente ao aparte do nobre Senador por São Paulo,
mas estamos mantendo o debate num nível alto e, justamente em nome desse
esforço ap,enas diremos, como brincadeira, que deve sofrer muito a ARENA
paullstà nas mãos da dia!ética do ilustre representante por São Paulo.
o Sr. Franco Montoro - Isso não responde, citei documentos,
O SR. VffiGíLIO TAVORA- Um instante, Senador. Inicialmente, Sr. presidente, não dtamos declarações d.e outras ,pessoas, senão a do nob11e repres.entante
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Westinghouse a que s. Ex." volta, sempre, não sabemos por que razão, porque
são treze os fabricantes da linha de urânio levemente enriquecido de água
leve - entre os partidários, dizíamos, da linha de urânio enriquecido e os
partidários do emprego do urânio natural. Esta é a questão: a Inglaterra saiu
do urânio natural. Não há artifício nenhum que possa dizer que a Inglaterra
continua na linha do urânio natural.
O Sr. Franco Montoro- Permite V. Ex. 11 um pequeno aparte? (Assentimento
do orador) - A verdade é que a. Inglaterra saiu da linha do urânio enriquecido
em que estava. Esta é a notícia, esta é a rea1idade.

o SR. VIRGíLIO TAVORA- Um momento, Excelência. A Inglaterra optou
entre duas linhas de urânio enriquecido, uma por outra, e quem diz isto é a
revista brandida por v. Ex.11 ; quem diz isto são todos os relatórios da mA.
Então: a Inglaterra uma linha de urânio enriquecido estava postulando ser
adotada e era alienígena; era a linha do PWR. Durante anos, a Inglaterra fez
um protótipo, um seu protótipo muito avançado: que anexaremos, também,
aqui. o AGR que apresentou problemas (anexamos publicação a respeito).
Procurou outras linhas então. Entre duas, ambas de urânio levemente enriquecidas, optou pelo SGHWR.
O Sr. Franco Montoro - O PWR é o sistema da Westinghouse. V. Ex~a
concorda conosco?
O SR. VmGíLIO TAVORA - Um momento. A linha de urânio de água
aeve é adotada de treze países do mundo, de treze companhias diferentes, e
uma delas é a westinghouse; alguma tinha que ser esta.
.
O Sr. Franco Montoro - certo.
O SR. VmGíLIO TAVORA- Mas não se está discutindo o Pw.R. ou BWR;
"P" de Paulo e nem "B" de Beatriz; BWR poderia ser da linha da General
Eletric.
O Sr. Franco Montoro - Permita-me, V. Ex.&
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Estamos discutindo linha de urânio levemente
enriquecido e linha de urânio natural. Não há, e diremos aqui ...
O Sr. Franeo Montoro- Permite V. Ex.11 um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Um momento, deixe-nos terminar.
O Sr. Franeo Montoro - V. Ex. 11 apelou para a serenidade e nega o aparte.
O SR. VmGíLIO TAVORA - Serenidade, mas V. Ex." produziu um aparte
imenso...
'
Então, estávamos respondendo: não há país nenhum no mundo- e gostaríamos de dar ênfase ao assunto - que possa, no dia de hoje, com isenção,
a não ser por fatos absolutamente políticos, dizer que iria abandonar - veja
bem o que estamos dizendo - uma linha de urânio enriquecido, que é um passo
à frente. Quanto à linha de urânio levemente enriquecido - precisa-se dizer
- V. Ex." faz questão de frisar que só há o PWR; há vários, há o BWR como o
BWR, tanto a água fervente, como a água pressurizada, que são uma e outi:a
caracterizadas pelas siglas a que aqui nos referimos, tanto de uma quanto de
outra, há treze fabricantes no mundo.
O Sr. Franeo Montoro - Certo. E V. Ex." permite o aparte agora?
O SR. VmGíLIO TAVORA - Muito bem! Estamos dizendo: não há pais
no mundo - repetimos e logo daremos o aparte com todo prazer a V. Ex," que, a não ser por condições especialíssimas politicas, saísse de uma linha de
urânio enriquecido, que é um passo à frente na tecnologia nuclear, para voltar
para uma linha de urânio natural; e a Inglaterra não fez isso, decidiu entre
duas linhas de urânio e todas duas de urânio levemente enriquecido. Se decidiu
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·
entre duas linhas de urânio enriquecido, não há a menor dúvida.
Com prazer, damos o aparte a V. EX.e.
O Sr! Franco Montoro - Para :situar o problema, tal como ele se coloca no
Brasil, nao preciso talar dos treze paíseS. No Brasil, o siStema adotado não é o
do PWR?
O SR. VmGtLIO TAVORA - É o de urânio enl'iqueddo.
O Sr. Franco Montoro - Pergunto se é o do PWR..
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Para o primeiro reator, sim. Ganhou a concar~
rênc!a, é este PWR. É uma das variantes da linha do urânio levemente enrique~
cido de á;gu.a leve. Não a úniea.
O Sr. Franco Montoro - Esse é o sistema. do primeiro re11tor de Angra
dos Reis?
O SR. vmGtLIO TAVORA - Exato!
O Sr. Franco Monto11o - Pergunto a V. Ex.a se é também do segundo de
Angra dos &eis.
O SR. VmGtLIO TAVORA - Se dependesse da nossa opinião seria o ven~
cedor numa concorrência internacional, dentro da linha de urânio levemente en~
riquecido.
. .
O Sr. Franco Montoro - Gostaria de saber para discutirmos concretamente, .se
é o PWR, sem duvida.
O SR. vmGtLIO TAVORA- V. Ex.", agora ...
O Sr. Franco Montoro- Gostaria de saber por que não poderemos caminhar
.sem esta informação: é ou não é o reator à base do PWR?
.
O SR. VmGtLIO TAVORA- É o rea~or à base de urânio levemente enri~
quecido, que ganhar a concorrência - porque há variados tipos de reatares.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a está falando no futuro. A crítica dos cien~
tistas brasileiros, que tenho mencionado, é para a decisão concreta. Eu pergunto
- no futuro eu não sei o que vai acontecer - com relação à Angla dos Reis, as
decisões tomadas ou não na linha do PWR, fornecidos pela Westingho·use?
O SR. YmGtLIO TAVORA- Perdão! A decisão foi a seguinte: quem ganhou
a primel:ra concorrência foi o reatar. do tipo PWR.
O Sr. Franco Montoro - Note que a pergunta não envolve nenhuma malícia,
e não quero fazer nenhuma crítica. Não vejo nenhuma desonestidade em que se
tenha contra.t:tdo com uma firma ldônea, competente; não nego nada dissO.
O SR. vmGtLIO TáVORA- E n8Jo poderia negar, porque foi uma concorrên~
ela pública. Por coincidência, nessa concorrência, até esse reatar, da opção da
Inglaterra q.ue V. Ex." tanto exalta foi apresentado.
o Sr. Franco Montoro - Portanto, V. Ex.a concorda em que o sistema adota~
do foi o PWiR, em Angra dos R.eis.
O SR. VmGtLIO TAVORA- Sim. E daí?
o Sr. Franco Montoro - A Inglaterra, com a sua recente decisão, a.fasto.u~se
desse s!stema :PWR.
o SR. vmGíLIO TáVORA- Mas não vai para o de i.a·".mio natural. Desafia
contestação.
O Sr. Franoo Montoro - É só o que quero dizer. Quando se apontava, como
exemplo, de que todos os países do mundo ca!llinhava para lá e se ap·ontava
a Inglaterra dissemos: "A Inglaterra não. Ela aca,ba de modificar a sua Unha".
E V. Ex.t",
sua in•ervenção, confirma. que mudou. Agora V. Ex." diz que não
é exatamente naqullo que os físicos brasileiros afirmavam. Note, o que pleitea~
vamos físicos brasJJ:elros- e Isto já. é até objeto de uma proposição encaminhada à Mesa. e tal\1ez já entregue à Comissão de Minas e Energia -o que eles que~
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vota conosco ou com V. Ex."?
O SR. vmG:tLIO TAVORA - Não vota com V. Ex.", pol'que não ~>egue nem
seguirá. a linha do urânio natural.
.
O Sr. Franco Montoro - Votou contra o PWR, a começar pel-o título da noticia: "A Inglaterra saiu do PWR para o outro sistema, utilizando a água pesada.'.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Perdão! A I11glaterra não utilizava o PIWiR. Ai
é que V. Ex." faz jogo de palavl:'a.s; permita-nos dizer, Senador.
O Sr. Franco Montoro- Não, é jogo de letras; no fundo não há engano.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - A Inglaterra não utl~izava essa linha. a que
V. Ex." está, com tanto empenho, neste momento, se apegando. A Inglaterra é preciso que 31qui seja dito e redi'o -tinha uma linha sim. essa sim, de Magnox
de urânio natural. A Inglaterra. vendo a ob.sole~>cência dessa linha, caminhou
para o AGR (Advanced Gas-Cooled Reactor), que era a gãs. Esta linha era, taml!>ém, ele urãn~o enriquecido, mas essa linha - conforme V. Ex.a pode ler de
todos os relatórios da IAE - por razões a.s mais diversas não aprovou até agora
na prática. Então, a Inglaterra decidiu ficar com aquela outra linha sua de
urânio levemente enriquecido.
O Sr. Franco Montoro - Que não é a do Bra.sll.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Esta linha, por coincidência, Sr. Presidente, Srs.
Senadores. foi presente à concorrência de Angra dos Reis, quando foram chamados se'e concorrentes pré-qualificados, e um d·eles foi justamente o representante
da linha SGHWR. Mais uma vez repetimos: reator a urânio levemente enriquecido, a urânio que tinha como moderador a água pesada, e a urânio que tinha
como refrigerante água leve.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com muito prazer.
O Sr. Luiz Cavalcante - Vou bancar, agora, o insensato, entrando numa
·briga entre gigantes, eu que sou um David S€m funda.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Não é briga entre gigantes. No mínimo V. Ex.a
vai nos esclarecer.
O Sr. Luiz Cavalcante - Mas, a•ento ao debate, ou melhor, aos de·bates que
se vêm travando neste Plenário, entre os nossos físicos nucleares, Senador Virgílio Távora e Senador Franco Montoro, de tanto uuvir V. Ex.1111 acabei conhecendo um pouco pelo menos da terminologia. Quer-me parecer, nobre Senador Franco
Montoro, que este reator ing:ês qu€ usa água pesada é, na verdade, apenas uma
sofist!cação do nosso PWR, porque ele substitui, tão-somente, o moderador água
leve, usado no nosso, pela água pesada, que é moderador de maior rendimento .
.A Inglaterra - temos que reconhecer - tem tecnologia muito mais desenvolvida
do que a nossa. Qual é o papel do mOderador no reator? A função do moderador
é diminuir a velocidade dos nêutrons que vão bombardear o núcleo do átomo.
Diminuindo-a, aumentam as possibilidades d,e fissão. A Inglaterra pode fazer Isso
muito mais economicamente do que nós, no Brasil, já que ainda não temos a indústria de água pesada. Parece-me, repito, que o reator inglês é, nada mais nada
men-os, que simples sorf!sticação do primeiro reator adotado pelo Brasil. Este, o
aparte que me atrevi a dar a V. Ex.ns
O SR. vmGíLIO TAVORA - V. Ex.a só faz honrar-nos com o aparte, no.bre
Sena.dor Luiz Cavalcante.
Quisemos deixar, ruqui, bem claro, Sr. Presidente, para que não houvesse a
menor dúvida a respeito, que não há país no mundo - vamos repetir - a não ser
por considerações políticas, que não conhecemos, que volte, de uma linha mais
avançada, como seja qualquer uma da.s de urânio levemente enriquecido, à linha
de urân!o natural. Permitimo-nos comparar: seria a mesmo. coisa que voltássemos
nos.sas ferroVias, da tração diesel à tração da "maria-fumaça", a carvão. Não
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c.onhecemos o exemplo, mas, Sr. Presidente, não gvstariamos de que, dentro do
nosso debate, fic.asse sem uma resposta- e jã vejo que v. Ex." nos adverte de que
a hora está passando -essa afirmativa, basilar para qualquer discussão.
O Sr. Franco Montoro -Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. VIRGWO TAVORA- Com prazer.
O Sr. Franco Montoro - Quanto ao exemplo da Ing1aterra, acbo que ficou
claro. V. Ex.a dá uma versão, mas concorda que o exemplo da Inglaterra é diferente do do Brasil. Quando foi invoc.ado o exemplo da Inglaterra, para confirmar o acerto da solução brasileira...
.
· O SR. VIRGWO TAVORA- Não, perdão!
· O SR. VlRGtLIO TAVORA - Não, perdão! Nunca disse aqui que a Inglaterra tinha o mesmo tipo do Brasil. V. Ex." veja as notas taquigrát!cas. Dizem
que não está na Unha do urânio natural, e não está mesmo.
O Sr. Franco Montoro -V. Ex.a. c.oncede o aparte, taz um contra-aparte e
impede que se continue a examinar o problema. :t evidente que quando v. Ex.•
e o Senador Arnon de Mello, fundados no relatório, eitavam o exemplo da
Inglaterra, era para reforçar o ponto de vista brasileiro, sustentando que era
a solução adotada na Inglaterra. Demonstrei o c.ontrário, citando a Nuclear
News. V. Ex.a traz o mesmo exemplo e fala, agora, no urânio levemente enriquecido e água pesada também. De qualquer maneira, a Inglaterra saiu do sistema que o Brasil preconiza.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- A Inglaterra não estava nesse sistema. l!: preciso que se diga.
O Sr. Franco Montoro - A modificação se deu, e com o protesto do Presidente da Empresa Westinghouse que forneceu o reatar brasileiro.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Claríssimo! Ele estava defendendo seus interesses.
O Sr. Franco Montoro - Logo, o argumento da Inglaterra não é a favor da
Westinghouse, que é o sistema brasileiro. Quanto a este ponto, parece estar evidente, V. Ex.", p·orém, argumenta de uma f-orma que pod,e parecer válida. Diz
mais - aquele é mais perfeito. Nem sempre. o que é mais perfeito para alguns
países, talvez, não seja para outros. O sistema do urânio enriquecido nos força
a comprar o urânio enriquecido de algumas potências: Estados Unidos, RúsSia,
França, algumas mais, principalmente as grandes potências, as potências nuclea.re's, e estas são as detentoras das famosas "Ressalvas". Elas querem impor uma
política atômica internacional, que impede aos demais paises de chegarem à tecnologia. nuclear própria. País•es como a índia, a Argentina. e uma série de outros
estão desenvolvendo tecnologia própria, e o que os cientistas brasileiros reivindicam é exatamente esta opção. Por exemplo, comprarmos um Cadillae no passado
- era muito mais perfeito do que fabricar aqui um carro muito mais rudimentar. :S melhor fabricarmos, no Brasil, e procurarmos adquirir uma tecnologia
própria no setor, do que importarmos um reatar, como o foi, 100% da parte
técnica. importada -e o combustível, que na sua. totalidade depende de importação. Em si, será talV'ez mais perfeito? É discutível isso. É mais perfeito para
eles. Será mais perfeito para o Brasil? Ou, para nós, será preferivel, como reivindicam os cientistas, que fabriquemos, por outra tecnologia, em que podemos
fabricar até 90% do reatar, c.omo afirmou, por exemplo, o Professor Marcelo
Dammy de Souza Santos, ex-Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear, no Brasil, e ut!lizando o combustível, que também pode ser produzido em
nosso Pais? Esta, a reivindicação dos cientistas. Eles não apresentam uma solução concreta; pedem condições para que o Brasil elabore a sua tecnologia.
O SR. PR.ESIDENTE (Ru,y Santos) - (Faz soar a campainha.) - Chamo a.
atenção do nobre orador, pois está findo o tempo reservado ao Expediente.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, protestamos continuar em outra
ocasião a nossa dissertação, mas não vamos deixar passar em julgado essas
afirmativas do ilustre advogado da linha do urânio natural. Não há, da parte
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pesada nuclear e o ciclo completo do combustível. Então, caem por .terra essas
afirmativas de V. Ex.a
O Sr. Franco Montoro - Mas esta é a intenção. Queremos produzir urànlo
enriquecido.
O SR. VIRGíLIO TAVORA -o Governo é que sabe a hora. e a oportWl1dade, e o está fazendo certo, Sr. Presidente.
O Sr. Franco Montoro - O Governo é que .sabe, não. Estamos dl.scut1ndo. A
no·ssa fWlção é fiscalizar o Governo.
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Está fazendo certo, como vamos provar. Agora,
uma coisa é aferrarmos-nos a uma tecnologia, de que em oito ou dez anos não
haverá país no mundo que use, que é a do urânio natural, e outra. coisa é justamente, com cautela, com prudência, procurar resolver um problema, basilar
para o nosso desenvolvimento. É o que se procura fazer, mas não com decla.raç,ões como a que acabamos de ouvir, de que com 90% os reatares poderiam ser
feitos •. se na linha adotada por S. Ex." aqui no Brasil.
O Sr. Franco Montoro - A afirmação é do cientista Marcelo de SOuza
Santos, ex-Presidente do conselho Nacional de Energia Nuclear e que deve
1
ser ouvido.
O SR. vlRGtLIO TAVORA - A afirmativa em contrário é de todos os
órgãos do Governo que têm não um cientista, mas trezentos e vinte cientistas,
como a CB'IIN, de engenheiros nucleares: não há •esta· factlbilldade no momento
pres~mte nem a curto prazo.
O Sr. Franco Montoro - Isto é o que se discute, precisamente. Os cientistas ·afirmam o contrário do que afirmam esses órgãos.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Baseado em quê? Em que levantamento?
Mas, Sr. Presidente, nós iríamos dar as últimas palavras, abusando da
bondade de V. Ex.a, pois vamos discutir ainda afirmativas outras do ilustre representante de São Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Eu pediria apenas ao nobre Lider
que ajudasse a cumprir o Regimento, pois findou o tempo do Expediente.
O Sr. Virgílio Távora - Apena.s um minuto, Sr. Presidente.
Gostaríamos, então, de uma profissão de fé a respeito da energia nuclear,
a fim de pôr, pelo· menos, serenidade neste debate. A linha de ação governamental, quanto ao setor nuclear, pode ser acoimada de cautelosa, mas é
pragmática. A escolha do reatar de Angra dos Reis não definiu o caminho a.
ser seguido e, sim, uma opç;io que, no momento, era e é a mais vantajosa.
Isto, sem - é claro - fechar as portas a nenhum outro caminho.
O Sr. Franco Montoro - Eu dou os parabéns a V. Ex."' por esta declaração.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - A tecnologia nuclear se desenvolve vertiginosamente e a tal desaconselha. Mas isto, Sr. Presidente, não significa que, apenas
para colher palmas fáceis, fôssemos descer degraus dentro da escalada que
estamos fazendo no caminho. A GNEN, a CBTN, os Institutos a esta subOrdinados, o IEA de São Paulo, estão acompanhando, através de programas específicos, a evolução de diferentes tipos de reatares em experiência pe!o mundo.
O que poderia haver de críticas a considerar facilmente contraditáveis allás
- seria o fato, conforme a incl!nação de seus autores, do Governo não intensificar o estudo desta ou daquela fase do ciclo de combustível.
Há que ser decisão de qualquer governo responsável - e o nosso o é a instalação de uma indústria pesada de reatares, em época oportuna - e se
nos afigura estar chegando o momento - para tal necessário será como vimos
atrás uma joint-venture, a exemplo da KWU alemã ou do conjunto ACECSFAC-FRAMATOME (franco-belga) ou da experiência espanhola por nós jâ
apresentada.
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. O mesmo é de se dizer quanto a do ciclo de combustível. Aqui mais uma
vez frisamos, que a tecnologia da fabricação do combustível nuclear seja na
linha de urânio natural seja na do urânio enriquecido, é praticamente a mesma,
esta última con-tando com uma fase extra - a do enriquecimento.
. O G<Jverno está atento ao problema, que estuda a base de números e não
de opiniões que por respeitáveis que o sejam não têm embasamento da realidade.
Sabe haver prazos preclusivos para sua deliberat!ão. Esta virá sem precipitações inúteis, mas com firmeza.
•
O Sr. Franco Montoro- Permite V. Ex.a um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Só um segundo, para terminar esta protissão
de~
.
O SR. PRESIENTE (faz soar a campainha.)
O SR. VIRGíLIO TÁVORA - Sr. Presidente, um momento, ·terminaremoo.
Queremos uma profissão de fé que estávamos fazendo sobre os destinos energéticos do Pais.
Cônscio de sua responsabilldade, incrementa ele paralelamente a prospecção
uranltária, de modo a que nossas usinas s·ejam providas no futuro com matériaprima brasileira. Antes, bem antes, nobre representante de São Paulo, do que
V•. Ex. 11 possa pensar, dará o País, não tenha dúvida, o passo decisivo para a
conquista de sua independência tecnológica no setor nuclear. É esperar e ver.
Com prazer, ,Sr. Presidente, concederei o aparte final a S. Elt.11, que eB1Jeramos seja breve.
O SR. PRESIDENTE (Ru,y Santos) ('Fazendo soar a campainha.) - O tempo
de V. Ex.a foi ultrapassado no dobro. o nobre Senador Franco Montoro está
inscrito para falar depois. V. Ex.as continuarão a discutir depois.
~· O SR. VmGíLIO TAVORA- Sr. Presidente, protestamos futuramente continuar a explanação da matéria. Nossos agradecimentos. (Muito bem! Palmas.)
COMPAmlC!EM MAIS OS SRS. SENADORJES:

Flávio Britto - Alexandre Costa - Helvidio Nunes - Jessé Freire
Wilson Campos - Carlos Lindenberg - Amaral Peixoto - Magalhães
Pinto - Accioly Filho - Daniel Krieger - Tarso Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Está. terminado o período deo!tinado
ao Expediente.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1.0-Secretárlo.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N.0 93, DE 1974
Dispõe sobre a política. de defesa do consumidor.
O COngresso Nacional decreta:
Art. 1.0 - Inclua-se no art. 7.o da Lei n.o 6.036, de 1974, novo item, que
será o m. modificando-se a numeração dos seguintes e, no mesmo avtigo, do
parágrafo único. Essas cUsposições obedecerão à seguinte forma redacional:
"m - na formulação da politica de defesa do consumidor, desde
a definição de seus direitos à implementação das medidas que garantam
o efetlvo exercício dos mesmos.
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Parágrafo único - O Poder Executivo encaminhará ao congresso Nacional,
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, projeto de lei criando agência governamental, dotada de mecanismos de ação, para atendimento aos assuntos compreendidos na faixa do item III deste artigo.
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-456Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadM a.s
disposições em coilltrário.

Art. 2.0

Jnstiticaçã.o

Quando fatos e situações novas se definem, reclamando estabelecimento de
nonnas para presen'ar direitos ou resguardar Interesses, devem logo ser ampliadas ou aperfeiçoadas as estruturas legais existentes.
Se a elaboração legislativa não acompanhar, passo a passo, o processo de
mudança, desemboca-se inevitavelmente numa danosa sucessão de atritos e de
crises.
Interesses ameaçados e direitos contrariados geram, nas pessoas, ressentimentos e atas de defesa. E, quando muitos assim procedem, são atingidos· o equllibrio e o progresso social. É assim conveniente, de um ponto de vista do intere.sse
público, que um quadro dessa ordem não chegue a configurar-se.
Lembrarei, neste ponto, caber ao legislador identificar o sentld.o geral das
idéias e das coisas, em cada momento, e tomar, a tempo, as iniciativas que
julgar cabíveis, para evi:t.ar eventuais distorções no processo social no limite
em que o mesmo possa estar dando uma resposta satisfatória ao interesse dos
seres humanos dele participantes.
Este projeto pretende, exatamente, incluindo entre as estruturas legai.s do
pais dispositivo expresso, relacionado com a defesa. do consumidOr, ocupar um
espaço vazio em nossa legislação.
A legislação refletiu, inicialmente, quando surgiram os primeiros EStadoB
Ilaclonals no mundo ocidental, a idéia básica de impor tributos e deveres aos
súditos.
·
O advento das grandes revoluções liberais (a inglesa, a francesa e a americana) teve profunda e extensa influência no chamado espírito das leis. O
ciclo da nova legislação emergente foi, então, marcado pela idéia de estabelecer
normas justas e explicitas para o contrato social.
Em lugar do súdito ou do contribuinte (denominações que caracterizam a
evidência de uma subalternidade, face a,o poder autocrático) surgiu a figura soberana do cidadão, detentor de multas direitos e de alguns deveres. O objetlvo
da legislação passou a ser, então, estabelecer normas de convivência, para viabilizar o gozo ·daqueles direitos e, também a observância do cumprimento daqueles deveres. O Estado minimizou-se, passando a ser considerado um tal necessário: simples coord·enador da ação político-administrativa reclamada pela coietividade, para viabilizar seu esforço de trabalho.
Mas, a sociedade humana continuou mudando, sob a dinâmica intensa e
múltiplas de fatores novos, e o resultado dessa mudança sobre conceito de
Estado, foi a fixação da idéia de que cabia a ela, não apenas enunciar direitos,
mas, também, assegurar - através de Iniciativas e de ações permanentes o pleno exercício deles.
·
Na linha dessa concepção nova surgiu a figura, tão nossa conhecida, do
Estado-serviço, empenhado em garan:l~r efetlvamente o bem-estar dos cidadãos,
Implantando estruturas previdenclárias, estabelecendo assistência médica socializada e orientando para os setores sanitário e educacional boa parte dos recursos do erário. A tônlca legislativa desse período (no qual de certo modo
ainda permanecemos) reside, sobretudo, na implantação e no aperfeiçoamento
da chamada legislação trabalhista, firmando valores e técnicas novas no universo .das relações capital-trabalho.
o progresso, toda via, prossegue, inflexível modificando a face das coisas.
DesenvolYeu-se neste mundo contemporâneo, de após-guerra, uma verdadeira
floresta de realidades novas. De fatos-situações, desconhecidos completamente
há 30 anos atrás.
Um desses fatos-situações é o colossal rush tecnológico que se operou, irradiado a partir das velhas nações industrializadas.

--·--
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- 457O emprego de novos mél.ados e de novos materiais permitiu que a. produção
industria.! se diversificasse, em escala infinita, e atingisse a níveis jamais alcançados, em qualquer época.
. EXIste, hoje, sobre a face da terra, uma fabulosa massa de bens e serviços
a disposição não mais do antigo súdito, do contribuinte ou do cidadão, mas,
de um outro singular participante deste mundo faustico aí pres·ente: o consumidor.
O Estado assumiu, agora, a imagem da hiper-empresa-nacional. A medida
de valor que lhe empresta importância é o mercado fn:berno com que conta,
isto é, o espaço que integra a população economicamente ativa e a massa
consumidora, eXIstentes na área geográfica a ele subordinada.

Os mercados nacionais estão sob permanente bombardeio publicitário, conduzido em nível mundial, com o auxílio de técnicos eficientíssimos de comunicação, para criar e manter hábitos homogêneos de consumo em todas as populações. As marcas de maior aceitação pública dos refrigerantes, dos. cigarros, dos
analgésicos, dos den~Urícios e de outros produtos de simplória composição, são
'IIS mesmas: em Nova Iorque, em São Paulo, no Cairo ou em Saigon. Ao adquirir
tais artigos, o consumidor (de alto ou baixo nível de renda) está pagando um
preço que cobre não apena•s o custo de fabricação dos mesmos, mas, também
um oneroso royalty destinado aos que detêm o privilégio (discutível, na maioria
dos casos) de explorar parasitariamente o rótulo, o tipo de embalagem ou a
fórmula {elementar) do produto em causa.
O ser humano é, hoje, induzido de mil modos a consumir. O grande painel,
o anúncio luminoso, a mensagem publicitária veiculada nos jornais, revistas,
rãd.!o, t.elevisão, cinema, cria um imenso e quase invencível mecanismo de pressão
contra os indhiduos. l!: um verdadeiro processo branco de violentação sistemática, orientada contra o ser humano.
Dentro dos padrões uniformizados de comportamento existentes na sociedade moderna (ora, inclusive, em processo de adoção nos países socialistas)
está ocorrendo uma ampliação infinita do consumo, no sentido do supérfluo. E
o corolário dessa loucura é que o conceito corrente de felicidade não mais reflete,
dentro da lógica, como em outros tempos, a simples satisfação das necessidades
fr.ndamentais, ligada à vivência linear da condição humana.
Vemos nações po·bres copiarem o estllo de vida das nações ricas, erigindo-o
cerno o modelo desejável e insubstituível a seguir. l!: o que os economistas chamam
de efeito-demonstração presente, por exemplo, no fato de um pais carente de
importações essenciais como o Brasil queimar uma parte substancial de seus
recursos cambiais na compra de whisky escocês e de petróleo {este, em grande
parte usado para acionar pesados carros-passeio, em inócuo trotoir urbano, ou
em turismo de fim de semanal .
O inc11emento ao consumo está ligado a um agravo crescente. perpet11Mlo
contra o que se poderia a:cfrnitir rep;resentar o direito dos consumidores, que é o
de só consumir o essencial e não ser explorado. Toda a fi~osofla ln!hl&trial é,
hoje, orientada no sentido de uma substituição periódica modelo e da fabricação sistemática de produtos deterioráveis.
Tudo é atualmente produzido pa.r·a dura:r pouco. .A lâmpad·a elétrica, a
lâmina de barbear, o automóvel, a caneta esferográfica, os eletrodoméstlcos.
Tudo.
Existe, aliás, um livro que satiriza bem ess•e aspecto do mundç .contempoll."àneo. l!: o conhecido estudo de Vance Packard, Intitulado A Estratégia do Desperdício.
l!: uma leitura útil para todos os que ·estiverem otlmlstas com o progresso
industrial de nosso tempo. Seu texto, em que pese o sentido humorí.stico de
que se revllste, enfoca, sob tintas de um dramático realismo, um dos mais graves
problemas com que se defronta a humanidade.

-458!Dlr-se-á que o aspecto desperdício é irreJ.evan te, no limite em que, na linha
do. pensamento keynesiano o que importa é a dinamização econômica. Sem
dúv:lda, criar empregos é importante, ponderamos, mrus, manter .as condições
d!ll exiStência humana .sobre a face da terra é .ainda mais importante.
O que a chllimaoo economia da abundância está fazendo é apressll!r a llqui·.dação das reservas mundiais disponíveis de matérias-pdmas .e, pior que isso, o
resultado dlreto doa super-industrialização está sendo provocar a poluição do
meio ambiente ou, em termos ma!.s drâsticos, a degradação da natureza.
Não existe qualquer dificuldade em apontar o grand•e perdedo·r nessa batalha
em curso: é o homem, o homem como pessoa - com necessidades, direitos e
a:spi!'ações e, não a;penas com a sobrevivência.
·
Indicrod'o o grande perdedor, cabe a óbvia pergunta complementar: e quem
será o ogrand·e ganhador, nessa festa universal da produção e consumo, que ora
se ·promov'e?
É ra empresa, ·respond•emos. E, oo· falrannos de empresa, estamos pensando
na grande empresa nas práticas monopolistas, no dumping, na concentração de.
capitais - •e, em última instância, nesses polvos monstruosos, cujas múltipl-as
cabeças emergem, aparentemente comportadas e de cabelos penteados·, em'
diferentes países.
Referimo-nos às empresas multinacionais.
Ex!.ste hocte, no mundo, todo um quadro, imenso e complexo, de ameaças,
não diremos à liberd!!ide, no sentido clássico em que a pa;1mrra s·empre foi usada,
mas, a algo que uma escala de valores estará, talvez, um pouco acima da própria
liberd!lide - falamos, usando expressão já difundida dra .qualidade da v:lda que
deV'e ser garantida aos• seres humanos, em qualquer 'parte.
Os economistas sempre se mostraram pre•ocupados com o produto nacional
bruto, desenvolvendo elucubrações e teo.rias em torno desse conc.eito que escapa
•lliO entendimento do homem comum. A essas três palavras cabalísticas, al.guém
já contrapôs, com muita propriedade, d1ga-se, outras três: felicidade nacional

bruta..

o importmte, achamos é assegurá-la a todos, através de um complexo de
condições das quais d·ependeriam a qualldad'e da vida oferecida aos se·res humanos, em cruda lugar deste planeta. E a iiWtitucionallzação da def·esa do consumidor, situando-:a na órbita definida das atribuições gov.ernamentais permanentes, é uma contribuição que julgamos estar dando à causa ·dessa urgente
melhoria d·e existência em nosso País.
Sala das Sessões, 29 de agosto de 1974. - Vasconcelos Torres.

rAs Comissões de Constituição e Justiça e de Economia.)
PROJE'l'O 00 LEI DO SENADO
N.0 94, de 1974

Dispõe sobre os direitos da mulher e altera o art. 248 do ·Código

Civil Brasileiro.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica alterado o art. 248 do Código Civil Brasileiro, (Lei n. 0 3. 071, ·
de 1.o de janeiro de 1916, com as correções ordenadas pela Lei n. 0 3. 725 de
15 de janeiro de 1919 e demais modificações posteriores), que passa a ter a seguinte redação:
"Art. 248. A mulher casada pode livremente:
I -
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VIII - Se desquita ou solteira, quando viver em concubinato, pode
adotar os apelidos do companheiro, desde que com ele conviver há mais
de 5 (cinco) anos."
Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3.0 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Justificação
Trata-se de uma medida humana, moral e social. Humana porque o convivia do casal que se une pela amizade, pela compreensão e pelo amor, mesmo
tora do regime do casamento, é uma fonna de constituição de uma nova
familla, e, como tal, merece o respeito da sociedade, dos Poderes Constituídos.
Moral porque esta união é fonte de vida e de amor. Social porque dela nasce
mais uma célula mãe da sociedade.
'
iLegalizado o desquite, cuja causa tem, geralmente, sua origem na discórdia
e no desamor, ficam os desquitados livres das obrigações contratuais do matrimônlo, mas indissoluvelmente vinculados pelo casamento, impedidos de se unirem, pelos mesmos laços, a outros consertes.
Nasce daí, sem qualquer constrangimento legal, uma união cujos frutos se
Impõem ao amparo do direito, de leis especificas.
No nosso regime de Previdência Social, instituído pela Lei n.0 3.807, de
1·960, com as alterações introduzidas pela Lei n.0 5.890, de 8 de junho de 1973,
e regulamentado pelo Decreto n.0 72.771, de 6 de setembro de 1973, estabeleceuse, no artigo 13, I, do Regulamento que é depend·ente do Segurado a companheira
por ele mantida há mais de 5 (cinco) anos.
Motivo, ainda, de relevância mais alta, no campo moral e jurídico, nos
levam a esta proposição: dar tradição às famílias que se instituem fora da égide
do casamento; abolir a "prevenção" social contra os consórcios maritais, bases
incontestes de novas famílias; assegurar aos descendentes dessas uniões o privilégio de, com altruísmo e sem preconceito sustentarem a filiação civil completa onde os apelidos de .seus genitores sejam comuns e recíprocos; nivelar,
social, moral, profissional e eticamente os concubinas, principalmente a mulher
que, mesmo .sendo mãe e companheira exemplar, se sente marginalizada.
São do cotidiano as situações embaraçosas, quando não vexatórias, por que
passam senhoras, companheiras e mães modelares, inquiridas, prescrutadas,
desdenhadas ao acompanharem s·eus filhos aos colégios, quer para matriculá-los
ou protegê-los de acidentes ou incidentes comuns da vida hodierna; ou, ainda,
na assistência a seu lar, sentem o opróblo dos gerentes financeiros, bancários,
comerciários, chefes de repartições públicas, mudando-lhe, até maldosamente,
as razões de não trazer o apelido do companheiro.
com relação aos filhos, então, mais triste, para não dizer, é a situa~o.
É um estigma, um ferrete de ignomínia.
É de justiça a aprovação do presente projeto.

Sala das Sessões, em

Vasconcelos Torres.
(A Comissão ele Constituição e Justiça.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Os projetas serão publicados e remetidos às comissões competentes.
1974. -
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Passa-se à

Item 1:

ORDEM DO DIA

Discussão, em turno único, da Redação final (oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n. 0 384, de 1974) do Projeto de
Resolução n.o 31, d·a 1974, que autoriza o Governo de Santa Catarina,
a realizar operação de crédito externo, no valor de DM 14.000.000,00
(quatorze milhões de marcos alemães), destinados à execução do Programa de Dcsenvolvim·ento Integrado do Setor de Saúde.
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-la, encerrarei a discussão.
(Pausa.)

Está encerrada.
Encerrada a discussão, a redação final é considerada definitivamente aprovada nos termos do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.
J!l a seguinte a redação final aprovada:

Redação finai do Projeto de Resolução n.0 31, de 1974.
Faço sa·ber que o Senado Federal aprovou, nos termos do art, 42, inciso IV,
da Constituição, •e eu Presidente, promulgo a seguinte
DE, 1974
RESOLUÇAO N.0
Autoriza. o Governo do Estado de Santa. Catarina a realizar operação
de crédito externo, no valor de DM 14.000.000,00 (quatorze milhões de
marcos alemães), destinados à execução do Programa de Desenvolvimento Integrado do Setor de Saúde.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 É o Governo do EStado de Santa Catarina autorizado a contratar,
na República Federal da Alemanha, através do Ministério da Cooperação Económica e seu agente financeiro, o Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, operações
de crédito externo, no valor de DM 14.0•00.00().0() (quatorze milhões de marcos
:alemães) de principal, destinado a suprir parte dos recursos necessários à
execução do Programa de Desenvolvimento Integrado do Setor Saúde, daquele
Estado.
Art. 2.0 A operação de crédito a que se refere o artigo anterior realizar-se-á
nos moldes e termos aprovados pelo Poder Executivo Federal, à taxa de juros,
despesas operacionais, prazos,· acréscimos e condições admitidas pelo Banco
Central do Brasil para registro de operações de créditos da espécie, obtidos no
exterior, obedecidas as demais exigências normais dos órgãos encarregados da
execução da politica econômico•financeira do Governo Federal, e, ainda, as disposições da Lei Estadual n.o 4.993, de 17 de maio de 1974 publicada no Diário
Oficial do Estado de Santa Catarina do dia 22 de maio de 1974.
Art. 3.0 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publ!cação.
Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 85,
de 1974 (n.O 1.951-B/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que atualiza o valor da pensão especial concedida pela Lei n.o 4.460, de 7 de novembro de 1964, tendo
PAmCiER FAVORAVEL, sob n, 0 383, de 1974, da Comissão:
- de Finanças.
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-461Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo encerrarei a discussão.
<Pausa..)
Está encerrada. Eln vo&ação. OS Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto irá à .sanção.
É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO D•E LEI DA CAMA.RA N.0 85, DE 1974
(N.• 1. 951-B/74, na Casa de origem)
(DE

INICIATIVA

DO

SENliOR PRESIDJ!:NTE DA REP'ÓDLICAJ

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 O valor da pensão especial concedida pela Lei n.O 4.460, de 7 de
novembro de 1964, em favor de Francisco Teixeira Dantas, ex-operário da Base
Naval de Natal, Rio Grande do Norte, acidentado em serviço, fica elevado para
o equivalente a um salário mínimo mensal vigente para a 7.a Região do País.
Art. 2.0 A despesa decorrente da execução desta lei correrá à conta da
dotação orçamentária própria consignada em Encargos Gerais da União sob
a supervisão do Ministério da Fazenda.
Art. 3,0 Esta lei entrará em vig·or na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) Item 3:

Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado n.o 74,
de 1973, de autoria do Sr. Senador Carlos Lindenberg, que dispõe sobre
a reabertura do prazo previsto no Decreto-lei n. 0 1.128, de 13 lançamentos do Imposto Territorial Rural e das contribuições devidas ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), tendo
PARECER, sob n. 0 375, de 1974, da Comissão:
- de Redação, oferecendo a redação do vencido.
Em discussão o projeto, em segundo turno.
Se nenhum dos Srs. Senadores quiser discuti-lo, encerrarei a discussão.
(Pausa..)
Está encerrada.
Encerrada a discussão, o proJeto é dado como defnitivamente aprovado,
nos termos do art. 316 do Regimento Interno.
É o seguinte o projeto aprovado:
Redação do vencido, para o segundo turno regimental, do Projeto de
Lei do Senado n.0 74, de 1973, que dispõe sobre a :reabertura dO prazo
previsto ·no Decreto-lei n.O 1.128, de 13 de LQUtUb11o de 1970, para o parcelamento de débitos decorrentes dos lançamentos do Ilnposto Territorial
Rural e das contribuições devidas ao Instituto Nacional de Colonização e
Retorma Agrária (INCRA).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 líJ reaberto o prazo a que se refere o art. 2. 0 do Decreto-Lei n.o 1.128,
de 13 de outubro de 1970, por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados da vigência
desta lei.
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-462Parágrafo único. O déblto devido na data do reqUil·rimento de parcelamento
será acrescido doe multa, juros e correção monet-ária, ressalvado o direito do contribuinte de utilizar a faculdade pri:!vista no art. 4.0 do Decreto-Lei n.0 1.128,
de 13 de outubro de 1970.
Art. 2. 0 ESta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.0 Revogam-se as dlsp.osições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) -Esgotada a matéria constante da Ordem
do n;a, vai-si! passar à apreciação do Requerimento n.0 178, de 1974, Udo no
Expi:!diente, de urgência para o Pr.o.jeto de Lei da Câmara n.o 96, de 1974.
Em votação o requerimento de urgência.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n.0 96, de 1974
(n. 0 2.077-B/74, na Casa de orig'cm), de iniciativa do Sen·hor Presidente
da República, que fixa os valores de vencimentos dos cargos dos GruposAtividades de Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte
Oficial e Portaria, Artesanato, Outras Atividades eLe Nivel Superior, Outras
Atlvldades de Nível Médio e Direção e AssiStência Intermediárias, do
Quadro Permanente da Secr·etaria do Tribunal Regkmal do Trabalho da
Sexta. Região e dá outras providências (dependendo de pareceres das
Comissões de Serviço Público Civil e de Finanças).
Solicito ao nobre Senhor Senador Leoni Mendonç.a o parecer da Coml.ssão de
Serviço Público Civil.
O SR. LEONI MENDONÇA (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, oriunda do Poder Executivo, a proposição veio à deliberaçã-o do Congresso
Nacional, na forma do art. 51, da Constituição, e se propõe a. impt;antar a. nova
sistemática da classificação de cargos, preconizada pela Lei n. 0 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, no Quadro da Secretaria do Tribunal Regional do Tra;balho
da 6." Re.gião.
As condições que o Governo vem ofer·ecen<lo ao funcionalismo público vai
21brangendo a totalidad·e do território nacional. Agora é a V1ez do TRT da Sexta
Região, cujo funcionalismo é esti.1Uturado de acordo com a norma geral estabelecida. São obedecidos, no texto em exame, os parâmetros e limites Legais, em
l)illfeita. coerência com a orientação do Departamento Administrativo do Pessoal
Civil:.- DASP- que participou dos estudos de alto nív·el, realizados entre grupos
de tra;balho do TRT e do TST.
Outros Tribunais já tiveram o &eu funcionalismo atendido pela implantação
que ora é proposta para o Qullidro de funcionários da Secretaria. do Tribuna.!
Regional do Trabaliho da S·exta Regiã,o. A providência é do mais alto alcance, e
demonstra a preocupação que o Governo tem em l'elação ao funcionalismo
público.
Aos servidores que, em decorrência das modificações introduzidas na sistemática, passarem a perceber, mensalmente, retribuição inferior à que auferiam,
o projeto lhes assegura a diferença, como vantagem .p•essoal nominalmente identificáve~. na forma d·o disposto no art. 4. 0 e respectivos parágra.fos da Lei COmplementar n. 0 10, de 6 de maio de 1971.
Em tese, pois, as providências que o pro·jeto consubstancia são idêntica.s as já
efetuadas em relação ao pessoal dos Tribunais de outras regiões da mesma Justiç.a
do Trabalho, abe•ivando agora, especiflcamente Grupos Funcionais, na forma
prevista na Lei n.0 5. 645 de 1970.
Assim, tendo em vista a oportunidade e c·onveniência para o serviço público,
opinamos pela aprovação do projeto.
11: o parecer, sr. Presidente.
o SR. PRESlD'ENTE (Ruy Santos) - Solicito ao nabre Senador Wilson Gonçalves o Parecer da Comissão de Finanças.
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-463O SR. WILSON GONÇALVES (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente, Srs.
Senado·res, o Pr{)jeto de Lei ora em exame, submetido à deliberação do Congresso
Nacional, pelo Senhor Presidente da Repúbllca, nos termos do art. 51, da Constituição. fixa os valo-res de vencimentos dos cargos dos Grupos-A+ividades de
Apolo Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de Transporte Oficial e Portaria,
Artesanato, Outras Atividades de Níve~ Superior, Outras Atividades de Nível
Médio •e Direção e Assistência Intermediária, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, e dá outras providências.
A proposição r1:1sulta de an•eprojeto aprovado pelo TRT da aludida Sexta
Região, e que, anteriorm·ente, fora objeto de 1:1studos pela equipe de alto nivel
do ?.B.T, do TST e do DASP.
.
0
O a.rt. 1. do projeto estabelec€ os vencimentos correspondentes aos diferentes nív·eis dos respectivos Grupos, enquanto o art. 2.0 determina que as gratificações de nível universitário, pelo regime de tempo integral e dedicação exclusiva
e pelo serviço extraordinário a ele vinculado, de representação .referente aos
cargoo que int·egram os Grupos de que trata a Proposição, ficarão absorvidas,
em ·cada caso, pelos V<lnclmentos ora fixados. Ta:s vantagens deixarão de ser
conferidas, a partir da vigência dos ates de transp{)sição ou transformação dos
car.gos para as Categorias funcionais do novo sistema.
Quanto à gratificação adicional po·r tempo de serviço, será calculada de
· acordo com o disposto no art. 10, da Lei n. 0 4.345, d·e 26 de junho de 19o64.
Os func!onárlos que, em decorrência da nova Lei, passarem a perceber,
mensalmente, retribuição inferio·r à que vinham auferindo, de acordo com a leglslaçãJo anterlo·r (art. 4. 0 ) terão assegurada a diferença como vantagem pessoal
nominalmente Identificável, na forma do disposto no art. 4.o e respectivos parágrafos da Lei Complementar n.0 10, de 6 de mai{) de 1971.
No art. 5.0 está assegurada a revisão de proventos aos servidores aposentados
que satisfaçam as condições estwbeCecidas para a transpc.sição de cargos, no Ato
de estruturação do Grupo respectivo; pelo· art. 6.0 , cabe ao TRT criar, na forma
do disposto no art. 5. 0 da Lei Complementar n. 0 10, as funções integrantes do
Grupo-Direção e Assistência Intermediárias, necessárias aos serviços.
l!l facultada a .+ransformação de cargos, pelo Presidente do TRT, o·bservada
a regulamentação poertl·nente, durante a implantação do novo Plano de Classificação de Cargos (art. 7. 0 ), mas fica vedada a contratação (art. 8.0 ) a qualquer
título e sob qua1quer forma, doe S·erviços com pessoas físicas ou jurídicas, bem
assim a utlllzaçãJo de colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibos, para
o desempenho de atividades inerentes aos Grupos de que trata o proJeto.
o art. 10 determina que as de.spesas decorrentes da aplicação da Lei serãJo
atendidas pelos recursos orçamentár!os próprios do TRT da Sexta Região, bem
como por outros recursos a ess.e fim destinados, na forma da leglsl:açãJo específica.
como se vê a matéria. é tratada com o devido· cuidado, em todos os detalhes,
atendendo aos re.qulsitos e às exigências legais. O encaminhamento foi :perfeHo
e os estudos levar~ em conta o aspecto da disponibilidade financeira.
Somos, portanto, pela .aprovação do presente projeto de lei.
:t: o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (.Ruy Santos) - Os pareceres são favoráveis.
Completada a instrução da matéria, vai-se passar à sua apreciação.
Em d!scussoo o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo, vou encerrar a discussão.
(Pausa..)

Está encerrada.
Em votação.
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(Pausa.)
Aprovado.
A ma.téil"la vai à sanção.
E o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CAMARA
N.0 9G, DE 1974
(N.• 2.122-B/14, na Casa de origem)
(DE INICIA1'IVA DO SENHOR PJIESII)ENTIC DA REPWJLICA)

Fixa. os valores de vencimentos dos cargos dos Grupos-Atividades de
Apoio Judiciário, Serviços Auxiliares, Serviços de Transportes Oficial
e Portaria, Artesanato, Outras Atividades de Nível Superior, Outras Atividades de Nível Médio e Direção e Assistência Intennediãrias, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta
Região e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1.0 Aos nívei<; de classificação de cargos integrantes dos Grupos a que
se refere esta lei, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da Sexta Região, criados e estruturados com fundamento na Lei n.o
5.645, de lO 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
II -

6.a·AJ-8
6.o.·AJ-7
6.a.AJ-6
6.R-AJ-5
6.R-AJ-4
6. 11-AJ-3
6.a·AJ-2
6.R-AJ-1

• o •••••••••••

o ••• o o ••••••• o ••••• o •••••

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

.......................................
o o o o o o o o

f

O

o o o o

I

o o O O O o o o o O o O o o O o o o o o o o o

o o o o O o o o o O o o o o O o o o o O o o o o o o o o o O O o O o o

••••••••••• o ••••• o •

I

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

Grupo-Serviços Auxiliares
Vencimentos
Mensais

Níveis

Cr$

TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

6.a·SA-6
6.R-SA-5
6.a·SA-4
6.a-SA-3
6.o.-sA-2

TRT 6. 11-SA-1

• 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

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

610,00

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

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

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

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

j

•••••••

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

Níveis
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

6."-TP-5
6."-TP-4
6."-TP-3
6."-TP-2
6."-TP-1

••••• 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
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

V-

6.1'-ART-5
6."-ART-4
6.a·ART-3
6."-ART-2
6."-ART-1

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

Outras Atividades de Nível Superior
Vencimentos
Mensais
Cr$

Níveis
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

VI -

6.a·NS-7
6.a·NS-6
6,a·NS-5
6."-NS-4
6,R.NS-3
6.a.-NS-2
6."-NS-1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 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

GrupO-Outras Ativ1dades de Nível Médio
Vencimentos
Mensais

Níveis
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT
TRT

6."-NM-7
6."-NM-6
6."-NM-5
6."-NM-4
6."-NM-3
6.a·NM-2
a.o.·NM-1

Cr$

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

'

'

'

••• '

'

'

'

''

•• '

'

'

'

'

'

••• o ••••

'

' •••• ' ' •••••••••• '

••••

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

2.380,00
2.240,00
2.040,00
1. 760,00
1.420,00
1.080,00
6ol0,00
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Gn:po-Direção e Assistência Intermediárias
Níveis

TRT 6.a·DA!-3
TRT 6.a·DAI-2
TRT 6.a·DAI-1

Correlação com as
Categorias Funcionais
de Nível Superior
900,00
800,00
700,00

Correlação com as
demais Categorias
Funcionais
Cr$
800,00
700,00
600,00

Art. 2.0 As gratificações de nível universitário, pelo regime de tempo Integral
e dedicação exclusiva e pelo serviç·o extraordinário a e1e vincula-do, de representação referente aos cargos que lnt.egram os Grupos d·e que trata esta lei, ficarão
absorvidas, em cada caso, pelos vencimentos fixacJ10s no artigo anterior.
§ 1.0 A partir ela vigência dos atos de transformação ou transposição de
cargos para as Categorias Funcionais do novo sis'tema, cessará, para os respectivos ocupantes, o pagamento das vantagens ·esp.ecliicadas neste artigo.
§ 2. 0 Aplica-se o disposto neste artigo aos funcionários do Quadro Permanente da Secr·etaria do Tribunal R·egional do Trabalho da S·exta R·egião à medida que os respectivos cargos forem transformados ou transpostos para categorias funcionais in;t.egrantes 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 S·ecretarla do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta
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 dezembro de 1970, será
calculada de acordo com o diEposto no art. 10, da Lei n.o 4.345, d.e 26 de junho
de 1964.
Art. 4. 0 Aos atuais funcionários que, em decorrência desta lei, passarem a
perceber, mensalmente, retribuição inferior à que vinham auferindo de acordo
com a loeglslação anterior, será assegurada a diferença, como vantagem pessoal
nominalmente identificável, na forma do disposto no art. 4. 0 e respectivo parágrafos da Lei Complementar n. 0 10, de 6 de maio de 1971.
Art. 5. 0 os servidores aposentados qu·e satisfaçam às condições estabelecidas para a transposiçã·:J de cargos no Ato de estruturação do Grupo respectivo
farão jus à revisão de proventos com base no valor do vencimento fixado para
o nlvel Inicial da correspondente Ca:tegorla Funcional, no Plano de Retribuição
do Grupo.
§ 1.o Para efeito co disposto neste artigo, será considerado o cargo ocupado pelo funcionário à data da ::.pcsentadoria, Incidindo s revisão somente sobre
a parte do provento correspondente ao vencimento bá.sico e ficando suprimidas
todas as vantagens, gratificações, parcelas e quaisquer outras retribuições que
não se coadunem com o nov·o Plano de Classificação de Cargos.
§ 2.o 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.o A revisão dependerá da existência de recursos orçamentários suficientes e somente poderá efetivar-se após ultimada a transposição de todos os
servidores na atividade, d.e todos os Grupos em que ocorrer a inclusão mediante
~ransposição.

§ 4.o os novos valores dos proventos serão devidos a partir da publicação
do ato de revisão.
Art. G.o As funções Integrantes do Grupo-Direção e Assistência Intermediárias,
necessária aos serviços da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta

-467Região serão por este criadas, na forma do art. 5. 0 . da Lei ·COmplementar n.o 10,
d~ 6 de mrü9 cl.e 1971, adotados os principios de classificação e níveis de valores
vigorantes no Poder Executivo.
Art. 7.0 Na implantação do novo Prano de Classificação de Cargos, poderá
o Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, mediante Ato da Presidência,
t.ran.sformar em cargos, observada a regulamentação pertinente, empregos integrantes da Tabela de Pes·soal Temporário de sua Secretaria, regidos pela legi.slação trabalhista, a qual será considerada extinta.
. Art. 8. 0 Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 3.o da
Lei n.o 5. 645, de 10 de dezembro de 1970, fica vedad'8. a contratação,· a qualquer
título e sob qualquer forma, de serviços com pessoas físicas ou jurídicas, bem
assim a utilização de colaboradores eventuais, retribuídos mediante recibo, para.
o desempenho de atlvidades· inerentes aos Grupos· de que trat'8. esta lei.
Art. 9.0 Os vencimentos lixados no art. 1.0 desta 1ei vigorarão a partir da
data dos atas de inclusão de cargos no novo sistema, a que se refei:.e o § 1.o do
seu art. 2.o
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 R·egionar do Trabalho da Sexta 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.
O SR. :PRESIDENTE (Ru:y Santos) - Vai-se passar, agora, à apreciação do
Requerimento n. 0 179/74, lido no Expediente, de urgência para o Projeto de Lei
da Câmara n. 0 1(11, de 1974.
Em votação o requerimento.
· Os SI's, Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (:Pausa.)
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n. 0 101, de
1974 (n.o 2. 076-B/74, na Casa de Origem), de inici'8.tiva d.o Senhor Presidente da Repúblicn, que fixa os valores dos nív·els de vencimentos dos
Grupo-Direcão e Asse~soramento Sup·eriores do Quadro Permanente da
Secretaria cio Tribunal Regional da Sexta Região ,e dá outras providências. (Dependendo de pareceres d'8.s Comissões de Serviço Público Civil
e de Finanças.) ·
·
·
Solicito ao nobre Senador Heito1· Dias o parecer da Comissão d·e Serviço Públlco Civil.
o SR HEITOR DIA!S (Bahia. :Para emitir parecer,) - Sr. Presiclente Srs. Senadores, 'a proposição em exame visa a fixar os V'8.lores dos níveis de vencimentos do Gmpo-Direção e Assessoramento Superiores do Quadro Permanente
da Secretaria do Tribunal Regional do Tra]}alho da Sexta Região.
Na documentação enc'8.mlnhada à Presidência da República, esclarece o refer!do Tribunal:
"Os referidos anteurojetos foram, inicialmente, objeto de estudos pela
Equipe Técnica de· Alto Nív~l da Secretaria .deste Tribunal, em estreita
colaboração com a Equipe Tecnica de Alto N1ve1 da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho e o Depart.amento Administrativo do Pessoal
Civil _ DASP, conforme xerocópia anexa e guarda conso·nâncla com a
classificação de cargos já implantada na secretaria. do Tribunal Superior do Trabalho."
Fundamentado em tal documentação, o Senhor Presidente da República encaminhou a proposição ao COngresso Nac!·onal, através da Memagem n.o 311, de
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Na Câmaro. dos DeputadOs, onde a maJt:érla foi examinada em primeiro plano,
apreciaram-na cuidadosamente as Comissões de Constituição e Justiça, de Serviço Público e de Finançrus, prevalecendo afinal a sua aprovação unânime - nos
órgãol3 Técnicos e em Plenário - com emenda que aprimorou, tecnicamente, a
reclação do seu art. 6.o
Na ;"erdade, não há o que se opor ao Projeto de Lei n. 0 101, de 1974, que é
apen~ mais uma, entre tantas proposições legislativas já aprovadas pelo congresso, que busca generalizar a ampla reforma administrativa que se vem impondo ao País, na área federal e abrangente dos três Poderes da República.
O projeto, como se observa, equivale-se a numerosos outros já transformados
em leis e, como nos casos análogos anteriores, foi elaborado sob todas ~ cautelas,
de conformidade com a J.eglslação básica e sem ferir a paridade de vencimentos
há tantos anos perseguida e afinal consagrada de modo harmonioso e justo.
Em vista do exp·osto, somos pela aprovação do projeto.
É o Parece1·, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - O pa11ecer da. COmissão de Serviço
Públlco Civil é favorável.
•Com a palavra o nobre Senhor Senador Ruy Carneiro, para proferir o
parecer da Comissão de Finanças.
O SR. RUY CARNEIRO <Paraíba) (Para emitir parecer.) - Sr. Presidente,
Srs. Senadores, dando continuidade ao processo de implantação do plano de
classificação de cargos do Poder Judiciário, chega a esta Comissão o Projeto
de Lei da Câma.ra n. 0 101, de 1974, que "fixa os valores dos níveis de vencimentos
do Grupo-Direção e Assessoramento Superio·res do Quadro Permanente da Secretar~a do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região, e dá outras providências".
:Ref·erida proposição legislativa segue a orientação geral estabelecida na Lei
n. 0 5.645, de 10 de dezembro de 1970, que dispõe sobre as dlretrizes da classificaçoo de cargos do Serviço Civil da União, guardando perfeita consonância
com os demais proj.etos relativos à rnatérta.
No que concerne ao aspecto que cabe examinar neste órgão técnico, não
encontramos nenhum obstáculo à sua aprovação, tratando-se de aumento de
despe-sa a ser atendido pelos recursos or<(amentãrios próprios do órgão, nos termos do art. 8.0 do projeto.
Concluindo nosso parecer favorável desejamos expressar nossa convicção de
que a atualização dos nív.els eLe v.enclmentos do funcionalismo· públic•o, como
etapa da modernização administrativa do P.aís, produza os melhores resultados
em termos da .sua. profissionallzação e eficiência dos seus serviços.
É O· parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Os parece·res são f·avoráveis.
Em discussão o proJeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, encerrarei a
discussão. (Pausa.)
Está encerrada.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ·à sanção.

É

o seguinte o :projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CAMARA

N.0 101, de 1974
(N.• 2.078·B/7C, aa cua de ortrem)
(lll Ili'XCU'I'lV.t. DO SIINBOR ..-xJII!fft DA UP'O!ILXC&)

Fixa os valores dos níveis de vencimentos do Grupo-Dlreção e As·
sessoramento Superiores do Quadro Permanente da Secretaria do Tri·
bunal Regional do Trabalho da Sexta Região, e .dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Aos nivels de elamnficação dos cargos de provimento em comissão
integrantes do Grupo-Dlreção e Assessoramento Superiores, do Quadro Perma:
nente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da. Sexta Região estruturado nos termos da Lei n.0 5. 645, de 10 de dezembro de 1970, Correspondem
011 seguintes vencimentos:
VeDelm.entos

mensais

Nírel1

c~

TRT-6.
TRT-6.11
TRT-6.8
TRT-6.8
8

DAS-4
DAS-3
DAS-2
DAS-1

••••• o o ••••••• o •• '

••••••• o • o •••••••

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

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

A:3 gratificações de representação, nivel universitário e de ~:etri
buição pelo regime de tempo intJegr.al e dedicação exclusiva, referentes aos cargos
que integram o Grupo a que se l'efere esta lei, são absorvida.s, em cada caso,
pelos vencimentos fixados no artigo anterior.
Parágrafo únleo. A partir da vigência dos at.os individuais que incluírem
os ocupantes dos cargos re,cla.ssiflcados ou transfonna.dos, 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, ressalv-ados apenas o saláriofamília e a. gro.tificação adicional por tem:po de serviço.
Art. 2.0

Art. 3.0 Na implantação do plano de classificação dos cargos que deve,rão
Integrar o Grupo de que trata. esta lei, poderá o Tribunal Regional do Trabalho
da. Sexta Região transformar em cargos em comissão, funções gratificadas e

encargos de gB~binete a que sejam Inerentes atribuições de cllreção, chefia ou
assessoramento.
§ 1.o Ficam crlados, no QuB~dro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da. Sexta <Região, 8 (oito) cargos de ASSessor de Juiz do
Trlbun.al, código TRT-6.e. DAS-102.2.
§ 2.o Os cargos de Assessor de Juiz do Tribunal, código TRT-6. 6 DAS-10~.2.
são privativos de Bacharéis em Direito e se,rão providos mediante livre indicação
dos Magistrados j.unto aos quais forem servir.
§ 3.o o .provimento dos cargos criados pelo § 1.0 deste artigo, fica condicionado à existência de recursos orçamentários próprios do Tribunal Re,glonal
do Trabalho da. Sexta Região.
Art. 4. 0 Os vencimentos fixados no a.rt. 1.0 são aplicados a. pSirtlr da. vi·
gência dos aros de inclusão de cargos no novo Grupo.
Art. 5.0 O exercício dos cargos em comissão do Grupo de que trata esta
~ei é Incompatível com a percepção do gratlflcaçã.o por serviços extrao;rdinár1oo
e de representação de gabinete.
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'I1RT-6.a DAS-101.4; Diretor da Secretaria Administrativa, código ............. .
TRT-a.a DAS-10<1.3; D!retor da Secretaria Judiciária, código TRT-6.3 DAS-l01.3;
Diretores de Secretarias da 1.3 , 2. 3 , 3.3 , 4,a e 5."' JCcr do ·Recife; da 1." JC'J
de João Pessoa, de Natal, de Ma•c•eló, de Campina Grande, de· Caruaru, de Escada, de Gol:ana, de Nazaré da Mata, de Jabootão, de Palmares e de Paulista,
código TRT-6.a DAS-101.2; e Distribuidor dos Feitos das JOJ's do Recife, códig?
TRT-6.a DAS-101.1, somente serã;o providos após a vacânc~a dos correspondentes
cargos efetivos de DlJ;etor-Geral, Seeretário da Presldêncla e Diretor da Secretaria Administrativa, Diretor da Secretaria Judiciária e Diretor.es de Secretarias
das P, 2."', 3."', 4.e. e 5.3 JCJ do Recife; da 1.1' JaJ de Joã;o Pessoa, de Na.tal,
de Maceló, de Oampina Granc1e, de Caruaru,. de Escada, de Goiana, de Jaboatão,
de Nazaré da Mata, de· Palmares e de Paulista; e Di'strlbuidor das JCJ's do
Recife.
·
0
§ 1. Aos car.gos efe·tivos a que se ref,ere este artigo, correspondem os níveis
de vencimentos fixados para os cargos do Grupo-Dinegã:o •e Assessoramento Superiores, código TRT-6. DAS-100, de iguais atribuições ou encargos.
§ 2.o As .gratificaçõe·s de vepresenta.ção de nível universitário que· porventura estiverem sendo percebidas pelos ocupantes dos cargos efetivos a que se
refere este artigo, serão absorvidas pelos vencimentos fixados pDr esta lei pàra
os corresp:mdentes eargo,s de provimento em comissão.
§ 3.0 A gratificaçi1o adicional por tempo de serviço dos ocupantes efetivos
dos cargos a que se re·fere este a;l'tig·o será calculada na forma. do disposto no
art. 10, da Lei n.O 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 físl:c!lls ou jurídicas, bem como a utilização de colaboradores eventuais retribuídos mediante .recibo, para. o desempenho de atividades
inerentes aos cargos integrantes do Grupo-Dlregão e Assessoramento Supe·riores,
código TRT-6.a DAS-100, do Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho .da Sexta Região.
Art. 8.0 As despesas decorrentes da apllca.çã.o desta lei se.rão atendidas pelos
recursos orçamentários próprio•s do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta
Regiã-o, bem como por ·outros recursos a esse fim destinados, na forma da legislação pertinente. ·
·
0
Art. 9. Esta 1el ·entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Ruy Santos) - Concedo a palavra ao Senador Heitor
Dias, por cessão do Senador Lourlval Bapt~sta.
.
,
.
o SR. HEITOR DIAS - Sr. Presidente, Srs. senadores, registro, com especial agrado, a reação do novo Pr.esidente do INPS, Sr. Reinhold Stephanes, contra
a burocracia impetrante no grande instituto previdenciárlo. Se! que não se trata
de uma ·exceção, pois situação idêntica predomina, de modo geral, nas repartições públicas do País. Já fui Prefeito de uma Capital e pude observar, não
apenas, a lentidão da marcha de processos até a conclusão do despacho final,
como também dos irrelevantes assuntos que deflagravam uma pletora d·e papéis e
de carimbos e ainda ocupavam a atenção e o tempo do Chefe do Executivo. para
a competente decisão.
·
Adotel, no que me competia, as medidas cabíveis para acelerar os servic:os,
fixando normas adequadas para descentralização da máquina administrativa.
E é exatamente esta a medida que se impõe à Administração pública, em geral,
de nossos dias.
·
Quando essa burocracia domina, Impera e sobreviv-e numa repartição .~em
maiores encargos diretamente para com o público, já é um erro que reclama
correção imediata. Que dizer então dos órgãos administrativos cujas ativldades
estão ligadas dlretamente ao imediato e respeitável Interesse do povo?
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de relevo, o Instituto Nacional de Previdência Social. o nome já Indica a sua
missão, o seu enca~go o seu valor, a sua responsabilidade. Ele prevê, cuidando, e
provê servindo. E por isso mesmo há de estar atento e em condições de não ser
Incauto na previSão, nem n·egllgente no atendimento. Se em verdade a forma
previdenciária, entre nós, seja, na sua concepção, das mais avançadas, o mesmo
não se pode dizer de sua dinâmica administrativa. E nisso há que atender, o
quanto antes, os seus dirigentes.
O beneficio não pode ser tardo, nem morosa a assistência, exatamente por·
que os que batem à porta do Instituto não têm, na sua quase totalidade, condições de espera que, se muito prolongada, faz :malograr a esperança e gerar o desespero. E é por i~so mesmo que faço um apelo ao Sr. Ministro da Previdência
Social, com endereço certo ao Presidente do INPS, no sentido de examinar em
profundidade a mecânica que deve prevalecer no setor de assistência médica.
Dou o meu testemunho de que muitos doentes, alguns com recomendação
cirúrgica de urgência ou com Indicação de exames de laboratório e Ralos-X,
indicados como Indispensáveis, têm o seu atendimento marcado, algumas vezes,
para mais de dois meses depois.
·
Sei e proclamo a boa vontade, o zelo e a competência que, em geral, presidem o ânimo dos integrantes da rede médica oficial ou credenciada. :S: de se
reconhecer que a elevação do número de associados e, por conseguinte, de dependentes, há de trazer percalços às múltiplas atividades do Instituto. Mas,
há de se reconhecer, também, que, em grande parte, o atraso dos atendimentos
no campo da assistência médica se deve, a nosso ver, a dois fatores: ao numero
reduzido de profissionais para atender à demanda, e à falta de unidade médl.,;.
cas em ordem a descentralizar, tanto quanto possível, os respectivos serviços.
Compenetro-me de que não estou a tratar de nenhuma novidade mas não
posso deixar de trazer o meu testemunho que vale como um apelo às autorldad·es responsáveis para a solução adequada. Sei que a simples boa vontade não
é ca·paz do milagre do fiat. Ela, entretanto, é um instrumento realizador, à proporção que reconhecida a deficiência se mobilizem esforços para dirimí-la. Não
bastam os planeJamentos, nem tampouco as lamentações. Impõe-se a ação, sobretudo, quando a mão que age se torna dlretamente veiculo do bem a ser revertido em favor de tantos que, pela necessidade de ter, se vêem na simples contingência de esperar. (Muito b,em! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Torres) -Concedo a palavra ao nobre Senador
Franco Montare.
O SR. FRANCO MONTORO- sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de ter
presente o nobre Líder da Maioria, Senador Virgílio Távora - que neste momento acorre ao pregão- para com ele continuar o debate Iniciado na primeira
parte de nossa sessão em torno de um problema fundamental para o futuro
desenvolvimento brasileiro.
Do debate de hoje, ficaram claras, a nosso ver, alguma:s conclusões. Uma
delas representou uma afirmação, que foi saudada por nós no momento da sua
formulação. Disse o nobre Senador Virgílio Távora que a decisão de Angra dos
Reis, relativa à aquisição dos primeiros reatares, não significa uma tomada de
posição como linha definitiva da política brasileira, em matéria de energia
nuclear. Esta afirmação que S. Ex. a confirma ...
O Sr. Virgílio Távora - Reiteramos.
O SR. FRANCO MONTORO - . . . m·er.ece os aplausos gerais.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex.a permita-nos apenas um adenda.
O SR. FRANCO MONTORO - Com prazer.
o Sr. Virgílio Távora - Lamentavelmente, talvez, porque V. E."'.a estivesse
muito preocupado com outros afazere.s, não houvesse atentado que em dois
dlscur.sos anteriores havíamos feito a mesma afirmativa.
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-472O SR. FRANCO MONTORO - Das afirmações constantes dos discursos anteriores de V. Ex.a, nobre Senador Virgíl!o Távora, decorria a impressão de que
essas decisões definiam já uma linha, e que seria contrário ao interesse nacional,
variar nesta matéria.
Há textos do discurso de v. Ex.a. que autorizavam essa interpretação, não
apenas de nossa parte, mas dos diversos professores que estão acompanhando
este debate e que manifestavam, como, reiteradamente, fiz sentir a este Plenário, o receio de que se estivesse definindo esta linha de uma politica nuclear
no Brasll.
Essa declaração tranqillliza todos aqueles que estão se interessando por debater a matéria, trazer novas informações para tentar demonstrar que a linha
do urânio enriquecido que, por razões de urgência, como disse V. Ex.a., determinaram a opção para esta linha, no momento ...

o

Sr. Virgílio Távora - Urgência?
O SR. FRANCO MONTORO - Urgência, porque não podemos aguardar por
muito tempo o inicio da construção dos nossos reatares.
o nosso potencial elétrlco basta para as necessidades atuats, mas dentro
de alguns anos- 10 anos talvez- já poderá exigir uma complementação, e se
não começarmos já a construção de reatares atómicos para fins de produção de
eletricidade, talvez estejamos desprevenidos e desguarnecidos para a hora em
que vier a faltar energia.
O Sr. Vfrrílio Távora - Permite v. Ex.a um aparte ligeiro, apenas para
fixarmos nossa posição?
O .SR. FRANCO MONTORO - Com prazer.
O Sr. Virgílio Távora - Não foi a urgência que demos como razão para
ter sido escolhido o primeiro reatar, embora concordemos, no mérito, com essa
afinnativa de V. Ex.a Afirmamos aqui que, estudadas todas aS propostas apresentadas numa concorrência pública internacional, pesado aquilo que mais
Interessava ao desenvo'vimento, no momento, dos nossos programas nucleares,
a mais barata, também, foi justamente a vitoriosa. Não vamos nem citar o
nome da firma, porque parece que este nome está sendo maldito por V. EX.a,
mas poderia ser, também, a Technoexport, russa, que tem o mesmo tipo de
reatar.
O SR. FRANCO MONTORO- V. Ex.", em outras palavras, disse aquilo que
acabo de afirmar. Por razões da brevidade de se iniciar esse plano, do preço
e de outras condições que foram apresentadas, deu-se a vitória da concorrência
a uma firma, contra cuja idoneidade, ao contrário do que parece insinuar a
observação de V. Ex.", nada tenho a opor. l!: uma firma competente ...
O sr. Virgílio Távora- Quem nada tem a opor contra ela somos nós ...
O SR. FRANCO MONTORO - . . . uma firma que venceu uma concorrência
internacional, a Westinghouse.
Quando discutimos o problema, não estamos discutindo a idoneidade da
firma, sua hOnestidade de propósito, ll: bom tornar bem claro o objetivo do
debate. Nós estamos pondo em dúvida se esta opção que foi adotada em relação
à. construção da Usina de Angra dos Reis, é a melho·r como linha definitiva
para a politica nuclear btraslleira. Exatamente porque a matéria é controvertida,
e acho que o debate demonstrou exuberantemente a controvérsia existente.
Tanto que outros palses optam por linhas diferentes daquela que foi adotada no
Brasil, inclusive - e notadamente - a Ing'aterra, que adotou uma opção diferente, e que foi criticada pelo maior responsável pela linha PWR, que é a linha
adotada no Brasil. Em outros países - na França, por exemplo - ainda hoje
praticamente metade da sua energia nuclear gerada é produzida em reatares
de urânio natural. E inúmeras autoridades e cientistas franceses têm manifestado dúvida sobre o acerto da decisão francesa na linha do urânio enriquecido,
adotada depois da morte de De Gaulle. É matéria que está em discussão na
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no Brasil.
Este é, a nosso ver, o ponto em que o problema deve ser colocado. E me
parece claro o que devemos pretender, não é que nós aqui, Senadores que não
somos nem especializados, nem técnicos, nem cientistas nesta matéria,' tomemos
uma decisão. O objetivo do debate iniciado por nós foi claramente afirmado e
transformado até numa indicação eneaminhada a Mesa.
De acordo com o processo parlamentar normal, fizemos uma indicação à
Mesa para que a Comissão de Energia do Senado Federal promova uma série
de reuniões de estudo sobre esta matéria, com a presença desses cientistas, desses
técnicos, cuja autoridade e idoneidade são unanimemente reconhecidas, para
que eles .participem da debate sobre energia nuclear. o que desejamos é apenas
isto, e Isto eu gostaria de ver firmada, agora, porque este é ponto fundamental:
se, realmente, a matéria não está verdadeiramente definida isto é, se se vai
tomar esta opção - como acaba de afirmar o Líder da Maioria - se cientistas
brasl!elros, idóneos, opõem objeções a esta opção, eu pergunto se vamos possibilitar ou não o debate desta matéria na Comissão Técnica. Este - permita-me
dizer, com franqueza, nobore Senador Virgílio Távora- não é o ambiente para o
debate de natureza técnica; os aspectos politicas da problema podem e devem
ser d•ebatidos pelo Plenário mas a matéria deve ser examinada por cientistas.
É para isto que existem Comissões especializadas; é para isto que o nosso Regimento prevê a realização de reuniões de estudo, em que homens de competência
possam vir ao Congresso Nacional - que é co-responsável por essa deliberação.
Como demonstrei na justificativa da indicação que encaminhei à Mesa, os
responsáveis pela definição desta matéria são o Senhor Presidente da República
e o Congresso Nacional.
vamos ouvir os técnicos, os cientistas.
Fiz a Indicação. Gostaria de ouvir, agora; após o tempo de uma semana
que decorreu gostaria de conhecer o pensamento da Maioria. Vamos ter ou não
vamos ter essas reuniões de estudos sobre energia nuclear, com a presença
pessoal dos cientistas e dos representantes do Governo, para que a matéria seja
debatida, esclarecida e, afinal, uma luz se faça sobre ela com a participação e
a discussão dos homens que profissionalmente lidam com essa especialização?
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.a. me permite um aparte, nobre Senador
Franco Montoro?
O SR. FRANCO MONTORO - Ouço, com prazer, o aparte de V. Ex.a e logo
em seguida darei o aparte ao nobr·e Senador VIrgílio Távora.
O Sr. Luiz Cavalcante - Sem que haja no verbo dramatizar, que vou
empregar mais adiante, numa preocupação de amesquinhar a argumentação de
V. Ex.a, pareee-me que V. Ex." está por demais dramatizando aquilo que me
parece bem simples. Se é agora que esta.rnos começando, temos que começar pelo
mais simples. Não poderíamos adotar uma .solução baseada no pouco urânio que
possuimos. Tenho aqui uma das tabelas da Agência de Energia Atómica, que dá
as jazidas aferidas no mundo inteiro. Tal:lelas divergem uma das outras. V. Ex...
d•sve ter muitas de~as. Mas, mesmo divergindo, as ordens de grandeza são
praticamente coincidentes. Assim, nos Estados Unidos, as jazidas aferidas são
de 1.167 mil toneladas, ou seja, mais de um milhão de toneladas. A Argentina
tem asseguradas 54 mil toneladas. Quanto ao nosso País, infelizmente, é pobre
em urânio. É a própria Comissão de Energia Nuclear quem diz possuirmos apenas
2.840 toneladas razoavelmente asseguradas, na jazida de Cercado. Temos ainda
recursos adicionais estimados em 1.100 toneladas. Ao todo serão 3. 940 toneladas,
no máximo. A mesma revista diz, na sua última página, que, para o programa
nuclear previsto, da demanda acumulada no fim do século será de 9() mU
toneladas. ora, infelizmente, até agora, dispomos apenas de pouco mais de três
mil toneladas. Por outro lado, sobre a aquisição de uTânlo enriquecido. um autoa'
dos mal.s citados por V. Ex.", o ilustre físico Goldemberg, num de seus artigos de
o Estado de S. Paulo, do dia 24 de junho de 1973, diz, literalmente: "EstadOM
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- 474Unidos e União Soviética são os únitos que fornecem atualmente urânio enriquecido a preços Incrivelmente baixos". ora, então, não é nenhum mau negócio
comprar a preços Incrivelmente baixos mercadorias que não temos.
O urânio natural contém apenas 0,7% de urâ·nlo 235, que é o único material
físsil encontrado na natureza. Então, seria um desperdício se fôssemos gastar
o nosso pouco urânio com esse baixo rendimento de apenas 0,7%. A sabedoria
do PW'R me parece então indiscutível. Depois que tivermos dominado a tecnologia do tório - que, este sim, temos em abundância - o qual, embora não
sendo físsil tem o isótopo 232 que se transmuta no urânio 233, material flss!l,
depois disso teremos ilimitadas perspectivas, principalmente porque já estamos
na aurora dos reatares regeneradores. Então, é por isso, meu nobre Senador e
distinto colega, que me parece - voltando às minhas iniciais - que V. Ex."
está dramatizando aquilo que é o mais simples. mais acertado, mais seguro,
qua' seja a solução PWiRi para a usina de Angra dos Reis.
O SR. FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex.a Mas, nos dadoo
que V. Ex." cita estão contidas as grandes premissas da gravidade do problema.
Disse V. Ex.a, citando o Professor Goldemberg: o urânio enriquecido é muito
mais barato. Ele o reconhece, assim como todos reconhecem Isto.
O Sr. Virgílio Távora - Todos não, exceto nós.
O SR. FRANCO MONTORO - Então V. Ex." div·erge do ilustre Senador Luiz
Cavalcante.
O Sr. Virgílio Távora- Divergimos de V. Ex.a, que disse que todos reconhecem ...
O SR. FRANCO MONTORO - Que o urânio enriquecido é mais barato?
O Sr. Virgílio Távora - Não é.
O SR. FRANCO MONTORO -Em conseqüência, o nobre Senador Luiz Cavalcante diverge do Ilustre S·8nador Virgílio Távora.
O Sr. Luiz Cavalcante - Perdão, não disse que era mais barato, mas sim
que o Pro·fessor Goldemberg assegurou, no seu aortigo, que o urânio enriquecido
é fornecido a pr>eço incrivelmente baixo.
O SR. FRANCO MONTORO - Incrivelmente baixo e barato não são a mesma
coisa?
O Sr. Luiz Cavalcante - Absolutamente, não são.
O SR. FRANCO MONTORO - É um problema de gramática com o qual não
consigo atinar. O que desejo é abordar o problema poHtico. Quando a esmo!a é
muito, é grande, o pobre desconfia. É exatamente o que esta acontecendo com
os cientistas braslleiros e homens a quem tenho ouvido. As grandes potências
detêm o urânio enriquecido, vendem barato e querem que todos os países
comprem aquele produto. Por isso, vendem mais barato, geTando, com isso, uma
dependência, porque eles forneoem o reatar e o combustível. O que os cientistas
brasileiros propõem é outra opção.
O Sr. Luiz Cavalcante - V. Ex.a vai me permitir: o nobre Senador V!rg!lio
Tã.vora enumerou, à saciedade, os esforços do Governo no sentido de conseguirmos essa Independência em futur.o próximo.
O SR. FRANCO MONTORO - V. Ex.n deu um longo aparte; permita-me
que dê uma breve re&posta, mas completa.
É exatamente este o problema e por Isto é que estas decisões estão sendo
consideradas fundamentalmente decisões políticas. O presidente da Westinghouse,
criticando a solução inglesa, disse que deixaram de lado as razões de ordem
económica, para olhar razões de orgulho nacional e razões políticas.
Mas, a nosso ver, o problema da política nuclear é mais um problema.
político do que económico, ó mais um problema de desenvolvimento tecnológico
do que de vencer uma concorrência.
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E, com toda a humildade, precisamos reconhec·er que não temo, competência,
nem dados, nem elementos, porque não somos espec!allsta.s. O que estamos
procurando fazer é criar condições para aqueles que sustentam essa tese, que
nos parece válida. Basta mencionar a qual!dade desses homens. o pro1'essor
José Goldemberg, que V. Ex." acaba de citar e que fundamenta boa parte da
argumentação que aqui ll!presento, acaba de ser convidado pelo atual Governo
para ser o assessor em matéria de ciência e tecnologia, no Banco Nacional de
Desenvolvimento Económico. Por que não ouvi-lo no Senado? O professor Marcelo Dammy de Souza Santos, que menciono, foi Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear e ::llflrma que, se adotarmos uma opção diferente,
nós poderemos desenvolver a nossa tecnologia; podemos produzir o nosso próprio reBitor que, talvez, não será tão perfeito, como aquele que querem nos
vender, mas será feito por nós e nos permitirá, inclusive, fazer is.so que V. Ex."
acena, com multa autoridade e objetivldade.
. , O Sr. J,uiz Cavalcante - Na Ilha do Fundão, já há um r·eator brat:ileiro .. :.
O SR. FRANCO MONTORO É um aproveitamento eventual do tório.
O Brasil não diS'pÕe, no momento - pelo menos, pelas reservas conhecidas de grandes recursos em matéria de urânio, mas dispõe de tório e sabe V. Ex."
que eXiste uma grande possibilidade de aproveitamento de tório, dependendo
de investigações tecnológicas.
·
O Sr. Luiz Cavalcante - Nenhuma nação ainda o aproveita.
O SR. FIMNCO MONTORO - Se o Brasil tem tório, e se nós podemos
encaminhar as nossas investigações tecnológicas para o aproveitamento deste
produto, vamos criar condições para Isso. O importante é que tenhamos uma
tecnologia nossa. e é isto que é reivindicado por .esses dentistas. O que ~u peço
- e rea!flrmo agora a minha soUc!tação - naquele pedido simples e concreto
que fizemos. é uma indicação à Comlss1io de Minas e Energia. para que essa
matéria seja aU examinada, em nível tf·cnico, com a presença dos técnicos.
Virão os representantes do Governo que defendem a tese do urânio enriquecido
na base do reator do tipo PWR; e, de outra parte, virão os cientistas que eu
acabo de mencionar. Acrescento ainda o professor de Minas Gerais, que também
acaba de ser convidado pelo Deputado Aureliano Chaves, para assessorá-lo em
matéria de Ciências, naquele Estado. Que esses homens venham aqui, para
trazer o seu ponto de vista e nos esclarecer. Eu tenho - e acredito V. Ex.""
têm, também - a suficiente humildade para reconhecer que eles têm algo a
nos dizer. São ci-entistas que vêm nos ensinar e nos fornecer dados para ajudar
nessa decisão, que é nossa tam·bém. O Congresso não pode a:brir mão dessa
prerrogativa que tem. C'abe ao Congresso, em colaboração com o Presidente da
Repúbllca,. fixar a. política nacional a respeito.
Por que não ouvir os técnicos nacionais?
OUvimos o estudo feito por empresas, como a Betchel, que foi aqui mencionada, empresa competente, empresa estrangeira. Ouvimos os estudos, os dados
da West!nghouse, que afinal está construindo o reator atómico, J!laS que é uma
empresa estrangeira embora respe!tãvel. Ao dizer estrangeira, nao o faço para
diminuir o seu valor' mas para dizer que os homens de ciência, no Brasil, devem
ter pelo menos, IgUal direito de serem ouvidos pelos órgãos governamentais.
O que espero, desde aquele dia, até hoje, é que a Maioria nos diga uma palavra:
concorda ou não em que esse estudo seja feito na Comissão Técnica, com a
presença dos técnicos e cientistas brasileiros.
O Sr. Virgílio Távora - Permite V. Ex." um aparte?
O SR. ICRANCO MONTORO - Com a maior satisfação, para ouvir, se possível, uma resposta a esse respeito.
O Sr. Virgílio Távora - Vamos ser o mais sintético possível, para que não
haja reclamação de aparte longo. como a que foi !rrogada o nobre representante
de Alagoas, há pouco. Em primeiro lugar, a Indicação de V. Ex." acha-se na
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-416Comissão de Minas e Energia. Já foi distribuída pelo seu Presidente para ser
relatada pelo eminente Senador Jarbas Passarinho. Aguarda. o Plenário o pronunciamento da Comissão. 2.0 - Mais uma vez, V. Ex.a precisa reconhecer que
a palavra do engenheiro pode não ser tão eloqüente, tão fluente, quanto a do
advogado. Mas, talvez, por lidar com números, com cálculos, com ciências muito
positivas, o engenheiro sabe muito bem o que quer dizer e o que não quer dizer.
O SR. F'RIANCO MONTORO - Aliás, isto não é privilégio de engenheiro.
O s:r. Virgílio Távora. - Por isso, justamente, seja menos eloqüente nas
suas a-firmativas, tornamos a afirmar. Ele diz, realmente, que 2 com 2 são 4.
Então, gostaríamos de que V. Ex.a deixasse bem inserto, no seu discurso: há
um vasto programa brasileiro de acompanhamento a todas as atuais tecnologias
de reatares - a HGT.R., que é a alta temperatura, que é aquele que, utilizando
urânio altamente enriquecido, por outro lado, também utiilza o tório. Ainda
está em protótipo na Alemanha e nos Estados Unidos. Em ambos centros JttlJ.CH
e PEAOH BUTI'OM, tem o Brasil equipe de técnicos, acompanhando o desenvolvimento deste protótipo. Mas, não fica só nisto. Em San Diego, está em
construção o primeiro reator comercial dessa linha de alta temperatura e são
conversores térmicos de segunda geração e já de 300 megawatts elétricos. Também o Brasil tem uma equipe de técnicos lá, acompanhando a construção e o
desenvolvimento do projeto. Os reatares rápidos, que eram prometidos para
1980, que eram os do futuro, passaram em previsão para 1985. E por que estamos
citando esse dado? Para dizer a V. Ex.a que não há ninguém mais do que o
Poder Executivo interessado neste Pais, no momento, em trazer, para o Brasil,
a tecnologia que nos torne independente. E V. Ex.a vai ver - não somos profetas, não estamos escondendo nada, -, como brevemente será surpreendido
com os progr.essos já atingidos pelo Brasil nesta dupla finalidade. Primeira:
independência quanto a materiais; segunda: independência quanto a knOIW-hOIW
e engineering de reatares. Em outras palavras, independência tecnológica. Cffistaria que V. Ex.a então dissesse que a nossa diferença básica está nisso: V. Ex.a,
com os cientistas que o assessoram, acha que a Unha de urânio natural é a
mais conveniente para uma tecnologia apropriada. A CB'I1N acha o contrário.
Agora, queremos d·elxar claro. O que acha que é a PWR? li: uma das linhas de
urânio lev·emente enriquecido. O Gov.erno - tornamos a repetir a V. Ex.a, para
que fique bem descansado - não considera que mesmo o conjunto total de
Angra dos Reis - ainda vamos mais adiante - mesmo que sejam todos três
comprados à mesma entidade - caso vencedora da concorrência - o Português
está castigado, mas é para bem definir uma linha, seja ist<l uma definição de
linha definitiva - o que está norteando a ação do Cffiverno é a decidida oootlnação de ter independência tecnológica no setor nuclear, tanto na parte do
engineering como no know-how, e também no ciclo do combustível.
Então, com a mesma ênfase que dissemos que a sua proposição se acha
na Comissão de Minas e Energia, deferida pelo seu presidente ao relator designado, o eminente representante do Pará, gostarí9.lllos que igual realce tosse
dado à declaração que fazemos aqui, para que não haja a menor dúvida.
Podemos divergir neste ponto. Agora, V. Ex.a tem de nos convencer.
O S& FRANCO MONTORO - Agradeço o aparte de V. Ex.a, e não tenho
dúvida nenhuma de proclamar, com satisfação, que os objetlvos são os mesmos,
v. Ex.a pode estar tranqüllo.
Não descremos dos propósitos e das Intenções do Cffiverno e de V. Ex ...
Mas o problema não está nos fins: a nossa discussão é sobre os meios. Para
o desenvolvimento dessa tecnologia nacional, qual o melhor instrumento, qual a
melhor opção, a pelo urânio r.atural ou a pelo urânio enriquecido?
Não me furto ,em atender ao apelo do nobre Senador Virgillo Távora. Acho
- e quero render neste momento, mais uma vez, o tributo devido a V. Ex.a,
reconhecendo a elevação com que o nobre colega tem conduzido o problema,
que a extensa documentação que V. Ex.a t·em trazido r·ev·ela ~ seriedade, o Interesse, com que V. Ex.n recebeu aquele apelo aqui formulado, que debatêssemos

-477a matéria. Mas quero reafirmar, ao mesmo tempo, tempo em que dou razão a

V. Ex."' no sentido de que os objetlvos são no sentido do desenvolvimento da

tecnologia nacional e de que a discussão se coloca ao melo para chegar-se a
Isso, se a opção pelo urânio natural ou pelo urã.nlo enriquecido, quero lembrar
-1ue foi precisamente ellsa a colocação com que nós abrimos esse debate. Mencionado que eram duas as alternativas fundamentais, que se bifurcam ainda
em inúmeras outras possibilidades. O nosso objetlvo não é. nem poderia ser
o de demonstrar com a nossa competência, pois não a temos, demonstrar ao
Governo o acerto desta posição sobre a outra. Nosso propósito, desde o inicio,
e agora mais uma vez vamos reafirmar, é o de criar condições para que na comissão compe1íente, técnica e especializada, que é a Comissão de Minas e Energia, se
façam debates com a participação desses homens que, patrioticamente, estão
atinando para uma linha diferente daquela que o Governo optou, julgando eles
que esta atende melhor às exigências do desenvolvimento tecnológico brasileiro.
Penso que, assim respondendo, coloco, de forma sumamente objetlva e com
anuência de am•bos os lados, o problema tal como ele está. A solução, no que
concerne ao congresso Nacional e particularmente ao Senado, estaria, então,
na realização desse debate. V. Ex.a Informa que a indicação foi encaminhada à
COmissão e distribuída ao Senador Jarbas Passarinho. V. Ex."' não adiantou
qual o pensamento da Maioria, se há ou não um ponto de vista firmado a este
respeito.
Eu respeito, evidentemente, a posição de V. Ex.", que está aguardando,
talvez, o estudo a ser feito pelo Ilustre Senador Jarbas Passarinho, e talvez
outras informações que possam chegar à Liderança. Eu gostaria, entretanto,
para tranqilllldade e satisfação de todos aqueles que estão lutando com o problema, para que se pudesse ter uma segurança a este respeito, que logo haja
uma decisão a respeito da Maioria, a quem cabe conduzir as deliberações em
que estão presentes os seus representantes nas comissões ou na Casa, que logo
que tivesse uma orientação comunicasse ao Plenário para que todos tivessem
uma informação sobre a realização dessa série de estudos.
O Sr. Virgílio Távora - V. Ex." s.erá atendido tão logo tivermos Informações a respeito da decisão da Comissão.
o SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, diante dessas informações,
a nós cabe trazer aqui uma série de dados de que dispomos em mãos e que
poderíamos juntar aqui algumas dezenas de páginas de dados, sustentando, do
ponto de vista técnico, aquela solução proposta pelos cientistas e técnicos que
mencionamos. O que eles reclamam é não estarem inseridos na discussão do problema.
o nobre Senador Vlrgil!o Távora afirmou que várias decisões e providências
têm sido tomadas, no sentido de que o Brasil acompanhe as Inovações tecnológicas nesta matéria; mas o que tenho ouvido da parte desses cientistas, com
quem tenho conversado sobre o problema, não é a contestação desse fato trazido por S. Ex." A CBTN e o Conselho Nacional de Energia Nuclear estão diligenciando nesse sentido, como Informa S. Ex.~'; mas, esses Institutos, que .se
ocupam da energia nuclear, através de reatares de pesqulsa·s, eles se consideram - e são palavras que ouvi deles e anotei - marginalizados em relação ao
problema; não se encontram ligados a programas, nem obedientes a dlretrizes
para seu trabalho, dentro desta grande opção fundamental para o Brasil e para
nosso desenvolvimento.
o Sr. Virgílio Távora - Caro Senador, V. Ex." sabe que o técnico é um
homem de uma maneira geral, multo cioso das suas prerrogativas. O que pode
acontecer, com esses cientistas, é o que V. Ex.a diz, que eles reclamam de não
estarem Inseridos não nos programas mas no centro das decisões. As decisões são
tomadas, quanto à política nuclear e quanto aos meios de execução dessa politica
nuclear, numa esfera um pouco mais alta que aquela dos institutos de pesquisas.
o SR. FRANCO MONTORO - Menciono o !ato em aditamento a Isso para
mostrar que não se trata apena.s de um orgulho ferido: eles não querem parti-
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-478clpar das decisões, pois estas cabem ao Governo e ao Congresso, que deverá
aprovar as leis que fixem as decisões a esse respeito. Mas não participam dos
programas de estudo, e lamentam; al!ás, há artigos publicados na Imprensa e
que eu transcrevi no meu primeiro discurso, em que esses estudiosos manifestam seu ponto de vista; mas eles apontam, entre outros, os seguintes fatos: em
1958, o Instituto de Energia .Atômica de São Paulo produziu urânio nuclearmente puro, o que foi considerado uma grande vitória do ponto de vista científico e tecnológico, entretanto, nenhuma seqüência houve depois dessa descoberta, porque não existe um programa dirigido. Eles estão, de certa forma, marginalizados, ou estão se sentindo assim. Eu trago a queixa; não vou dar nomes
para não criar constrangimento, mas se houver urna dec:são ou uma disposição de mudar essa posição, de Incorporar esses cientistas, que são homens capacitados, pois acabo de mencionar uma conquista, uma descoberta realizada por
um desses Institutos que teve a maior repercussão na época, mas que foi Isolada. Por que não Inserir essas descobertas dentro da programação brasileira?
Por que não podermos contar com a participação da comunidade?
O Sr. Virgílio Távora - Eminente Senador, vamos abusar um pouco da
bondade de V. Ex." e dar apenas aparte, aqui, não contraditando V. Ex.", mas
esclarecendo. Comecemos: V. Ex." tocou no combustível. Vamos para o ciclo
do combustível. Quais são as fa.:es? Começamos pela mineração e beneficiamento de urânio. Primeiro: o que faz o IEA, na sua terra? A produção de concentrado d·e urânio - muito pouco, é certo - perto de 630 quilos por mês. O
concentrado - v. Ex." sabe perfeitamente, U 308; então: o programa, justamente de concentrado de urânio está a cargo do IEA. Conversão do concentrado
de urânio em hexafluoreto de urânio, ou seja o concentrado de urânio sob a forma
de "g·elloweake" passar para o hexafluoreto de urânio. Vamos ver este projeto
do hexafluoreto de urânio; está a cargo de quem? Estamos apresentando dados
que, acreditamos, os cientistas a que V. Ex." alude, devam ter ciência do que se
passa, ou então, lamentavelmente, será necessário dar-lhe conhecimento ctsso,
porque não creio que a um Vice-Líder do Governo sejam presentes fatos dos
quais eles também não tives3em ciência.
O SR. FRANCO MONTORO- Exato! Apenas não podemos antecipar aresposta que eles darão.
O Sr. Virgílio Távora - Sim, perfeito!
O SR. FRANCO MONTORO - De modo que peço a V. Ex.", de acordo com
a seriedade ...
O Sr. Virgílio Távora- Mas permita-nos, só para constar no seu discurso.
O SR. FRANCO MONTORO - Permita-me apenas completar. Então, dada
a seriedade que atribuo às informações de V. Ex." e a respeitabllidade que merecem esses cientistas, permita-me levar a informação de V. Ex." e ouvir as
observações que eles tenham a fazer a respeito. Eu trarei a V, Ex.", sem dúvida
nenhuma; seria leviandade de minha parte pretender responder a V. Ex.a e
citar dados que, positivamente, não conheça.
O Sr. Virgílio Távora _: Mas, não, perdão! Estamos pedindo apenas que
insira no seu discurso.
O SR. FRANCO MONTORO - Sou, aqui, um porta-voz daqueles que conhecem a matéria, examinam a matéria e trazem a sua contribuição ao estudo
desse problema fundamental. Levarei estas informações, para que esses homens
as examinem, e trarei,. numa das próximas sessões, as observações que eles
façam em relação a esses dados trazidos, agora, por V. Ex."
O Sr. Virgílio Távora - Poderia, então, acrescentâ-los. O projeto do UF0 ,
quer dizer, o hexafluoreto de urânio. está conduzido pelo Instituto de Engenharia
Nuclear, esse não mais de São Paulo mas pertecente à OBTN, que, V. Ex." sabe,
está na Guanabara.. Estamos mostrando a V. Exa que há, realmente, uma
coerência em todos esses programas, talvez por serem distribuídos por vários
institutos um não tenha conhecimento do que os outros estão fazendo. Talvea
possamos atribuir a isso a insciência. Vamos abusar mais um pouco da bondade
de V. Ex." No enriquecimento de urânio: é determinação nossa explorar ao
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-479máximo o f!lão da ultracentrifugação, aliás isso é qua.se uma tradição bras!!eira. ~embre-se, V. Ex.a, do epl!lMio das chocolateiras, já tão citado e que não
g~~tanamos de ~ememorar. Entao, no ano passado, em 1973, já foram mantidos
a.1vos cantatas mtemaclonais com a finalidade de assegurar acesso a laboratórios estrangeiros para o fim de treinamento de equipes, e tanto na Itália quanto
na França, temos, justamente um programa de treinamento de pessoal no exterior. Mas, não contente com tudo isso, Sua Excelência o Senhor Presidente da
República aprovou Exposição de Motivos do Sr. Ministro das Minas e Energia,
autorizando o Brasil a participar da Associação para o Enriquecimento de Urânio, mantida justamente pela URENCO, com o fim de tornar difundido esse processo. E a AEC. Quanto à fabricação do elemento combustível - quer dizer, feita
toda a parte preliminar - estimamos que, no inicio da década de 1980, esteja
sendo realizada aqui no Brasil, é o Projeto PEC - Projeto de Elemento Combustível - com cinco Grupos de Trabalho, aos quais foram atribuídos vinte
funções básicas. E, devido ao vulto das tarefas, foram divididas entre três institutos. Os dois Institutos da CBTN (Instituto de Energia Nuclear, da Guanabara,
e o Instituto de P·esquisa Radioativa, d·e Belo Horizonte) e o IEA, de São Paulo.
Sendo o Projeto centralmente dirigido a partir da Diretoria de Tecnologia de
·
Desenvolv!men:o da CBTN.
Mais ainda, temos o Projeto de Reprocessamento do Combustível Irradiado
- que, como sabe V. Ex.\.é uma operação muito delicada, já o discutimos mu!to
-quando do assunto plmônio.
O projeto é do Instituto de Energia Nuclear, assessoramento estrangeiro.
Tratamento para a eliminação d·e rejeitas radioat!vos. Da mesma maneira. É a definição de um projeto, em estudo na CBTN, e atribuído ao IPR É um projeto de
prioridade grande, atribuído pela Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear.
Na realidade, gostaríamos de que alguma coisa fosse dita. Podemos estar até
completamente enganados, mas asseveramos que é firme decisão do Governo
instalar a linha de independência tecnológica nossa, quanto à indústria nuclear,
seja independência de materiais, seja independência de know-how e engineering. Desculpe-me o aparte. V. Ex.a receba-o para inserir no seu discurso.
Naturalmente - em algum ponto desse podemos estar equivocados, a;creditamos
que não - a julgar pelos dados que nos foram fornecidos.
O SR. FRANCO MONTORO -Não creio que haja qualquer falha na informação de V. Ex.a
O SR. PRESIDEN'J.1.E (Ru,y Carneiro) (Fazendo soar a campainha) -Lembro
a V. Ex.a que o ·tempo de que dispõe está esgotando-se, e ainda há três oradores inscritos.
O SR. FRANCO MONTORO - Concluo, Sr. Presidente.
Quanto aos dados apresentados pelo nobre Senador Virgilio Távora, admito
que não sejam inexatos. Qual a significação deles. em relação ao problema
central da definição de uma politica nuclear no Brasil? Qual a sua importância? Esta é a questão, a qual não quero responder, neste momento.
O .Sr. Virgílio Távora - v. Ex." falou a parte de combustível. Citamos esta
p:trt-e. Quer V. El:." que falemos também da construção de reatar? Fa-lo-emos.
O SR. FRANCO MONTORO - Não se trata de optar pelo reatar ou pelo
combustível. ..
o Sr. Virgilio Távora - v. Ex." citou o combustível, que "não tinha nada".
O SR. FRANCO MONTORO - Cito os dois elementos. Mencion·ei o reator e
o combustível. Meu objetivo, nobre Senador, não é o de negar os dados, ou a
importância deles. o problema estará em verificar qual a significação desses
estudos atribuidos a esse.s Institutos, em relação à importância central deste
problema, para decisão fundamental, de Interesse nacional.
Vou levar os elementos apresentado.s por V. Ex.", para que o assunto seja
examinado e estudado pelos técnicos e, afinal, a sua informação será trazida
ao conhecimento da Casa.
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-480Muito mals produtivo para o debate do que esse "pingue-pongue" que aqui
estamos fazendo com as opiniões dess·es autores - V. Ex.o. trazendo a opinião da
CBTN e da Comissão Nacional de Energia Nuclear e de outro lado, .eu trazendo o
pensamento desses autores -, será a pr·esença d·ess·es cientistas. Nada há que
impeça que a CBTN, a CNEN, de um lado; e os cientistas, de outro, tragam
à Casa, na Comissão especializada, a sua contribuição, e façam aquilo que o Brasil
espera: do debate de ambos sala a fixação de uma política nuclear que possa, realmente corresponder aos nossos objet!vos, que são comuns, isto é, o desenvolvimento de uma tecnologia brasileira, .para que não fiquemos na dependência permanente da compra de reatares, de combustív:el, em relação a outras nações.
É o problema diante do qual nos encontramos. Para a sua solução, parecenos fundamental o atendimento daquela indicação, isto é, que a Comissão de
Minas e Energia debata o assunto com a participação dos representantes do
Governo e dos cientistas, que têm algo a dizer sobre este problema de importância fundamental para o noss·o desenvolvimento.
Era o que tinha que dizer, S:r. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Osires Teixeira, representante do' Estado de Goiás.
O SR. OSIRES TEIXEmA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, descendo das
alturas dos debates sobre o problema nuclear brasileiro, em que foram postas
em discussão até as qualidades dos reatares BWR, a validade das águas pesadas
ou das águas leves, o valor do urânio enriquecido e do urânio natural, permitamnos V. Ex.o. e os eminentes Senadores voltemDs com o problema à casa. Tratamos
de prDblemas menores mas que, inquestionavelmente, também dizem respeito
ao crescimento brasileiro.
Viajamos, Sr. Presidente, durante toda a .semana que passou, pelo interior
do meu Estado, na pregação cívica, em favor do candidato a Senador da República pela ARENA, Manoel dos Reis e Silva. Na oportunidade, proclamamos à
Casa e à Nação que já pinta como tranqüila, uma vitória esmagadora nas urnas.
Ao final da semana, passamos por Anápolis, a velha e tradicional Anápolis,
a manchester goiana, pólo industrial do meu Estado, que é igualmente, responsável, hoje, pela segurança d·e Brasília, já que sedia a TV falada, detento.ra
dos versáteis e temíveis Mirages nessa visita à cidade, constatamos - eu diria
até de certa forma. com espanto - que, embora noticiado pelos jornais, o
IM!.nisté·rio dos Tnmspotrtes annda nenhuma proW.dêncb havia tomado com
relação à mudança dos trilhos da antiga Estrada de Ferro Goiás, hoje Estrada
de Ferro Centro-Oeste, do centro da Cidade para o bairro de Jundiaí. Providência
reclamada de há muito, já que, se os trilhos na década de trinta, já que se a
Estação F·errovlária, na década de trinta, repr.esentou grande conquista para a
Cidade, já que, se ela despertou naquela época tantos e tamanhos entusiasmos
na po.pulação e pôde representar, ao longo das décadas de quarenta, cinqüenta
e sess·enta, igualmente o seu papel pr.eponderante, no desenvolvimento da Cidade,
também é de se dizer, que agora, 1974, a permanência da estação ferroviária
da Red·e Ferroviária do Coentro-oeste, na Praça Americano do Brasil, está,
realmente, a criar problemas. Ela exerceu a sua mis:são, a cumpriu bem. Agora,
porém, a praça Americano do Brasil, Sr. Presidente, tem roupagem nova, e
roupagem nova de uma nova Anápolis, com novos prob>lemas, e, evidentemente,
com novas esperanças. É preciso, Sr. Presidente e srs. Senadores, que os trilhos
dessa estrada de ferro e que essa estação ferroviária se desloquem para o bairro
de Jundiaí, onde já existem estudos feitos para isso.
E uso da tribuna do Senado para, através destes microfones, dirigir a!.pelo
ao Superintendente da Rede Ferroviária centro-Oeste, através do Ministro dos
Transportes, para que essa providência seja tomada o mais breve po.ssível,
sanando um impasse ao progresso e ao desenvo!vlmento da cidade de Anápolis.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
o SR. PRE·SIDENTE (Ruy Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Vasconcelos Torres.
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do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Tenho comentado, desta tribuna, assuntos relativos à campanha eleitoral
que se desenvolve no meu Estado, mencionando excelente critério adotado pelo
meu Partido, a Aliança Renovadora Nacional, na escolha dos candidatos à
Assembléia constituinte que se vai reunir no atual Estado da Guanabara e a
partir de 15 de março, no Município do Rio de Janeiro, que será a Capital da
nova Unidad·e federal.
Já falei a respeito d·e alguns elementos valorosos da agremiação política
a que tenho a honra de pertencer. Hoje, dese•jo referir-me à conduta hábil
com que se houve o Diretório Municipal de Campos, no n-orte fluminense, um
dos maiores redutos eleitorais do partido majoritário no território fluminense
e que escolheu quatro candidatos ao futuro Legislativo estadual, e que são:
em primeiro lugar, o jovem Carlos Tinoco que, efetivamente, representa aquilo
a que todos aspiramos: renovação política. Um jovem líder, egresso da universidade há pouco tempo e que se tem havido com grande capacidade de comunicação
com os eleitores, e possui o nec·essário para chegar ao Legislativo estadual e
trabalhar por aquela região sofrida do meu Estado, que é o norte fluminense.
Carlos Tinoco, líder que desponta e que deixa a ARENA em posição invejável
no Estado do Rio, que não está apenas constituída por elementos profissionais
da política - esse moço tem todas as condições int.electuais e morais para bem
representar o Estado e, pa1·ticularmente, o seu Município de Campos. Os outros
três candidatos têm condições, também, excepcionais: o Sr. Antônio Alexandre,
que já foi Deputado estadual e que agora irá reconquistar sua cadeira, já no
novo Estado; é um radialista cQnsagrado, um homem de grande espírito comunitário e que, também, tendo sido escolhido pela ARENA se embute no contexto
dessa boa deliberação partidária na terra campista. De igual modo, o humanitário médico Dr. Jamil Abdo, moço competente que jâ exerceu o mandato de
Deputado estadual na Assembléia Legislativa fluminense e que também está
disputando uma cadeira com seus companheiros. E, finalmente, dos quatro
candidatos lançados pela ARENA de Campos, refiro-me a um que vai, também
pela primeira vez, postular o mandato e que é um técnico em Economia, o
Sr. Durval Lima, de grande merecimento e que, desenvolvendo a sua campanha
numa base sincera e correta, está dando aos arenistas de Campos, e também
àqueles que não são nossos correligionários, a mensagem nova do entrosamento
com os problemas municipais, estaduais e nacionais.
sr. President.e, do norte fluminens~ darei um salto ao sul do Estado, para
referir-me, particularmente, ao Município d·e Mangaratiba e a uma figura exponencial de homem que vive para a sua gente, integrado no meio do qual nunca
.saiu o Sr. José Olimpio Miguel Simões que tem todas as condiçé€s para chegar
ao Legislativo do novo Estado .e trabalhar com afinco, com lealdade e, principalmente, com capacidade, que são justamente as características que exornam a
personalidade política desse moço que irá representar os intel.'esses de toda a
:irea, inclusive daquela há pouco mencionada aqui, de Angra dos Reis, onde
está situada a Usina de Itaorna.
sr. presid·ente, até o dia 15 de nov.embro, procmarei, na medida das minhas
forças dar conta ao Senado, e ao Brasil portanto, dos excelentes nomes que
foram' escolhidos pela Aliança Renovadora Nacional fluminense para a disputa
nos legis1ativos es~adual e f~d~ral. Hojoe, sô . queria diz.er isto ao. Pl~nár).01 a
exemplo do que ja fiz nos ult1mos dias ass1m num rapido perfü b1ograf1co,
demonstrando à Nação que nós, que temos responsabll!dades no comando partidário e na luta que se desenvolve - particularmente me sinto à-vontade, Sr.
Presidente com uma condição especialissima, não sendo candidato, de vez que
o meu mandato vai atê janeiro de 79 -, repelindo o comodismo, estamos
exercendo uma atividade imbuído de sentimento, como se fosse eu próprio o
candidato Estou então ao lado dos meus companheiros e, principalmente, da
candidatura vito{:iosa d·e Paulo Francl~co Tôrres, que vai retornar a este Senado
com esmagadora maioria, graças aos relevantes serviços prestados não só ao
Estado do Rio mas à Nação bras!J.cira.
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consumidor, amplamente justificado, pretendendo a inclusão, no art. 7.0, da
Lei n.0 6'.036, de 1974, de um item que p·ermite a formulação da política de
defesa do consumidor, desde a definição dos seus direitos à implementação das
medidas que garantam o efetivo exercício do mesmo; o segundo, alterando dispositivo do art. 248 do Código Civil Brasileiro.
Nada mais, Sr. Presidente, a não ser estas rápidas palavras. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Ruy Carneiro) - Atendendo à solicitação feita pelo
nobre Senador Vasconcelos Torres, ·esta Presidência, obedecidas as disposições
do art. 68 eLo Regimento Interno, d·esigna os Srs. Senadores Amaral Peixoto e
Vasconcelo·s Torres para, em companhia do Presidente Paulo Torres, r·epresentarem o Senado Federal na solenidade de lançamento da Fragata - F'. 44 "Independência", a realizar-se no próximo dia 2 de setembro, no Estado do Rio
àe Janeiro.
Não há mais oradores inscrLtos.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para
uma Sessão a realizar-se hoje, às 19 horas, no pJ.anário da Câmara dos Deputados e destinada à apreciação da Mensagem Pr•esidencial n. 0 60, de 1974.
Nada mais havendo que tratar, vou enc·errar a sessão, designando para a
de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA

1

Discussão, em segund·o turno, do Projeto de Lei da Câmara n.o 92, de 1974
(n. 0 2.003-C/74, na Casa de orig·em), d-e iniciativa do Senhor Presidente da República, que altera o Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da s.a Região, e dá outras providências.
2

Votação, em turno único, do Requel'imento n.0 171, de 1974, de autoria do
Sr. Senador Lourival Baptist.a, solicitando a Transcrição ncs Anais do Senado
Federal, da Ordem do Dia do Ministro do Exército, General Sylvio Coelho Frota,
alusiva ao Dia do Soldado e da saudação do Mini·stm da Aeronáutica, Brigadeiro
Araripe Macedo, ao Exército, em nome da Força Aérea Brasileira ·e da Marinha
de Guerra.
3

Discussão, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão de
Redação em seu Parecer n.o 392, d.e 1974), co Projeto d·e Decreto Legislativo
n.o 14, de 1974 (n.o 151-B/74, na Câmara dos Deputados!, que aprova o texto
do Acordo de Estrasburgo, ,relativo it ClaEslflcação Internacional de Patentes,
concluído a 24 de março de 1971.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 15 minutos.)

Ata da 140.a Sessão Legislativa da 7.a Legislatura,
em 30 de agosto de 1974
PRESID1!:NOIA DO SR. AD!ALBERTO SENIA
Às 14 horas e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores:
Adalberto Sena - José Esteves - Cattete Pinheiro - Jarbas Passarinho - Renato Franco - José Sarney - Petrônio Portella - Virgílio
Távora - Waldemar Alcântara - Wils·on Gonçalves - Dinarte Mariz
- Luís de Barros - Jessé Freire - Domício Gondim - Milton Cabral
- Ruy Carneiro - Arnon de Mello- Luiz Cavalcante -Augusto Franco
- Lourival Baptista - Heitor mas - Ruy Santos - Eurico Rezende Paulo Torres - Dan:ton Jobim - Gustav·o Capanema -José Augusto Franco Montoro - Benedito Ferreira - Leoni Mendonça - OSires Teixeira - Femando Corrêa - Guido Mondin.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - A lista de presença acusa o comparecimento de 33 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a Sessão.
0 Sr. 1. 0 -Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPúBLICA
De agradecimento de remessa de autógrafos de Decretos Legislativos:
- N.0 258174 (n.o 402/74, na origem), d·e 28 de agosto de 1974, referente aos Decretos Legislativos n. 0 • 54 e 55, de 1974.
- N,0 259!74 (n.o 404/74, na origem), de 29 de agosto, devolvendo autógrafo do
Decreto Legislativo n.o 53, de 1974, que "aprova o texto do Acordo sobre a Defl. nitiva Flxação da Barra cJ.o Arroio Chuí, concluído entre a República Fedemtiva do Brasil e a República Oriental do Uruguai, em Montevidéu, por troca
de notas de 21 de julho de 1972", e agradecendo a r·emessa de novos autógrafos relativos à matéria.
_ N.o 260174 (n.o 407/74, na origem), de 29 de agosto de 1974, referente aos
Decretos Legisla ti vos n. 0 s 56, 57 e 58, de 1974.

AVISO

-

DO MINISTRO CHEFE DO GABINETE CIVIL
DA PRESIDJ!:NCIA DA REPúBLICA
N.0 34/SAP/74, de 29 d.e agosto, encaminhando cópia dos esclarecimentos prestados pelo Ministério do Trabalho sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 5,
de 1973, de autoria do Sr. Senador Nelson Carneiro, que "veda a dispensa da
empregada grávida, sem comprovação de falta grave, a partir do momento
em que o empregador é cientif!co.do da gravidez, e dá outras pro\"idênclas."
(A Comissão de Legislação Social.)
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PAHECERES
PARECER
N. 0 394, de 1974
Da Comissão de E:ducaçiio c Cultura, sobre o Projeto de Lei do Senado n. 0 53, de 1974, que "torna obrigatória a numeração de discos e demais
gravações de obras artísticas, literárias ou científicas".
Relator: Sr. Jarbas Passarinho
Com o objetivo de instituir "um instrumento eficaz de fiscalização" dos direitos dos artistas, compositores e outros titulares de direitos autorais, bem
assim, de favorecer a ação do Fisco, o presente projeto, de iniciativa do
eminente Senador Franco Montoro, torna obrigatória a numeração de discos
e demais gravações de obras artísticas, literárias ou científicas.
Projeto correlato de n. 0 3, de 1974 (n. 0 845-B/72, na Casa de origem), encontra-se em tJ:amitação nesta Casa, regulando o·s contratos para a gra>·ação e comercialização de discos musicais.
O Regimento Interno do Senado Fedel'al, em seu art. 283, determina, expressamente, que, havend.o, em curso nesta Casa, duas ou mais proposições
dispondo sobJ;e matéria idêntica ou correlata, é lícito promover sua tramitação
simultânea, mediante delib-eração d·o Plenário, a requerimento de qualquer Comissão ou Senador.
Por medida de economia procedimental, e com o objetivo de fazer com
que as duas matérias sejam r·emetidas a esta Comissão para a apreciação do
mérito, conforme preceitua o art. 284 do mesmo Regimento Interno, propomos,
através deste parecer prévio, qu·e o presente projeto e o d.e n.o 3/74, da Câmara
dos Deputados, sejam, oportunamente, examinados em conjunto.
Sala das Comissões, 29 de agosto de 1974. - Gustavo Capanema; Presidente
- Jarbas Passarinho; Relator- José Sarncy- Arnon de Mc!lo.
PARECER N. 0 395, DE 1974
Da Comissão de Transportes, Comunicações e Obras Públicas, sobre
o Projeto de Lei da Câmara n. 0 89, de 1974 (n.0 1.181-B/73, na origem),
que "acrescenta um parágrafo ao art. 25 do Decreto-Lei n.0 512, de 21
de março de 1969, que regula a Política Nadonal de Viação Rodoviária,
fixa diretrizes para a reorganização do Departamento de Estradas de
Rodagem, e d'á outras providências".
Relator: Sr. Luís de Barros
O presente pro~eto altera o Decreto-Lei n. 0 512, de 1969, que reorganiza o
DNml. - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, na parte referente à
concessão, permissão e fiscalização dos serviços de transporte coletivo de passageiros e de cargas (art. ·25).
2. O art. 25 do citado diploma estabelece:
"Art. 25. Fica o Poder Executivo aurorizado a promover a criação de
órgão federal que terá a seu cargo a concessão, permissão e fiscalização
dos serviços rodoviários ·e internacionais de transporte coletivo, de passageiros e de cargas.
Parágrafo único - Enqua11to não for criado tal órgão, os serviços de
concessão, permissão e fiscalização do transporte de passageiros e de cargas continuarão a cargo do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, na forma da legislação vigente."
3. A proposição ora em exame sugere a inclusão do seguinte parágrafo no
artigo 25:
"O órgão de que trata o caput deste artigo deverá ter sua criação concluída dentro do prazo máJdmo de 180 1cento e oitenta) dias,"
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"Afigura-se-nos oportuno assinalar, ainda, o envolvimento nesse contexto do Importante problema do abastecimento dos gra~des centros
urbanos, especlalmenk ct.e produtos agropecuárlos que é feito maclçan:ente, através de nossas rodovias, à força da má!or velocidade produZida por esse sistema de transporte.
Sendo irrecusável a alta significação dessa atlvidact.e para o desejado
equilíbrio de nossa vida económica, necessário e mesmo indispensável é
que se assegure o ·escoammto dessa produção, efetivado através de noss~s rodovias, garantindo-se-lhe a eficiência necessária, o que, sem dúvida, em ,grande parte há de ser conseguido por uma orientação segura
sobre o modus operandi desses serviços tão relevantes para a coletividade.
Bem avisado, aliás, da nec·essidade imperiosa de dar solução eficaz
aos assinalados problemas ligados à utilização das rodovias federais, o
Governo, ao reformular a Política Nacional de Viação, inscreveu, no
t~xto legal que a regulamenta, oportuna disposição, mediante a qual
ficou obviada a prement·e necessidade de desvincular o DNER de certas
atribuições comprometedoras do bom desempenho de sua atividade primordial de órgão executor da política nacional de viação rodoviária.
Foi assim que se previu, no art. 25 do Decreto-Lei n.o 512, de 21
de março de 1969, a criação de órgão federal especifico, destinado exclusivamente a promover a fiscalização dos serviços rodoviários interestaduais e internacionais de transporte de cargas e, coletivo, de passageiros,
além de permissão ligada àquele setor.
Passados, no entanto. são quatro anos da data da expedição daquele
decreto-lei, sem que tenhamos qualquer notícia de que esteja o Ministério dos Transportes providenciando a criação de tão necessário órgão.
Ora, tal omissão administrativa tanto menos se justifica quando o
próprio Pod·er Executivo, r·econhecendo a gravidade do problema, não
esconde a sua preocupação, encetando campanhas publicitárias educativas, endereçadas Indistintamente a todos os motoristas, eis que verifica
não bastar à contenção de abusos a deficiente estrutura de fiscalização
montada, especialmente, àquela dedicada à verificação do uso de nossas
rodovias federais. Não podendo o Governo negar que a d·eficiente fiscalização de nossas rodovias, ·Pela inadequação da estrutura a tal fim
destinada, e também fator que pesa no resultado final do alarmante
número de acid-entes rodoviários ocorrentes em nossas estradas federais,
é de estranhar que, reconhecendo a necessidade de uma reformulação
de tais serviços, ainda não tenha estruturado o órgão adequado, que
oportunamente foi autorizado a criar.
Em virtude de tanto, pareceu-nos de bom alvitre propor o presente
projeto de l~i mediante o qual, via de pequena alteração do texto do
Decreto-Lei n.o 512, de 21 de março de 1969, se fixa, limitando o arbitrio do Pod·er Executivo quanto à oportunidade de tomar a providência
autorizada no caput do art. 25 da lei retrocltada, prazo dentro do qual
deva ser providenciada a criação do órgão que virá a se educar exclusivamente aos problemas afetantes do uso d·e nossas rodovias federais
pelas empresas de transporte de cargas e de passageiros."
5. Do ponto de vista da política nacional de transportes, convém lembrar que
a legislação aprovada privilegia o setor rodoviário, porquanto os Congressistas
entenderam ser este o meio de expandir o mercado interno. E isso à vista das
características estruturantes do transporte rodoviário, propiciando melhor distribuição geográfica da renda, evitando o agravamento das disparidades regionais, desde que não se exagere o fechamento das rodovias expressas por meio
dos pátios de pedagem.
Sem embargo, sabe-se que, no momento c nos locais em que o transporte
rodoviário atinge o grau de saturação, sua força estruturante começa a dec!lnar,
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devem receber maiores dotações orçamentárias.
Essa dlretriz parece refletir o pensamento da atual Administração quando
anuncia que maiores verbas serão destinadas ao setor ferroviário, com o fim
de aliviar a intensidade de transporte de cargas pesadas por rodovias, especificamente para construção da nova ligação ferroviária São Paulo - Belo Horizonte.
6. De outra parte, sabe-se que o DNER sempre teve a competência para regular
a operação dos serviços de transporte rodoviário de cargas e passageiros, consoante o esta·belecido no parágrafo único do art. 25, antes transcrito.
Nesse sentido, o Poder Executivo ainda não julgou oportuno crlal' o órgão
a que se refere a proposição em exame. Com o Decreto n.0 68.961, de 1971, em
anexo, alterado pelo Decreto n. 0 71.984, de 1973, manteve a competência do
DNER e regulamentou a matéria.
Ante o exposto, opinamos pela rejeição do presente projeto.
Sala das Comissões, em 28 de agosto de 1974. - José Esteves, Presidente,
eventual - Luís de Barros, Relator - Lenoir Vargas - Danton Jobim.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) -O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMiENTO N.0 181, D•E 1974
·Nos termos do art. 234, do Regimento Interno, requeiro transcrição nos
Anais do Senado, do discurso proferido pelo Excelentissimo Senhor Presidente
da República, dia 29 de agosto em curso, na solenidade em que foram recebidos
por Sua Excelência a Comissão Executiva Nacional e os Presidentes das Comissões
Executivas Regionais da Aliança Renovadora Nacional.
Sala das Sessões, em 30 de agosto de 1974. - Petrônio Portella.
REQUERIMENTO N. 0 182, DE 1974
Senhor Presidente
Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, requeremos a transcrição nos
Anais do Senado, da saudaçã.o feita pelo Presidente da Aliança Renovadora
Nacional, o Senador Petrônio Portella, ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, General Ernesto Geisel, quando da visita dos dirigentes da. ABmlNA,
ao Palácio da Alvorada.
Sala das Sessões, em 30 de agosto de 1974. - Lourival Baptista - Ruy
Santos.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto sena) - De acordo com o art. 234, § 1.0,
do Regimento Interno, os requerimentos lidos serão submetidos ao exame da
comissão Diretora.
A Presidência. recebeu, do Governador do Estado do Pará, o Ofício n.0 S/25,
de 1974, solicitando autorização do Senado Federal para alienar, à Companhia
Agropecuária Rio Aragua!a-(CAPRA), quinze áreas de terras devolutas localizadas
nos Municípios de Paragominas e Conceição do Ara.guala, naquele Estado.
Nos termos do art. 411 do Regimento Interno, a. matéria será despachada
às Comissões de Legislação Social, de Justiça e de Agricultura.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
o SR. LOURIVAL BAPT]STA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho aludido, desta tribuna, aos pronunciamentos feitos pelo eminente Presidente Er-
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sobre a fala do Chefe do Governo a dirigentes da ARENA, Partido do qual
é presidente de honra, ao recebê-los no Palácio da Alvorada.
Considero o discurso ontem proferido pelo Presidente da República da máxima importância. Sobre ele devemos todos meditar. E utilizar dom de importância para todos nós, que é do discernimento.
Não analisarei a fala presidencial, tarefa que me toca aqui executar. Inclusive porque o conteúdo do discurso é profundo e, em minha opinião, bastante
óbvio.
Desejo, apenas, fazer algumas rápidas considerações que, estas sim, entendo
do meu dever, como correligionário.
Preliminarmente, noto que o eminente Presidente da República manteve, com
clareza e firmeza, posições por ele definidas em seus primeiros pronunciamentos
à Nação. Não houve mudanças e mui~o menos - para utilizar linguagem da
moda - retrocessos. Muito ao contrário, Sua Exc.elência reafirmo~ com precisão pontos de vista, propósitos e metas por ele adotados e bem definidos quando
ainda candidato à sucessão do eminente ex-Presidente Garrastazu Médicl. Não
houve mudanças, nem alterações, mas reafirmações claras e firmes.
O chefe da ARENA falou com franqueza e lealdade ao seu Partido que, por
sua vez, lhe deve lealdade inabalável, dissabores individuais e de grupos cedendo a interesses e deveres maiores do Partido e do País.
Estimulou nosso Partido à luta eleitoral limpa, honesta, com a condenação
de práticas que a tudo corroem. Daí sua forte condenação à corrupção, sua
advertência ao poder econômico, desvirtuador da vontade popular, fonte de
males imensos e inadmissíveis sobretudo para um país envolto em problemas
e dificuldades tão complexos como o nosso.
O Sr. Franco Montoro - V. Ex.a. me concede um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer, eminente Senador Franco
Montoro.
O Sr. Franco Montoro -Acompanho com atenção o dis·curso de V. Ex.", especialmente na parte em que se refere à palavra do Presidente da República
pleiteando de seu Partido que aja com absoluta probidade e escrúpulo, na condução da campanha. Estes são os votos de todo o Brasil. Que se evite a utilização
da máquina administrativa, que as repartições públicas não sejam utilizadas como
sedes ou subsedes das campanhas eleitorais. Infelizmente, em nosso Estado já houve até o início de processo judicial nesse sentido. A palavra do Presidente da República vem em hora oportuna. Aqueles que detêm o Poder sentem, muitas vezes,
dificuldades em distinguir entre a Administração Pública e o Partido, ou os candidatos, ou os interesses da campanha. A palavra do Presidente foi muito oportuna e corajosa e V. Ex.n, com absoluta ·superioridade, destaca esse aspecto. Quero,
em nome do MDB, ressaltar que esta é a nossa esperança e a nossa certeza.
Para a moralização da vida pública brasileira, é indispensável que esse preceito
seja, realmente, cumprido.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou multo grato a V. Ex.n, eminente SP.nador Franco Montoro, pelo aparte que acaba de dar e que honra meu pronunciamento.
A Nação inteira há de ter rejubilado com as palavras do Presidente da República, de forma muito especial no tocante ao pleito que se avizinha.
Condenou o tráfico de legendas de um pluripartidarismo descontrolado e
nefasto à Democracia, negação da legitimidade partidária, como reverberou_ o
.sistema do Partido único. Incentivou os Partidos, do Governo e da Oposiçao,
ao cumprimento exato de sua decisiva missão de intérpretes da vontade o dos
anseios nacionais.
O Sr. José Sarney - Permite V. Ex.o. um aparte?
o SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com muito prazer, eminente Senador José
Sarney.
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correligionários da Aliança Renova,dora NacionaL Considero mesmo um dos pronunciamentos mais importantes, de natureza política, nestes dez anos. Em primeiro lugar, porque o Presidente da República assumiu aquela responsabilida.de
firme e decidida da ch·efia do Partido majoritário. Em vez de fugir pela chefia
fluida, Sua Excelência fez questão de frisar que ·ele era o chefe político da
ARENA, das suas diretrizes e do caminho que d·evíamos seguir. Essa mão firme
do comandante dá a certeza de como todos nós devemos participar, não só
dá campanha eleitoral, como da vida política da Nação. Em segundo lugar, a sua
reafirmação dos postulados democráticos da Revolução e do desejo de encontrá-los, caminhando com firmeza e decididamente, para que, em vez de avanços
demasiados, tenhamos avanços seguros e certos, para que não marchemos no
terreno mov·ediço dos retrocessos. Também a sua reafirmação democrática
mais profunda, que é aquela que toca direto ao Parlamento, quando falou sobre
a legitimidade da representação, legitimidade que é a base de toda a Democracia e só pod·e ser feita através de eleições limpas, (muito bem!) da Usura
do pleito, sem a corrupção e sem a participação que, de qualquer forma, quer direta ou indiretamente, possa deturpar a vontade do el·eitorado. Isto é um fato realmente novo no Brasil. Que essa bandeira seja a bandeira do Presidente da
República, que não se limitou a passar telegrama a todos os Governadores,
recomendando essa posição, mas chamou a todos nós, Presidentes de Partido
nos Estados, para a obediência a essa linha, que é uma linha de co·erência com
a formação, com o passado do Senho;: Presidente Ernesto Geisel. Também devemos vislumbrar, no discurso do Pr-esidente da República, a reafirmação do caminho da distensão das paixões políticas. Que a política seja feita em bases
racionais e não passionais. E, nesta tarde, fico satisfeito, também, porque vejo
que a palavra do Presidente da República encontra, no seio da classe politica
e do Congresso Nacional, aquela unanimidade de ouvidos e de corações abertos,
cientes da nossa responsabilidade do que Sua Excelência disse. No aparte que
agora deu à casa, o Senador Franco Montoro traz o apoio da Oposição à linha
do Presidente, de distensão gradual e de participação de todos nós nessa linha
que, realmente, nos levará ao caminho da D-emocracia plena, que é o desejo
de todos nós.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a V. Ex.a, eminente Senador José Sarney, por esse aparte, por esse depoimento, que muito vem enriquecer
o meu discurso.
Mas, não ouvimos apenas a palavra do chefe partidário, franco e leal e,
assim, merecedor d-e nossa lealdade, de todos nós reclamada pelos mais altos
interesses do Pais.
os dirigentes arenistas e, através destes, toda a Nação ouviu, também, importante e oportuna fala daquele que tem sobre seus ombros o peso maior das
responsabilidades do Governo. E, mais uma vez, tivemos palavras honestas,
francas leais, diretas, de clareza ·tão límpida que errarão aqueles que nelas
buscarem análise e interpretações que meias-verdades, capciosidades e malabarismos verbais tornam desafio à imaginação. O Pr-esidente da Repúbl!ca falou
ne forma ob.i·etiva., clara, insofismável, informando, tranqüil!z?ndo e adv·ertindo.
Para que saibamos o que pensa, deseja, aspira e a que está inabalavelmente
disposto o Chefe do Governo nada maig é preciso do que ler seu discurso: o
conteúdo é rico e, repetimos, de límpida clareza.
o Sr. Virgílio Távora - V. Ex.n. dá l!cença para um aparte, nobre Senador?
o SR. J,OURIVAL BAPTISTA - Com multo prazer, eminente Vice-Líder
Virgílio Távora.
o Sr. Virgílio T:ivor:t. - No momento, V. Ex.a fala, embora não declaradamente, o haja feito, em nome de toda a Maioria. E o faz de uma maneira
feliz ...
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Minoria, porque o a~arte do Senador Franco Montoro demonstrou que, neste
aspecto, a classe polltica se encontra unida em torno dos objet!vos pregados
pelo Presidente da República.
O Sr. Virgílio Távora - Acolhemos o contra-aparte do nobre Senador José
Sarne~ e gost~riamos se constrtuisse parte .)ntegrante da nossa intervenção.
Mas nao poder1amos deixar de passar a ocas1ao para afirmar aquilo que já em
oportunidades anteriores, fizemos: não pode constituir surpresa o pronunciamento do primeiro Magistrado da Nação, é ele o seu retrato de corpo inteiro.
Pronunciamento seco, sem retórica mas, ao mesmo tempo, absolutamente afirm_ativo, do chefe que, tendo consciência das suas obrigações e dos seus deveres,
nao foge à responsabilidade de se proclamar o chefe político do Partido que o
S!Jstenta. Pronunciamento que vai desde a distensão gradual da situação braSileira, para atingir os objetivos que todos desejamos àquela afirmativa de,
realmente uma d·eterminação peremptória eldstir da parte do Pod·er constituído
federal, para que haja, como já aqui assinalado, legitimidade da representação
que a:s eleições de quinze d·e novembro vão dar ao País, mercê do expurgo das
influências espúrias do poder político estadual e do poder económico. V. Ex.a
está de parabéns pelo relato que faz da fala presidencial.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Sou muito grato a V. Ex.a, eminente líder
Senador Virgílio Távora. pela delegação que acaba de me conferir: falar em
nom.e da Maioria. o depoimento que V. Ex." prestou a esta Ca~a é para nós
valioso, um depoimento que muito vem enriquecer o pronunciamento que ora
faço. Sou muito grato a V. Ex."
O Sr. Franco Montoro -V. Ex.a permite um aparte?
O SR. LOURlVAL BAPTISTA - Com imenso prazer ouço o eminente líder
Senador Fl"anco Montoro.
O Sr. Franco Montoro - senador Lourival Baptista, sinto-me no d·ever de
dar um novo aparte a v. Ex." para esclarecer o s•entido de minha interv·enção.
Quando V. Ex. 11 fez referência à não utilização da máquina administrativa para
fins eleitorais, em termos semelhantes aos constantes do discurso do Senhor
Presidente da República, interferi no discurso de V. Ex." para dizer que a
Oposição esperava que este apelo fosse cumprido, a máquina administrativa não
fosse utilizada para fins eleitorais. Meu aparte não foi de apoio às palavras do
Senhor Presidente da República. Em nome da verdade, quero declarar: Sua
Excelência falou com absoluta franqueza. É lícito, portanto, que também sejamos
franco.s. o que vemos é o Governo cada vez mais forte, com seus poderes cada
vez mais centralizados o País cada vez mais rico. E o povo? O que vemos é
o povo sofrendo terrivelmente, afastado da participação nas decisões políticas,
recebendo salários reduzidos enfrentando preços cada vez mais elevados. Quando
olhamos para os outros paÍses que atravessaram as suas crises, e até guerras,
e se refizeram por via democrática, a nossa perspectiva é outra - é de que
se torna urgente seja o nosso desenvolvimento complementado com medidas
de Democracia e de justiça social.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Quero dizer a V. Ex.", eminente Senador
Franco Montoro, que ouvi o s·eu primeiro aparte e limitei-me simplesmente a
dizer que a ele agradecia, pois vinha honrar o meu pronunciamento. Quanto ao
segundo, quero dizer que descordo plenamente do ponto de vista que V. Ex.a
ex:t.erna e V. Ex." pensa e afirma que está existindo no Bras!l. Acho que o
Brasil caminha célere no seu desenvolvimento e no seu progresso.
Agradeço mais uma vez a v. Ex." a atenção que está dando ao meu pronunciamento.
O Sr. José Sarncy - V. Ex." permite um aparte, nobre Senador Lour!val
Baptista?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Com multo prazer, Senador José Sarney.
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aparte, o Senador Franco Montare manteve aquela sua linha de coerência de
homem púb·Iico, quando cond·enou a parte da distribuição de renda no Brasil,
que é uma das tônicas dos seus pronunciamentos. Mas, ao mesmo tempo,
reiterou porque não podia deixar d·e ser assim, que o seu pensamento é idêntico
ao do Presidente da República, quando Sua Excelência assume o comando da
bandeira da legitimidade da repres·entação popular. E quando o Senador Franco
Montare fala em participação do povo nas decisões políticas, devemos fazer a
justiça de dizer que, nós políticos, não agora na época revolucionária, mas em
toda a vida política do Brasil, pela primeira vez. estamos tendo a maior prova
de confiança na c~asse política - se é que se pode chamá-la de "classe politica"
- no fato de o Presid.ente da República ac·eitar entregar recuroos públicos
para que as el·eições se processassem com a responsabilidade do erário
público para o transporte e para a alimentação dos eleitores. Justamente para
quê? Para que o povo, sim, na sua vontade, pudesse manifestá-Ia livre de
deturpações, que conhecemos em todos os pleitos, não só os de agora, mas os
doe sempre. E assim procedendo o Senhor Presidente da República está dando
maior participação ao povo nas decisões politicas, não só em palavras como em
fatos. Este é um aspecto extremament.e alentador. E devemos estar todos unidos
para combater aqueles que, dentro da classe politica, num momento difícil,
procurem desmoralizá-la através do costumeiro e secular processo de compra
de votos, deturpando a vontade do eleitor, na busca de um mandato pelo
status, não como uma vocação para a vida pública. E o Presidente reafirmou
essa decisão, que não é hoje só da .&RENA. Também aqui agora o Senador
Franco Montare .se empenha, juntamente conosco, para que esta bandeira seja
comum aos dois Partidos. Devemos defendê-la, porque estamos defendendo não
só os políticos, mas também, o povo brasileiro no seu desejo d·e que cada vez
mais, o processo democrático se institucionalize com uma democracia responsável.
O Sr. Milton Cabral - Permite o nobre orador um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Agradeço o aparte do eminente Senador
José Sarney e concedo o aparte que acaba de me ser pedido pelo eminente
Senador Milton Cabral.
O Sr. Milton Cabral - Eminente Senador Lour!val Baptista, nós da Paraíba
aplaudimos o pronunciamento do Senhor Presidente da R.epúbllca, com grande
alegria cívica. Na minha opinião, é redobrada a responsabilidade da classe
po!ítica após esse pronunciamento. As lideranças partidárias nos Estados, os
representantes do povo no Congresso Nacional, enfim, todos que estão engajados
na atividade política, a partir de ontem, têm a obrigação de corresponder ao
apelo de Sua Excelência e de tudo fa:rer para que rea!izep1os no Bras!! também
o desenvolvimento político. OS reparos colocados em apartes no seu discurso pelo
ilustre repr-esentante da Oposição, Senador Franco Montoro, absolutamente não
invalidam nem conflitam com as palavras pronunciadas pelo Presidente Ernesto
Geisel. Se ainda existem falhas no processo de desenvolvimento social e econômico do Bras!!; se ainda não conseguimos venc·er os imensos obstáculos que se
antepõem ao nosso empenho em prosperar, a culpa disto não cabe, a!Jsolutamente, nem à atual administração do País, nem mesmo aos Governos Revolucionários que o antecederam, porque S. Ex." muito bem sabe, como ilustre professor
e homem de cultura, que estes problemas, que todos conhecemos, fazem parte
de uma conjuntura até mesmo internacional. Não existe um só país na face da
terra que não esteja, hoje, atravessando grandes crises, nos últimos anoo
agravadas pela escassez de matérias-primas, e, mais recentemente, pela crise
do petróleo. O progresso do Brasil é incontestável. Os resultados estão Siparecendo: o crescimento econômico do Brasil é grande, o esfo·rço do Governo é
enorme. A classe politica, notadamente aquela que oferece suporte ao Governo
da Revolução, tem a resporusab!lidad.e de atender ao chamamento de Sua
Excelência, para oferecer sua contribuição. Reconhecemos que ao lado do desenvolvimento econômico temos, também, que realizar o desenvolvimento politico.
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à altura do momento em que vivemos. Muito obrigado.
O Sr. Guido Mondin -

Permite V. Ex.n um aparte?
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O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Sou muito grato a V. Ex.o., também, eminente
Senador Milto Cabral, por este aparte, este d·epoimento que vem enriquecer o
meu pronunciamento.

Ouço com multo prazer o eminente Senador Guido Mondin.
O Sr. Guido Mondin - Meu caro Senador, creio todos nós acreditamos
nisso, que o pronunciamento do Senho·r Presidente da República, realmente, não
necessita de interpretações, tal a sua precisão, tal a sua clareza. No entanto,
Senador LOurlval Baptista, gostaria d·e pinçar dois ou três aspectos dos que
a mim, pessoalmente, mais sensil1i'izaram, eis que, falando como Chefe de
Partido, sua Excelência nos disse algo sobre que convém meditar muito, quando
vivemos num mundo de vaidades, de personalismos, nos lembrando que d<mtro
de um Partido político o que vale é a lealdade aos seus princípios, é a capacidade de superar o individual em favor dos ideais maiores. Quanto, meu caro
Senador, se poderia falar só sobre este aspecto. Vem d·epois, quando ele fala
como Chefe da Nação, de novo a lembrança de que Revolução não se faz pela
metade, eis que r·evolução interrompida é revolução perdida. E é precisamente
em rallão deste pensamento que haveremos de compreender sempre que tudo
alcançaremos com vagar, sem açodamentos, porque, quanto vale nobre Senador
Lourival Baptista, ·este período de paz, de tranqüilidade, que estamos a usufruir?
Quanto vale? Então, é sobre esses aspectos que fui encontrar, na fala do Presidente razões para que eu pudesse, pelo menos na noite rpassada, tê-la dormido
toda.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA -

Sou mui grato a V. Ex.o., eminente Senador
Guida Mondin, por este aparte que acaba de dar nesta tarde, quando aqui no
Senado, faço este pronunciamento referente ao discurso do eminente Presidente
Ernesto Geisel, ontem pronunciado.
Sr. Presidente, reiteramos palavras que aqui já dissemos mais doe uma vez.
o eminente Presidente Geisel dará continuação aos ideais da Revolução de 64,
com os quais não transigirá. A bande~ra do Movimento de 64 está em mãos
seguras. Aperfeiçoamentos, mudanças, adaptações, sejam económicas, politicas
ou sociais, não implicam em abandonar o que não será abandonado.
As grandes metas políticas, económicas e sociais estão definidas .e foram
firmamente reafirmadas. Serão perseguidas com persistência e destemor. E para
isso é imprescindível que não se estab-eleçam mal-entendidos, confusões e muito
menos que disciplina e ordem, partidárias ou não, seam perturbados. Isso não
será tolerado, disse enfaticamente o Presidente Geisel, num discurso que entendo
tranqüilizador.
Sr. Presidente, o pronunciamento do General Ernesto Geisel aos dirigentes
da ARENA - após ouvir a saudação f·eita pe'o ilustre Presidente do nosso
Partido, o Senador Petrônio Portella, - por determinadas razões e circunstâncias diversas e por demais óbvias para que a elas aludamos, foi oportuno e,
assim entendemos, de importância maior do que seus pronunciamentos anteriores, dos quais, no fundo, foi mera reafirmação.
Que as palavras de Sua Excelência sejam ouvidas e atendidas po~ todos,
especialmente por nós, da ARENA, que devemos ser o sustentáculo p_ol!tico do
Governo, da Revolução, para o que necessária se torna nossa colaboraçao franca,
honesta e, sobretudo, leal.
Só podemos formular votos, Sr. Presidente, para que o ~residente da
República não precise retornar ao ternário de seu sóbrio e patriot!co discurso,
para que melhor se empenhe na concretização das metas _que traçou para s~u
Governo, tranqüilo de nossa lealdade, de nossa colab·oraçao e da co!aboraçao
de toda a Nação brasileira!
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dia 26 de abril deste ano, acentuando o dever de todos nós que integramos a
ARENA de darmos ao Governo toda colaboração e lealdade para ajudá-lo em
sua árdua tarefa.
E após afirmar minha plena canfiança no general Ernesto Geisel, que dará
pross·eguimento à. grande obra de construção nacional iniciada em 1964, dizíamos
naquela oportunidade que "o Governo traçou rumos certos e não hesitará um
segundo sequer em coibir toda tentativa impatriótica de perturbar o trabalho
de construir uma grande nação, um grande país". E concluíamos nosso discurso de 26 de abril deste ano: 'estamos seguros, ninguém testará a firmeza do
atual Governo".
Dessa firmeza não temos dúvida e, acreditamos. ninguém duvidará, para
o maior proveito do Brasil e da democracia brasileira, que será erguida de
forma sólida, .segura e sem quaisquer riscos para ideais perenes da nacionalidade, tão bem representados pelo Movimento de Março de 04! <Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Franco Montara.
O SR. FRANCO MONTORO - Sr. Presidente, S!'S. Senadores, é de justiça
e de interesse público esclarecer e documentar a atuação que vem tendo o
Senado na ob!'a de atualização da Consolidação das Leis do Trabalho.
Em maio de 1973, quando completava 30 anos de existência a CLT, a Comissão
de Legislação Social do Senado constituiu uma Subcomissão encarregada de
promover a atualização de nossa Legislação Trabalhista.
Para a documentação histórica desse fato, é oportuno transcrever o seguinte
trecho da Ata da Reunião Ordinária da Comissão de Legislação Social do Senado,
l'ea!izada em 3 de maio de 1973:
"Encerrada a discussão e votação das matérias constantes da pauta, o
Sr. Presidente Senador Franco Montara formula !}roposta no sentido
de que, no corr.er do presente ano, quando se completam 30 (trinta)
anos de existência da Consolidação das Leis do Trabalho, a Comissão
promova as seguintes atividades: a) criação de uma Subcomissão encarregada de atualizar a Consolidação das Leis do Trabalho; b) um ciclo
de confe•rências sobre os principais aspectos da Legislação '!1rabalhista,
!}rincipalmente, os setores da Justiça do Trabalho, do Direito Sindical,
do Oontrato lndividual do Trabalho e da Conv,enção Coletiva do Trabalho, convidando-se, para tal fim, o Ministro M. V. Russomano e os
Professores Arnaldo Sussekind, Martins Catharino e Cesarino Júnio·r.
A proposta formulada pelo Sr. Presidente, após ter sido amplamente
discutida, e, ·em seguida. submetida à. votação, é unanimemente ap•rovada, send,o escolhidos para compor a Subcomissão os Srs. Senadores
Franco Montoro, Heitor Dias e Accioly Fllho."
Este, o texto da ata.
Dentro desse plano de tvabalho, a Comissão de Legislação Social promoveu
reuniões de estudo e debates, com base em conferências pvoferidas no Senado
pelos Professores José Martins Catharino, da Bahl!a, e Gesartno Júnior, de São
Paulo, que trouxeram notáveis contribuições pava a obra de revisão e atualização
da CLT.
Ao mesmo tempo, como Presidente da Comissão de Legislação Social, entramos em entendimento com a Subsecreta-ria de Edições Técnicas do Senado, superiormente dirigida pela Dr.n Ley!a Castelo Branco Rangel, a quem solicitamos
a realização de um trabalho de pesquisas e confronto das modificações introduzidas na CLT desde ,a sua vigência até esta da.ta.
A Subsecl'etar!a de Edições Técnicas acaba de completar e !}Ubllcar esso.
obra - "Consolido.çiio das Leis do Tra;balho", fruto do trabalho competente e
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sério do funcionário daquela Subsecretaria Dr. Caio Torres, e da supervisão da
Diretora Dr." Leyla Castello Branco, aos quais o Senado deve mais uma valiosa
contribuição.
Tenho em mãos este volume, Sr. Presidente. Trata-se de um estudo de mais
de 600 páginas, realizado após meticulosa pesquisa da maior lmpo~tància para
a Legislação do Trabalho no Brasil.
Essa obra apresenta a redação atualizada da CLT, estabelecendo confronto
com o texto original aprovado pelo Decreto-Lei n.0 5.452, de 1943, e todas as
alterações introduzidas naquele diploma legal, no decorrer de mais de 30 anos
de vigência.
Notas explicativas, com a legisLação cor.relata e diversas sugestões para
futuras alterações, completam essa obra, única no gêne·ro.
Entretanto, em julho do corrente ano, o Sr. Ministro do Trabalho decidiu
constituir, na esfera do Executivo, uma Comissão destinada· a estudar a matéria
e apresentar projeto de lei propondo a atualização da CLT.
Temos, assim, hoj.e, duas Comissões, uma no Executivo e outr.a no Senado,
com objetivos semelhantes.
Um ano antes de o Executivo tomar a iniciati'.'a, já o Legislativo decidira
a respeito, constituindo uma Comissão para elaborar os trabalhos que acabo
de referir.
Dada a existência das duas Comissões, le'.'arnos o assunto à consid~ação da
Comissão de Legislação Social, que decidiu aguardar a remessa do projeto. do
Executivo, pava exame e decisão final, dentro da competência do próprio Poder
Legislativo.
Adotou, assim, a Comissão de Legislação Social uma posição de colaboração
e compreensão para apoiar, na medida do possível, aquilo que pudesse ser feito
na esfera do Executivo e que, ne·C·cssariaa:nente, dev.ará s·er e·nviado ao legislativo.
Como colaboração a;os trabalhos do Executivo, a obra "Consolidação das
Leis do Trabalho", elaborada pela Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado,
foi oficialmente entregue ao Sr. Ministro Arnaldo Prieto e aos membros da
Comissão encarregada da reformulação da CLT, no momento em que, no dia
13 último, era instalada aquela Comissão no Ministério do Trabalho.
Trata-se, é preciso reconhecer, de valiosa colaboração do Senado Federal
para a revitalização da Legislação Trabalhista, pois essa pesquisa, constituindo
talvez a parte mais penosa e difícil da tarefa atribuída àquel1a Comissão Técnica- o levantamento completo da Legislação Trabalhista, sua evolução, os textos
vigentes e o comparativo das alterações - represente contribuição de valor
inestimável.
Já no ano passado, por solicitação da Com~ssão de Legislação Social, a Subsecretaa:ia d·e Edições Técnic·as editava, em cópias xerográficas, o esboço desta
publicação ora Impressa, remetendo e:x;empl,ares aos Srs. Senadores, aos Tribunais do Trabalho, a juris-tas, professores e técnic03, com o l[.ledido de sugestões
e corr!gendas.
Revisões ·e atualizações foram feitas posteriormente pelo autor, aprimorando a obra agora publicada.
Aproveitamos também a oportunidade para .anunciar desta tribuna que diversas obras da Subsecretaria de Edições Técnicas encontram-se no prelo para
breve lançamento, dentre as quais destacamos:
- "Previdênckt Social - legislação atuallzada", com notas, remissões,
comparações, vegulamentações e jurisprudênci·a administrativa;
- "Código de Processo Civil" -

cm vál'los tomos;
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bern como as últimas Resoluções ào Tribunal Superior Eleitoral e ào
Tribunal de Contas da União;
- "Quadro Comparativo do Código Penal";
- "Reforma Administrativa" - o Decreto~Lei n.O 200/67 e suas alterações, com legislação modificadol'a citada e indicação dJa Legislação oorrel,ata.
Ao relat•ar estas ·atividaàes do Senado c de seus órgãos técnicos, temos o
propósito de destacar a contribuição séria e· obj,etiVla que o Congresso Nacional
continua a prestar, acima de quaisquer divisões, à obra do desenvolvimento
brasileiro.
Er:t o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (1\'luito bem! Palmas.)
O SR. ~RESIDENTE (Adalberto Sena) - Conced9 a pal'awa ao nobre Senador Ruy Carneiro.
O Sr. Ruy Carneiro - Sr. Presidente, desisto da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - S. E..'C."' deslst·e da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Osires Teixeira.
O SR. OSIRES TEIXEIRA - Sr. Presid,ente, Srs. Senadores, no fim da Sessão
Legislativa passada, muito se falou, nesta Casa, sobre a PETROBRAS: da sua
validade no pro-cesso do desenvolvimento nacional; da sua importância para o
aumento do produto interno bruto e como prova evidente do desenvolvimento
da tecnologia pátria.
Falou-se muito, inclusiv·e, sobre as incursões da PETROBRAS na prospecção
de petróleo em terras estrangeiras. Chegou-se, até, a dizer que a PETROBRAS
seria uma das maiores evidênc]as da .afirmação do poder nacional nesta Pátria.
Qu·ase que a unanimidade dos pronunciamentos e11am elogiosos e favoráveis à
PETROBRAS; poucos, muito poucos, mesmo, Sr. Presidente, eram de crítica.
E, é óbvio, 'essa quase unanlm!dad·e não se devia, e não se deve, ao fato de o
seu Presidente, à época, já estar escolhido para a Presidência da República.
Naquela ocasião, não intervi Sr. Presidente e Srs. S·enadores em nenhum
dos debates. Não o fiz por cauteloso - eis que não sou versado na matéria.
Todavia, nos jornais de ,anteontem, publ!cou-se uma noti-cia, que reputo alvissareira, e quis trazer ao conhecimento da Casa para que fosse inserta nos
Anais do Senado Federal. É a noticia àa programação da PETROBRAS no :rea~
proveitamento e r·errefinamento dos óleos lubrificantes. Na notícia constam declarações do .eminente Generol-de-Brigada J\raken de Oliveira, Presidente do
Conselho N'acional do Petróleo, que se disse entusiasta da nova indústria que,
praticamente, surge no Brasil, em termos realme·nte económicos para a Pátria.
E, se digo em termos realmente económicos, par::t a .Pátria, é porque, hoje, as
inúmeras pequenas empresas que refinam o óleo lubrificante no Brasil não
atingem, com o rerrefinamento, 3% do consumo brasileiro.
Na verdade - e a declaração é do eminente Presidente do Conselho Nacional
do Petróleo - nós poderemos reaproveitar, em um ano, 180 milhões de litros de
óleo lubrificante, o que equivale a uma e-conomia, em números redondos, da
ordem de 17 milhões de cruzeiros.
Dezessete milhões de cruzeiros, em economia. de divisas, Sr. Presidente, é
algo significativo, no momento em que se apontam os gastos brasileiros na
aquisição de petróleo e seus derivados, como um dos mais críticos - eu diria da balancta de pagam•entos do Brasil e quando o próprio Ministro da.s Minas e
Energia conclama o povo à economia do combustivel e, conseqüentemente, à
economia do lubrificante.
Países como os Estados Unidos da América ch·egam a rcrrefinar, das suus
reservas, cerca de 40%, enquanto nós só o fazemos aproximado dos 3% da nossa
produção.
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do conselho Nacional do Petróleo com o rea.prov·eitamento dos óleos lubrificantes
deve ser, sem dúvida nenhuma, inserta nos anais do Senado, dando-se conhecimento à Nação da satisfação dos. representantes de todos os Estados brasileiros,
da satisfação desta casa, porque, na. verdade, a.s empresas bras~:eiras, pondo em
prática as novas tecnologias no setor, poderão, inquestionavelmente, fazer o reaproveitam·ento, ·em escala altamente econômica e, acima dis3o, em condições
melhores, até do que a grande maioria das empresas americanas o fazem. Estaríamos usando nma t~cnologia hodierna, uma •ecnologia do momento, umn. tecnologia em melhores condições que a grande maioria das empresas norteamericanas.
Mas, a noticia que os jornais publicam, Sr. Pre.3ident·e, ens·eja e faz tomar
necessário o apelo que ago·ra faço ao Senhor Pr•e.sidente da República e ao
General-de-Brigada Arak·en de Ollveira, do Conselho Nacional do Petró:eo. :É que
a noticia diz que .a PETiROBRAS e a SHEL-MEX do Brasil ela.)J·oraram um projeto
de rea.proveitamento dos óleos lubrificantes. E, a mesma notícia dá conta de que
o Cons·el!ho Nacional do Petróleo daria cobertura, não só de Know-how, como
cobertura credltícia, à implantação dessa nova indústria.
Existem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, um sem-número de indústrias
bra.silelxa.s que já se dedicam ao reaproveitamento do ól.eo lubrificante. O a.pelo
é no sentido de que o Sr. Presidente do Conse•:ho Nacional do Petróleo, que em
boa hora encampa essa m·eclida altamente importante para .a economia nacional,
não se limite a dar cobertura, não se limite a a.judar, diríamos assim, a Shell
e a PETROBRAS, .a uma indústria estatal e a uma empresa de origem estrangeira,
mas que dê CO•bertura cr-editícia, qu•e dê cobertura de Know-how, que dê cobertura
capaz de fazer com que as empresas sérias, que estão se dedicando ao ramo, como
as médias empresas, que, hoje, são as responsáveis por esses 3% de r·errefinamento venham .a participar ativamente desses 40, 50 ou 60% do reaprov·eitamento
do óleo lubrtficante no Brasil.
É esse o a.pelo que nós fazem::~s, vindo ele capeado pela alvissar.elra notícia
que, na vel'dade, só será completamente alvissareira se o Conse:ho Nacional do
PetróJ.eo vier cobrir as médias empresas nacionais. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PR.ESIDENTE (Adalberto Sena) - Está <lsgotada a Hora do Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

n:scussão, em segundo turno, do Projeto de Lei da Câmara n.0 92,
de 1974 (n.o 2.003-C/74, na Casa de origem), de iniciativa do Senhor
Presidente da República, que altera o Quadro de Pessoal da Secretaria
do TrLbunal Regional do Trabalho da 5.11 Região, e dá outras pr:Jvidências.
A matéria foi aprovada, em primeiro turno, em regime de urgência, na sessão
de 28 do corrente. Respeitado o interstício constitucional de 48 h:>ras, a Presidência incluiu o projeto na Ordem do Dia de hoje, em cará~er preferencial, nos
termos do inciso III do art. 189 do Regimento Interno.
Em discussão o projeto.
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar discuti-lo. encerrarei a discussão.
(Pausa.)
Está encerrada.
Estão presentes 33 Srs. Senadores.
Não há quorum para deliberaç[\O, Em c~ns·eqüência, a votação da matéria
fica adiada para a próxima Sessão.
Item 2:
Votação, em turno único do Reque1·imento n. 0 171, de 1974, de autoria
do Sr. Senador Lourival Bapt!sto., solicitando a transcrição, nos Anais do
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Coelho Frota, alusiva ao Dia do Soldado, e da saudação do :Ministro da
Aeronáutica, Brigadeiro Araripe Macedo, ao Exército, .em nome da Força
Aérea Brasileira ·e da Marinha de Guerra.
Não há quorum para de•:iberação. A votação da matéria fica adiada para a
próxima Sessão.
Item 3:
Discu.:são, em turno único, da redação final (oferecida pela Comissão
de Redação em seu Parecer n. 0 392, de 1974), do Projeto doe Decreto Legislativo n. 0 14, d·e 1974 (n. 0 151-B/74, na Câmara dos Deputados), qu-e
aprova o texto do- Acordo de Estrasburgo, relativ·o à Classificacão Internacional d.e Patentes, concluído a 24 de março de 1971.
·
Em discussão a redação final.
Se nenhum dos Srs. Senad·or·es desejar usar da palavra, enc-errarei a discussão. (Pausa.)
E.stá encerrada.
Não havendo emendas, nem requerimentos para que a redação final seja
submetida a votos, é a mesma dada como definitivamente aprovada, independente de vo~ação, nos termos do art. 362 do Regimento Interno.
O projeto aprovado vai à promulgação.
É n seguinte a r e dação final aprovnda:
Redaçã.o final do Projeto de Decreto Legislativo n.• 14, de 1974
(n. 0 151-B/74, na Câmara dos Dcputadlls).
Faço saber que o Congresso Nacionnl nprovDu, nos termos do art. 44, inciso I,
da Con.stitu!ção, e .eu, Pres!dente do Senado F·ederal, pr·Dmu•:go o s.e.guinte
DECRETO LEGISLATIVO N.O
, DE 1974
Aprova •O texto do Acordo de Estrasburgo relativo à Classificação Intern•:tcional de Patentes, finnado em Estrasburgo, a 24 de março de 1971.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.• - É aprovado o t·exto d.a Acord·o de Estrasburgo relativo à Classificaçã·o Internacional de Pntentes, firmado em Estrasburgo, a 24 de março d.e 1971.
Art. 2. 0 - Est-e decreto legislativo entra em vigor na dnta de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Esgo~·nda ~. matéria da Ordem
do Din.
Hú orad-ores ln~critos.
Concedo a palavra no nobr.e S•enador Virgílio Tá vora.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a espera da
decisão da Comissão de Minas ·C Energia, quanto à indagação feita J)elo nobre
S·enado.r Franco Montoro, vamos, hoje, rapidament•e, .em cumprimento ao prometido de ontem, concluir r·espostas à:que·:as críticas feitas por S. Ex.". prometendo,
em ocasião mais oportuna, prosseguir no debate com S. Ex.n
7.o. "Senador Virgílio Távora, Vossa Excelêncin está colocando o pro-blema
como o têm feito nlguns Representantes do Govcrn·D e d·eSS::tS grandes emp11esas.
Mas é uma colocação contraditória. Diz V·ossa Excelência: faça-se uma pesquisa
e s.e encontre agorn ... É claro que tecnologia nuclear não s.e obtém por geração
espontânen. É preciso que o Governo realize convênios com as Univ·ersldades.
Temos Departamento de Física e mator atómico em São Paulo. Temos r·eatores
atómicos cm outros pontos do Brnsil, como no Rio de Janeiro, c que estão sem
programação, cstã,o fazendo teses ncadêmicas. Por qu•e o Governo não se utiliza
dessa capacidad·e inte :ectual extrn-ordinária? E quem o reivindica? São os J)rofessores de Física, com a responsabi11dndc que têm. Não ó umn. :l.flrmação
1
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essa capacidade, para ve.r .se são capazes, claro que a resposta é negativa. Mas
isto é esperar que o de.senvolvimen'.o v·enha, nós ficando de braços cruzados, à
espera que nasça, por geração espontânea, a capacidade nuclear que tem que
ser e com isto repito a afirmação que fiz há pouco: a decisão é política".
RESPOSTA:
O Senador Franco Montara desconhece que os únicos reatares operando no
pais são reatares de pesquisa e pertecem à Comissão Nacional de Energia.
Nuclear?
O reatar do Instituto de Energia Atômica por exemplo, pertence à CNEN
e está sob comodato com o IEA.
O reatar do Instituto de Pesquisas Radiotivas (TRIGAl, o reatar do Instituto de Engenharia Nuclear (Argonauta) pertencem à ONEN e estão alocados em
comodato à Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear integrando o Centro
de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear daquela Companhia.
Os reatares d·e pesquisa existentes no Brasil não se dedicam exclusivamente à formação acadêmica. Todos três estão empenhados em programas
que vão desde a produção de raclioisótopos, à análise de materiais, análise por
ativação para pesquisas em química, fislca, biologia e fins industriais e experiências em fisica nuclear. O testemunho por nós citado do Diretor Adjunto
da AIEA é a melhor resposta que poderíamos dar.
O que o Senador Franco Mantere chama de uma decisão política é enveredar por uma linha que vai ser abandonada, do mesmo modo que o gasogênio,
como foi a locomotiva, a lenha e a carvão mineral.
Porque o que V. Ex.a está propondo é de continuar, ao invés de importar
petróleo - porque temos que Importar, pelo menos durante algum tempo -,
a queimar o que res·ta de nossas florestas. Deveríamos voltar a usar nos automóveis o gasogênio e nas locomotivas o carvão. É exatamente a mesma situação porque não há necessidade de um produto mais fino que o carvão de madeira ou mineral. ..
Nós não teríamos que usar destilarias, mas simplesmente contar o que existiria de nossas florestas e transformar em carvão e o transporte seria feito
através do gasogênio por exemplo. Isto é o que se chama de decisão política e
fundamental. Todos os países do mundo que usaram o urânio natural o fizeram
por uma contingência transitória. Ninguém continuará usar, dentro dos próximos dez anos, o urânio natural.
É impraticável - um beco sem saída. Então o que V. Ex.a está propondo
é que o Brasil ado~e uma politica que necessária e infalivelmente terá que
abandonar.
Qualquer estratégia, em particular a mostrada no trabalho do Professor
Goldemberg, para quem não observou bem, no fundo é a estratégia dos indianos, é o escapar do urânio natural.
A figura é clara como a luz do dia. O que os indianos estão fazendo é mostrar
como vão escapar às dificuldades inerentes a urânio natural. TUdo que os indianos estão fazendo é mostrar como vão escapar às dificuldades inerentes a
urânio natural.
Tudo que está nos estágios I, II e III e lamentavelmente ele não explica
quando ocorreram esses estágios - não figuram as datas das figuras de onde
ele copiou dos trabalhos da índia, como do estrangeiro. Em seguida embaixo
da famosa figura 7, ele não diz também o que acontecerá, o que signlr!ca esses
três estágios e multo mais não diz que sentido tem - é o sentido de escapar ao
urânio natural. Isto é que escapa às pessoas pouco afeitas. ao assunto: essas
figuras são argumentos contrários ao urânio natural. ..
8. O Governo deveria e deverá - tenho a certeza de que o Governo o fará
nobre Senador V!rgilio Távora - deverá fazer um convênio com essas nossas
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a outras opções, porque o Governo, mui:o prudentemente, não tomou, a ::espelto, uma decisão definitiva, não decidiu sobre essa ou aquela medida.
RESPOSTA:
Diversas são as univ·arsldades e instituições que, através de convênio com
a CNEN, recebem dotações para pesquisas e desenvolvimento e pa:trocínio de
cursos. Poderemos apontar as principais:
- Universidade de São Paulo
- Universidade Federal de Pernambuco
- Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Universidade Federal da Bahia
- Universidade de Campinas
- Universidade do Estado da Guanabara
- Universidade Federal do Piauí
- Universidade Federai de Minas G<!rais
- Universidade Federal do Eõpírito Santo
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- Universidade Federal do Ceará
- Universidade Federal de São Car!os
e mais o Instituto de Energia Atómica, Instituto Mili:ar de Engenharia, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, Instituto Nacional do .Câncer, Escola Veterinária do Exército e Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. O Governo, dentro de suas possibilida:des, tem
concedido substânciais verbas, no setor nuclear, para pesquisa e desenvolvimento como se pode v·er abaixo, para o ano de 1974.
Discriminação
Pesquisas Básicas ......................................... .
Formação e Treinamen :o de Pessoal ...................... .
Segurança e Radioproteção ................................ .
Aplicações de Radioisótopos ............................... .
Tecnologia de Reatares .................................... .
Tecnologia de Combustíveis Nucl·eares .................... .
Infra-estrutura Coordenação, SPD e Melhoramentos ...... .
Manutenção de Pessoal .................................... .

CrS

800,00
5.000,00
2.000,00
6.600,00
30.000,00
63.000,00
51.000,00
17.000,00

TOTAL . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 175.400,00
Para o período 74/78. os recursos previstos aumentarão a cada ano, devendo
alcançar, no qüinqüênio, os seguintes valores:
Discrimina:çã.o
Pesquisas Básicas ....................................... .
Formação e Treinamento de Pessoal .................... .
Segurança e Radioproteção ............................. .
Aplicação de Radioisótopos .............................. .
Tecnologia de Reatares ................................. .
Tecnologia de Combustíveis Nucleares ................... .
Infra-estrutura ......................................... .

Cr$

8.000,00
37.000,00
15.000,00
22. 0!10,00
200.000,00
351.000,00
500.000,00

TOTAL ............................................... 1.133.000,00
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engajado no desenvolvimento dos reatares a gás de alta temperatura, que constituem a próxima geração de reatares térmicos e possivelmente rápidos. Por outro lado, a CBTN, no ano passado, inaugurou no IPR a montagem subcrítica
a água pesada e urânio natural (CAPITUJ totalmente construída no Brasil.
Mantém também convênios de desenvolvimento de pesquisa tecnológica com
diversas entidades nacionais, um dos quais visa à construção de uma Usina Piloto de Agua Pesada.
Sa. "0 Governo adotará a linha de reaor que melhor convier ao Brasil. Mas,
para provar que a linha de urânio natural é a melhor, tem o Governo esperado,
até agora, que lhe apresentassem dados. Dados não significam apenas preço,
como Vossa Excelência quis fazer entender .em nossa afirmativa. Dados significam confiab!l!dade, dados significam capacidade de construção; dados significam operativ!dade. Preço é apenas um dos componentes. Desculpe-nos. Já
iamos tomando a embalagem da eloqüência de Vossa Excelência". Estas foram
observações nossas ao pronunciamento a que hoje respondemos. Acrescentamos:
A diretriz que presidiu a escolha do reatar para Angra cios Reis, não foi responsabilidade única da CNEN, nem da ELETROBRAS, mas encampada pelo Congresso, quando a Câmara aprovou as conclusões da Comissão Parlamentar de
Inquérito que tivemos a honra de presidir e da qual faziam parte ilustres membros do Parlamento, entre ·~S quais nos permitimos destacar a figura de Aurel!ano Chaves, seu relator: não define uma política em favor de um ou outra
opção, mas a adoção já mostra o que, no momento, é julgado mais conveniente
a nosso desenvolvimento.
Sb. O Senhor Arnon de Mello (Alagcas) - D·esejava apenas fazer dois esclarecimentos. O primeiro dos quais já foi f·eito, aliás, por V. Ex.a O Governo
ainda não definiu a política em matéria nuclear.
o Senhor Franco Montoro (São Paulo) - Muito bem.
o Senhor Arnon de Mello (Alagoas) - O reatar de Angra dos Reis, de urânio enriquecido, não define a política do Governo em favcr do urânio enriquecido. É o que me declarou o Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear. o segundo esclarecimento é que não se trata de problema de ·soberania,
porque, se o urânio enriquecido precisa ser enriquecido fora do Pais, o reatar
de urânio natural precisa também da água pesada, que é produzida fora do
Pais. A Argentina, por exemplo, construiu seu reatar de urânio natural e precisou comprar água pesada nos Estados Unidos.
Resposta:
A água pesada também é tecnologia americana, a LUMUS, subsidiária da
Babcox & Willcox, para a qual os canadenses pagam royalties pela patente.
O Senhor Franco Montara (São Paulo) - "A observação de Vossa Excel~n
cia tem validade. Mas a diferença é a seguinte: enquanto o urânio enriqu~cido
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 resultado final, porque
não houve projeto elaborado para esta obtenção. Mas tenho ouvido de professores de Física, em seminários sobre a matéria, 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 Argentina".
Senhor l!'ranco Montoro (São Paulo) - "Mas não foi este que fez a bomba
atômica. Sabe V. Ex. 11 que a Westinghouse está ligada a todas aquelas reservas
que estão vinculadas a urânio enriquecido".
Resposta:
Sd. Verifica-se um total alheamento à noção do que seja urânio natural
quando confundido com o urânio bruto tirado da terra e sem qualquer tratamento.
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Mas por outro lado, se para o urânio levemente enriquecido é necessário a
posse da tecnologia - do enriquecimento p.ela ultracentrlfugação, pelo menos,
para a linha do urânio natural além da tecnologia do combustlvel, deve ser
dominada a da água pesada, que t-em quebrado a cabeça dos canadenses e carreado milhões de dólares canadenses, como vimos. Isto, repetimos, se desejamos
independência tecnológica ... (pelo menos quanto ao combustível) ..
se. o Senhor Franco Montara (São Paulol ... "nos seus aspectos internaclonais e sabe que o urânio enriquecido inclusive está sujeito a cláusulas de
reservas que impedem, que manietam os paises na sua ut!lização ... ".
RJEISPOSTA:

s f. As srulrvaguardas eonstituem um ·outro problema sobre qua.J pavece haver
total des·conhecimento da parte dos críticos do G•overno, pelo que ~·e depreende
da afirmativa acima.
Vamos mais uma: vez repetir:
Pelo art. 11 dos Estatutos da Agênci:a Internacional de Energia Atómica
(Convenção Internacional ratificada p·elo Congresso Nacional em 24 de julho
de 19•57) todos os país·es signatários estão suj eito,s a salvagururdas, inclusive o
Brasil e a Argentina.
•As salv·aguardas não nos f·oram lmposta.s, mas sohevana;mente aceitas por
nós, como um resultado de um compromisso lnternaoeiona! que assumimos não
só consciente como motiva·d•amente.
Esse compromi-ss.o, pela .apr·ovação dada pelo Congre.ow Naciona1, é um
impevativo da legislação brasUeLra, na política nucle·ar.
Estão sujeitos a salvaguardas:
- Uma instalação nuclear quando fornecida inteiramente ou substancialmente (a critério da Agência) pela Agência ou através da A.gência, ou mesmo
mediante um acordo de colaboração bilateral ou multilateral que tenha salvaguardas por solicitação das Partes.
- Uma instalação nuclear sem .s:llvaguardoa·s que V·enha a utilizar um materia:! nucle.ar sob S'aavaguardas.
- Os mate.riais nucleares produzidos, processados ou usados numa instaJ.ação nuc:·ear principal sob s:a!vaguar.ctoa:s.
- Os materiais n'.lcleares forneci:d.cs em virtude de acordo.
Dess·e modo é fácil verificar que o simples fato de utilizar combustível,
produzido no P:aís, mesmo no caso do urânio natural, nã.o l!vra os· reatm;es das
salv:aguardas. Estes se acham s·Ob s·alvaguardas quando c·ompra-dos ou cons•truídos
atrruvés d·e acordo de colalb,o·ração, independentemente d<e utilizar combustível
Importado ou de origem nacional. Gomo por ex·emplo s·e ·encontra: o reatar da
Central Nuclear de Atucha, Argentina.
Em resumo, para que um pais tenha uma linha de reatares sem salvagu!lll'das
é preciso:

a) pro~~etar e construir se·us rell:torcs;
b) utilizrur ·combustível nacional e dominar todas as etapas d·O ciclo; e, no
caso particular dos reato·res de urânio natuml e água pesada;
c) d'Ominar a tecn'Ologia de produção de água pe.sada;
d) não utilizar boosters nes.tes reatares. porque 'boosters contém urânio
enriquecido ou .plutônio, o. menos que o urânio emlquecido seja prodUl!:ido em
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produzido em reator construído sem nenhuma: cooper:açiLo estrangeira.
De forma que o c•aminho da independência nacional, novamente il.'eafirm.amos, é o de cria·r uma indústria bas·eada na absorção da técnica es·tra:ngeira, e
d•ependente exclusivMnente de matérias-primas nucleares nacionais, que é a
política do Go·verno e o que será c·onseguido quanto ma:i.s rapidamente quanto
mais nos utlllza.rmos do concurso e.sttangeiro para dominar .essa tecno'ogl:a e
quanto menos tivermos os programas der1vados dessa política, deturpados por
aqueles que, sinceramente, acreditamos, pensam estar defendendo o interesse
nacional.
9. "Segundo o Senhor Athos da Silveirru iRamos, os reatares do tipo que a
Comissão Nacional de Energia Nuclear esc·olheu para a usina d·e Angra dos Reis
·estarão .supe.r.aldos, dentro de poucos •anos, pelos rea·to·res d·o tipo "fusão", afirmou
o professor Athos da Silveira Ramos, no fórum de Ciência e· Cultura da UFRJ.
Seria mais ló.glco - disse - que o Brasil escolh·es.se um reatar alimentadlo
a urânio natural e "água pesada" (com átomo.s de hidrogênio pesado), como o
que a: Arg•ent!na está concluindo em Atucha. O reatar ·brasileiro alimentado· a
urânio enrlqt:ecJ.do e "áigua leve" (com átomos de isótopo de hidrogênio), logo
ficM:á o·bsoleto, enquant•O o .argentino s•erá uma preliminar do re.ator do futuro,
o reator de "·fusão", também alimentado com urânio natural e "água pesada".

RESPOS'l1A:

- Nenhum pais do mundo c·olocou um reatar termo·nuclea:r (d·e fusão') ·em
funcionamento. No a·no pas.s·ado, os russos e os jap')nese.s anunciaram, de forma
independente, terem obtido durante •apenas uma fração de micro-s•egundo o
confinamento do plasma de altissima. temperatura (lO.OOO.OOO<?G). As pesquisas
em desenvo·lvimento nos países mais avançados indicam não s•er possírve,l, nos
próximos 10 a:nos. construir-se um protótipo do reatar de fusão nruclear, cujo
preço não pode ainda ser calcul-ado. Vale mencionar QU•e somente os E.stados
Unidos ga.stam, ness•as pesquisas, mais d<e 100 milhões d'e dólares anualmente,
.sendo de 145 milhõe.s de dólares a previsão para o próximo ano. Não existe
qua:··quer relação entre o re.ator CANDU de água pesada e urânio natural com o
futuro reator de fusão. Nã-o basta conter deutério (um dos isótopos p·esados de
hidr·ogênio) para se ter um reator de fusão.,.
A rea.ção de fusão controlada entre dois isótopos do hidrogénio é uma
possibilidad•e futura de .geração de ene·rgia. As re•ações d·e fusão ocorrem nas
estvela:s, constituindo-se na sua fonte de ener.gia: praticamente ines•gotável.
O homem oons•egue provocar estas reações nas bombas termonucleares, onde
elas ocorrem de forma não controlada.
O pvoblema da utilização desta energia para .fin.s útel.s seria: vesolrvido uma
vez ·que s·e co·nseguiss.e controlar esta reação.

•Para tal fim, é nec•essário manter um gás ionizado (pJ.asma) a uma temperatura: de 100 milhões d·e graus. Isto é extremamente di•fícll, pois não hã. materiais que resistam a esta temperatura e o confinamento do gás quente deve
s·er f·eito por outros meios (campo ma•gnético é o mais usual). Por outro lado, a
reação é altMnente instáv·el e até hoje não se cons•eguiu mantê-).a: por prazos
consMeráveis. Para e~empUficar, os Estados Unidos e$pevam concluir este ano
em Los Aiamos 1/3 d·a montagem chamad·a SCYLLAC com a qual se •espera
d!emonstrBJr o confinamento do pla~Sma na tempe·ratura ·adequada por 100 microsegundos.
Assim, o problema da utilização prática dBJ fusão constitui-se num <los maiores desafios da pesqui3a atual, .sendo ob}eto de trabalhos dos mais avançados e
·sofisticados nos Estados Unidos, na URSS, na: Inglaterr!li e na França. Estes
paises vêm trabalh•ando no assunto há mais de 20 anos.
Nos Estados Unido.> estão envolvidos nessa pesquisa os seguintes laboratórios: Lawrence L!vermore Laborato:ry, Los Al·:unos Scientific LEllboratory, Oak
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Mrussachussets Institute of T·echonolc.gy, Sandia Laboratocy A'buquerque, Gul'f
Gen~ral Atonlc, Unlted Aircraft.
Recentemente no 5.0 Simpósio sobre Problemas de •Engenhariru em Pesquisa.

de Fusão, realizado em Princenton, EU'Al, o Dr. Robert W. Buss•rurd, repre.;entando

0 ponto de vista oficial da AEC ·Comissão de Energia Atómica d•Ds !EUAl, expôs
que, face aos recentes sucessos em se conseguir o controle e·fet!vo da fusão. a
AEC s·e lançou no programa de desenvolvimento de uma central de potêncit~~
.barea:d•a na fusão. Entl'letanto, segundo ele, uma estimativa otimista da Introducão comercial dos reatares de :fusão é o fim da década de 1990. Comp!l!re-se esta
léiecl31ração com a anteniJrmente citada, da autoria do Professor Atho1; da
Silveira Ramos.

No que se refe·~e oaos recurws necessários, basta citar, a título indicativo,
que os EUA até 1974 tem despendido anualmente, cerca de 100 milhões de dólares
em pesquls·as wbre fusão controlada.
Em 1975, está previsto a.plicm· 145 milhões de dólares c no próximo qüinqüênio
1975-1979 - 1 bilhão e meio de dólares.
Face à limitação de recursos financeiros e humanos disponíveis e à. conseqüente
necessidade de se estabelecer prioridades e evitar a dispersão de esforços e a pulverização
de nossos limitados recursos, a CNEN concentrou os seus trabalhos na tarefa, já em
si conderável, de introduzir um programa de centrais nucleares no pas!s, baseados em reatcres de fissão, utilizando tecnologia já demonstmda. Esta tarefa é difícil
e atinge o llmite das nossas possibilidades, não permitindo atividades de pesquisas
de fronteira, que requerem uma imensa capncitação científica e apoio de inúmeros
laboratórios especializados e que oó darão frutos concretos, economicamente, daqui há
25/30 ancs, mesmo nos países mais avançados tecnologicamente.
Não obstante, a CNEN procura acompanhru· com muito interesse o desenvolvimento da fusão no ext~rior, não desenvolvendo, porém, atividades pioneiras neste setor.
Assim sendo, concluímos: nem o reator argentino "é uma preliminar do reator do
futuro, o reator de fusão, "também alimentado com urânio naturaJ ( ?) e água pesada",
nem também os reatares do tipo que a Comissão Nacional de Energia Nuclear escolheu
para a usina de Angra dos Reis estarão superadcs dentro de poucos anos".
10. "Parece-nos claro que, a médio e longo prazo, só há um caminho capaz
de conduzir o Brasil ao desenvolvimento de uma tecnologia própria: és. no diz.er
de nossos 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 nuclear obtido no País".
Bffi:SPOSTA:

ll: uma afirmativa que em sua parte final permite se supor que parta de
quem desconhece que a tecnologia mais complexa é aquela que o Canadá
adotou e que por Isso mesmo teve que fazer um esforço monumental para dela
se assenhorear. É um fato que escapa a observação comum que o Canadá teve
auxílio de muitos países para desenvolver sua tecnologia e continua tendo, em
particular da Itália. Pode-se ver perfeitamente no último Relatório da AI!ER,
que os italianos estão ajudando os canadenses a saírem do urânio natural, tentando fazer com que seja possível aos canadenses fabricar combustíveis em que
o urânio é enriquecido com plutónio. E isso tiraria os canadenses do impasse.

Mas queremos lembrar, com relação a afirmativa, que o CAiNDU 600 foi
inic!rtlmente estudado, projetado e desenvolvido pelos franceses. A Babcok Atlantic
foi a companhia que fez o primeiro projeto do CANDU 600. Este projeto foi
apresentado na concorrência de Fessenheim e como ele era bastante mais caro
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ser aceito.
Trata-se de uma tecnologia complicada e que dificilmente poderá ser transferida para nosso país.
Apesar disso passou a ser uma espécie de "capricho" a adoção da linha do
urânio natural. O urânio natural é uma coisa que vai "salvar" o Brasll, mas
ninguém se l-embra de averiguar se a água pesada é uma coisa fácil ou difícil
de produzir no Brasil, nem que o urânio natural marca uma etapa já vencida
no desenvolvimento nuclear mundial.
Parece que produzir água pesada é bem mais difícil que enriquecer urânio
porque até hoje poucos palses produzem água pesada. Primeiro que água pesada
tem origem milltar e segundo que não é nada fácil produzir água pesada. Tanto
é que o Canadá tem diflcu!dad·es que até hoje todos nós conhecemos. Continua
importando dos Estados Unidos parGe de suas necessidades.
De fato, se procurarmos saber a origem da maioria da água pesada existente. produzindo energia elétrica ou térmica no Canadá, nós vamos ficar estupefatos ao observarmos que esta água pesada vem dos Estados Unidos. Nós
iríamos acabar comprando água ·pesada também aos Estados Unidos para satisfazer "o capricho" dos reatares a urânio natural e água pesada.
11. "Este enriquecimento requer processos industriais muito complexos que
não só exigem grandes investim·entos (da ordem de 1,5 bilhão de dólares) como
também tim consumo gigantesco de energia (tipicamente 2.000.000 de quilowatts
de potência); o processo de ·enriquecimento é feito "forçando" hexafluoreto de
urânio através de paredes porosas; nelas um dos isótopos é "flltrado" mais
rapidamente do que o outro (este é o processo de difusão gasosa); a repetição
de inúmeras operações deste tipo é necessária para obter um enriquecimento
razoável".

RESPOSTA:
Este ponto já foi suficientemente explanado por 11ós .
.Não sabemos porque o autor se atém à explicação de um só método de
enriquecimento, quando não é segredo que a técnica de ultrac·entrifugação vem
despertando o interesse de grupos privados não somente. na Europa (URENCO,
integrada pela Holanda, Inglaterra e. Alemanha, como nos Estados Unidos da
América !EUA. fom1ada pela Bechtel- Wastinghouse- Union Carbide e do outrQ consórcio integ,rado por General Eletric - Exxon). pois faculta a instalação
económica ds usinas menores e é o processo cuja possibilidade de instalação em
seu território o Brasil estudn. como já vimos. Além desses dois, a Alemanha vem
desenvolvendo o método jatocentrífugo de gás, que dos três é o que exige menor
investimento embora r·equeira malar consumo de energia. Os processos mencionados ou já passaram à fase industrial ou deverão passa1r proximan1ente.
A Africa dQ Sul possui processo próprio de enriquecimento e grandes progressos têm sido alcançados no desenvolvimento do processo de enriquecimento de
urânio por LASER, em Israel, na França e nos Estados Unidos. (Vide Nucleonics
Week, Vai. 20, n.O 25, d·e 20-6-74). Mas isto jâ é do conl1ecimento deste Plenário,
repetimos.
12. A tabela III do documento de autoria do Prof. José Goldemberg apresentado ao Instituto Roberto Simons·en, contém um dado, o de produção de
plutónio <cm gramas/kwano). que pode dar. a impressão de que o r·eator a gás
grafita é o que mais plutónio produz. Se dela constasse o dado, na unidade
realmente adequada, isto é, um qullograma de plutônio físsil/tonelada de combustível queimado, então os resultados seriam totalmente diversos dos apresentados:
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produz plutõnio e sim U-233 que é reciclado de modo a assegurar a continuidade do seu funcionamento.

Já mostramos, por outro lado, os dados relativos ao reprocessamento deplutônio.

-

- 505A taxa de produção de plutõnio por quilograma de combustível queimado é a
que interessa, pois o aproveitamento do plutõnio somente se pode fazer após
o reprocessamento, que é cobrado por quilograma de combustível reprocessado.
Pouco importa o tempo de operação do reatar a um certo nível de potência
(kW-ano), se o reprocessamento econõmico se faz à base do quilograma de combustível queimado e este, oriundo do reatar a água leve, contém mais plutõnlo
físs!l (praticamente o dobro) do que o descarregado do reator de água pesada e
urânio natural. Além disso, seria interessante ressaltar que a principal finalidade
dos reatares de potência é a produção de energia elétrica e não de plutõnio.
Se tal fosse o objetivo, melhor seria a construção de reatares plutonigenos.
13. "Esta linha ass·egura em principio - uma independência completa, no
que se refere a matérias-primas".
Resposta:
~mo dissemos anteriormente, na atual conjuntura, "ou se está d.ependendo
do uranio leremente enriquecido, no caso dos reatares a água leve - solução
até o momento adot.ada pelo Governo Brasileiro - ou, como a Argentina, de
água pesada. Nem água pesada, nem urânio enriquecido, no momento foram
conseguidos em quantidade razoável no hemisfério sul e, principalmente, aqui
no nosso sul ocidental". Quando um país fornece qualqueJ' quantidade de água
pesada, o outro, como é o caso da água pesada que importamos para montar
a CAPITU, em Minas Gerais, e a água pesada (mais de 300 toneladas) que a
Argentina importou dos Estados Unidos pr.ra o reatar de Atucha, coloca este
material sob regime de salvaguarda, de acordo com as normas internacionais.
Não gostrariamos de encerrar estas nossas considerações sem apresentar,
como exemplo da tarefa gigante~ca a empreender pelo Brasil, a forma e quantidade de urânio necessários para uma usina - a de Angra dos Reis. Se raciocinarmos que em 1990 será imprescindível ter instalado uma potência 17 vezes
maior que a de Itacerna, chegaremos à conclusão doO muito que se tem a realizar.
Para uma alimentação anual desta usina, precis.arfamos minerar 59.180 toneladas de minério que contivesse, como é o caso de Poços de Caldas de Ua Os
tcoOncentrado de urânio.)
Teríamos que beneficiar esse minério e ele teria, dentro daquela proporção,
111 toneladas - vejam os Srs. Senadores que de 59 mil toneladas, baixa para
111 toneladas a 350 quilos de Ua Os em yellowcake. Este U11 0 8 teria que ser
fluorizado, transformado em gás no F6- hexafluoreto de Urânio. 111.350 quilos,
a que nos referimos. dariam 138.300 quilos de hexafluoreto de urânio a ser enriquecido, de 138.300 quilos teríamos enriquecido 22.860 quilos havendo um rejeito de hexafluoreto empobrecido de 115.440 quilos.
O Sr. Luiz Cavalcante - Permite V. Ex.n um aparte?
O SR. VIRGíLIO TAVORA- Com prazer.
o Sr. Luiz Cavalcante - Apenas para pedir um esclarecimento. Não percebi
bem qual seria a demanda de Angra dos Reis do Ua OR.
O SR. VffiGíLIO TAVORA- 111.350 Kgs por carta anual. E que de ano em
ano, V. Ex." sa'be, que é renovada.
O Sr. Luiz Cavalcante - Muito obrigado.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Este UF6 não pode ser empregado como
combustivel sólido porque ele é um gás. Terá que ser, então, reduzido a bióxido
de urânio o UO.,; mas desses 22.860 quilos de hexafluoresto de urânio enriquecido
nós rter.emos 1f360 quilos de UO.. enrlqu,ec\do a 3%. Irá, .antão, à Usina Nuclear
e depois há o reprocessamento. Apenas gostaríamos d.e repetir, fixar num gráfico
como fizemos, esses números, para mostrar a magnitude do problema para a
11ecessidade anual de Angra dos Reis de 17 toneladas e 360 quilos de bióxido de
urânio. O combustível nós teríamos que minerar Inicialmente, em Poços de
C:lldas, 59 mil e 180 toneladas. Proj eternos para o futuro, Sr. Presidente, as
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V. Ex."' - no ciclo do combusth-el e na indústria pesada tanro do engineer como
do know-bow e dos componentes nucleares, gostaríamos de repetir, para dar
uma idéia do que de esforço colossal vai despender a Nação, e da justeza e das
medidas que o Governo, sem alarm.e, talvez inc·ompreendicl.amente, tem romado,
para que, realmente, nossos filhos possam orgulhar-se desta geração. Uma
geração que dará a eles a independência tecnológica nuclear. Estamos cerros
de que e.sta independência tecnológica nuclear vai ser, sem sombra de dúvida,
um dos ponros mais altos, Senhores Senadores, do Governo que hoje o Presidente
Gelsel tão oom dirige .
O S1·. Luiz Cavalcante - Nobre Senador, por esses números que V. Ex."'
está revelando. vemu.,, com apreensão, quão distantes estamos da certeza de
que as nossas jazidas, que vão apenas a pouco mais de duas mil toneladas, possam
sustentar o grande programa de energia nuclear em que o País se empenhará
em futuro não distante.
O SR. VffiGíLIO TAVORA - Eminente Senador, não sejamos também tão
descrentes. O prQblema da mineração d·o urânio, mutatis mutandis, tem alguma
coisa de semelhante em suprimento de fontes de energéticas que possam substituir
o petróleo dos veículos automotores.
Até há pouco tempo dizia-se que a exploração do xisro betuminosQ :...._ e
V. Ex.a deve estar lembrado do discurso que aqui pronunciamos a respeiro do
assunto - era uma loteria pelo envolvimento de somas fabulosas quanro ao
Jnvestjmento e depois pelo preço que saía unitariamente um barril de óleo derlvacl.o do xi.sro.
A necessidade faz a obrigação.
Nós temos jazidas de urânio, que podem ser exploradas a dez dólares a libra;
outras a quinze e outras a vinte. As de quinze e vinte temos até em apreciável
quantidade. Quando a Comissão Nacional de Energia Nuclear fala nas jazidas
exploráveis economicamente, no momento faz a comparação com o preço interrJacional e fica naquelas jazidas que possam ser exploradas abaixo de dez d.ólares
a libra - naturalmente de U,10s, quando a iss·o nos referimos.
Mas, depois dos Estados Unidos, podemos afirmar, sem dúvida: no mundo
ocidental não há nenhum país que tenha um programa tão grande, tão vasto,
com tanros recursos de prospecção uranífera como o Brasil. Começamos praticamente esse programa nos fins d.e 1970; ainda está cedo para se obterem os
r~sultados.

Temos certeza de que, com a chaminé de Poços de Caldas, com a Serra da
Moeda, teremos aquilo que é necessário para começar o nosso programa de desenvolvimento.
O Sr. Luiz Cavalcante -V. Ex."' poderia dizer da potencialidade da jazida de
Figueira? Acho que é no Paraná, se não me engano.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Poderíamos dizer, Senador, que só sabemos
que nada sabemos. Em linguagem comum, ela aãnda está no inicio de sua avaliacão. Realmente, existe lá; o quanto ignoramos. Pensamos que ser um segundo
Poços de Caldas, mas se realmente, essas esperanças vão se concretizar, corn roda
sinceridade, dentro do respeito que V. Ex."' nos merece, a resposta só pode ser
esta: no momento ainda é uma belíssima expectativa.
O Sr. Luiz Cavalcante - Muito obrigado.
O SR. VIRGíLIO TAVORA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, no fim, uma
desculpa: ocupamos a atenção deste Plenário durante várias sessões, tratando
de um assunto eminentemente técnico e - por que não dizer? - supinamente
árido. Talvez que cause até um pouco de sono a quem ouve, Sr. Presidente,
vamos nas palavras finais aqui proferidas repetir aquela profissãQ de fé que
ontem endereçávamos a todos que nos ouviam sobre o assunto. No momento, no
Bl'asil, estamos - na parte do campo nuclear comQ uma das mais importantes
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- 508fontes no campo ·energético e uma das alavancas maiores do desenvolvimento
do País - jogando os nossos d.estinos. A Administração atual é cônscia dessas
respons-abilidades; dos altos mandatários desta Nação aos mais afetos à política
nuclear brasileira, nunca se ouviu uma declaração Ie~iana ou mais otlmista do
que aquelas que, descoloridamente, por nossa voz aqui o Plenário do Senado teve
conhecimento. o Brasil marc11a. não tenham -a menor dúvida, Srs. Senadores,
com uma das preocupações maiores d.o Presidente Geis·el para se tornar uma
nação em termos de abastecimento, em term·os de construção de reatares nucleares e dos chamad·DS mat.eri:ais, Cisto é, do combustiv·el e do moderador) uma nação
1.ecnologicamente independente. Está é a afirmativa que poderíamos fazer: Nação
eminentemente amante da paz a nossa, não pensa no emprego da energia nuclear
a não ser para fins também pacíficos, mas a encara justam·ente como uma d1l.S
ala vanras maiorc.s, repetimos, do seu progresso.
Eram essas as considerações, Sr. Presid.ente e Srs. Senadores, que gostaríamos,
nesse final de tarde, d·e fazer em nome da Maioria à Casa, qtle com tanta benevolência nos Ot1Viu. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)
O SR. PRESIDENTE (Ada!.berto Sena) - Con'Cedo a palavra <ao nobre Sr.
Senador Luiz Cavalcante.
O SR. LUIZ CAVALCANTE - Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi, faz
poucos dias, carta StlbscritJa por um Sr. Franci1sco contl, pessoa que não é das
minhas l"elações nem mesmo ,el"a do meu conhecimento. Em anexo outva cavta.
cuja remessa a mim em o móvel da primeira. Versll!ndo matéria do especi·al
interesse desta Casa - como o pe.tróleo -, passo à 1eitura das referidas cartas.
pois as considero dignas de figurar nos Anais do Senado:
"Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1974.
Prezado Senador Oa~alcante:
Esta carta estava destinada ao geólogo e amigo pessoal Glycon de Paiva.
Pensando melhor, achei que Voss·a Excelên'Cia poderá extrair dela melhor
proveito, daí estar vemetendo-a pava Vossa E)Cceléncia.
Peço vênia por não ter redigido ex-nov•o mas é que não tenho mais
secretaria e achei que Vossa Excelência não ficaria agastado por essa
alternativa comodi:sta.
Atenciosamente. - Francisco Conti."
A c'arta que o Sr. Francisco Conti remeteu ao seu amigo Glycon de Paiva
tem a segtlinte ·redação:
"Frandsco Conti
Rio de Janeiro, 5 de ·agosto de 1974
Prezado Glycon:
Estou aposentado do Grupo Fia-/ItalconstJlt desde 1971 e me retirei
para a minha esplêndida (modéstia a parte) residência em Icaraí à
Rua IGen. Pereira da Silva, 306, f011e 7228435, onde você será sempre
bem-vindo para uma peixada bem ·ao gosto mineiro.
1

Tendo lidado com minérios durante 35 anos, e como ex-dlretor comerc~al
de uma empresa de perfurações, não deixo de •acomp~nhar com interesse
as diatribes e debates sobl"e o monopólio estatal do petróleo. E a esse
respeito gostaria de externar uns p·alpltes para a valiosa apreciação do
Amigo Glycon. Na minha modesta opinião, o problema d·eve ser, de
inicio, dividido em duas partes: 1) a quem quer que seja, de qualquer
nacionalidade, deve ser permitida a busca de petróleo em te·rritórlo nacional, obviamente com licença prévio e fiscalização das autoridades
competentes; 2) seja qual for a produção obtida, ela só poderá ser
vendida ao Governo do Brasil ou a seus prepostos legais. Isso em prln~
cípio.
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tipo, com argumentos tais como "conversa, ninguém vlna empatar tempo
e dinheiro nessas condições" etc. Estão errados os que assim pensam
e eu_ sou um dos poucos brasUei~os que pocLe seguramente fazer tal afirmaçao, porquanto. que já em 1947/1952, quando dirigi•a a Perfurações
Come·rciais S.A., muitos norte-americanos (·os tais wild-cats ou freelancers que prolif·eram nos EUA) me solicitavam interferir pa11a poderem
perfurar nessas condições, com garantia de percentagem sobre o valor
do produto •a ser paga em dinheiro <a percentagem, a ser estabelecida,
geralmente gi11ava em torno de 50%) que hoje, acredito, deverá ser mais
favorável ao Brasil devido à fome de petróleo existente.

Parece-me caberem, à margem, algumas considerações de ordem pessoal,
a saber: a) no período épico da busca de petróleo nos EUA, quando as
companhias e os wild-cats agiam simultaneamente, muitas foram as
propostas de interessados ao velho Rockefeller para que também participasse das pesqmsas (prospecções), obtendo sempre da v·elha raposa a
. seguinte resposta: "deixa que os bobos joguem seu rico dinheirinho em
. buracos, eu não gosto de jogos-de-1azar, ,eu vou na certa... Vocês encontrem o petróleo· que eu e meus .associ!ados vamos refiná-lo e levá-lo
aos centros consumidores". Eis aí, como devçrá agir o nosso Governo:
monopólio completo e total do refino, transporte e distribuição, porém
plena liberdade para pmspectar e perfurar; bl a legislação americana
permite a bus~a de· petról•eo mediante· o simples entendimento entre
o dono da terra e o pretendente à sua exploração <vej·a detalhes na legislação específica norte-americana); c) constituímos hoj•e uma grande
nação de mais de 100 milhões de habitantes, temos um grande exército,
grande marinha e uma grande aviação - porque, então, de'l"emos temer
que ·alguém, nacional ou estrangeiro, venha a perfurar buracos em nosso
chão com risco próprio? Por acaso não temos meios de fiscalizar? Ou
tememos que uma vez encontredo o petróleo, esses alguéns levem os
buracos para fora do .País? É isso que· nãio encontra resposta em minha
mente simplória; d) medo de intervenção armada das grandes potências? Esse período já passou, haj,a vista o exemplo recente dos países
árabes produto11es de petróleo, que não tiveram medo e hoje enriquecem.
É o que desejav,a dizer-lhe, prezado Glycon. - a) Francisco Conti."
Assim, Sr. Presidente, é mais uma opinião coincidente com a de ilustres parlamentares como os Deputados Herbert Levy, Cardoso de Almeida, Aroldo de
Carvalho P. muitos outros, que pugn•am peLa urgente massificação da pesquisa do
petróleo no Brasil. Opinião igualmente esposada por editorialistas de grandes
. órgãos da imp11ensa braslleira, como o Jornal do Brasil, O Globo, O Estado de S.
Paulo, Folha da Tarde, entre outros.
Nada justifica que· o Brasil se aferre a uma posição, sem dúvida justificável
no passado, mas que hoje atenta contr:a o lema do a.tual Governo - Desenvolvimento e Segurança.
Era o que tinha a dizer, Sr. Pr:esidente, Srs. Sen,adores. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palaVl'a· ao nobre Senador Leoni Mendonça.
O SR. LEONI MENDONÇA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ,a retração dos
financiamentos à produção agropecuárla, pela cartei11a própria do Banco do
Brasil, atinge profundamente· o Estado de Goiás. os empréstimos solicitados
desde mai:o, para aqmsição de tratares e implementas, demoram 'a ser liberados,
apesar dos 'anúncios de abertura, o que provoca apreensões; ainda mais quando
se aproximo. a estação chuvosa, sem que a infra-·estrutura agrícola goiana da
limpeza da área, preparo do terreno .e p1antio- tenha sido preparada. O atraso
da liberação de recursos provoca o descumprimento de calendário especial da
atividnde, prejudicando, de m~~;neira sensível, as fontes de produção, numa hora
em que S'e especula sobre .as ameaças que solapam o chamado "mHugre brasileiro".
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repisando a necessid·ade de melhor oferta de crédito, ·ao agricultor e. ao pecuarista, por parte das financeiras e dos Bancos oficiais de investimento. Aliás,
quando foi editado <J Decreto-lei n. 0 1.338, de 23 de julho último, que reformulou a sistemática do Imp.osto de Renda e do mercado de capitais, hav1a esperanças de relaxamento das medidas que restringem o crédito. Tal ·não aconteceu.
Agora, há promessa de mudanC(a. Mas ralnda é promessa. Todos admitem que se
dev.e estimular a poupança, mas a moderação nlliS compras se torna perigosa,
quando dela decorre a queda de nível dos negócios.
Economistas do mundo inteiro faLam da inflação surgic1a depois da Guerra
do Yon Kippur, em virtude de alta sofrida pelos preços dos combustíveis. Os
produtores de óleo souberam •explorar a crise do Oriente Médio, atingindo países
grandes e pequenos, de maneira que inexiste nação importadora de petróleo
que esteja com a sua balança de pagamentos equ111bra.da.
Tenho a'Companhado os debates que se travam nesta Casa, sobre questões
fundamentais. Sinto o interesse de .todos os Srs. Senadores na solução dos grandes
dilemas que nos inquietam, ·e ent.re· os quais se insinua, de f.orma insidiosa, a
escalada da repressã<J creditíc~a. Resultado dessa crise: em todas as praças, a
insolvência se projeta. Em São Paulo, por exemplo, deiloaram de ser llqüidados, no
mês de março, papéis comerciais no valor de Cr$ 127,700 milhões. Em abril, o
montante ficou na ordem de Cr$ 109,300 milhões e, no primeiro semestre todo,
só na Capital paulista, os protestos se elevaram a Cr$ 676,700 mil o, que representa, em termos nominais, e em reJ.ação ·a igual período de 1973, aumento superior a 100%. O to.tal de· f•alências requeridas foi superior a 1.100, e as concordatas
requeridas apontavam compromissos de Cr$ 968 milhões.
Para alguns, a situação decorveu da expansão do crédito, em fins de 1973, e
do aumento dos pveços verificado no princípio de 1974. Mas é conveniente lembrar que o principal excesso de· protestos de ·títulos se localiza nas áreas de
produção. No se to r imobillário, a escassez de recursos, aliada à inflação, permitiu, nos primeiros cinco dias deste mês, •a situação descrita pela revista "Visão":
"Desconsolado, o corretor tem à sua t:rente apenas cadeiras vazias, no
quiosque armado junto ao prédio em construção num bairro cl:asse A,
de São Paulo. Há cinco dias não vende um apartamento (2.800 cruzeiros o metro quadrado) situação que nem sequer imaginava há cerca de
um ano, qua:ndo vári<Js andares de muitos edifícios eram entregues a
compradores num único fim de semana, mesmo a preço considerados
altos."
Poder-se-ia dizer que o setor imobillário é sujeito à especulação desenfreada.
Mas, quem mais sofre com a repressão credití'Cita é a agropecuárl:a, que deveria
ser estimulada, sob todos os pontos de vista, pois do seu êxito depende o abastecimento de gêneros de primeira necessidade.
A carência de dinheiro - o papel-moeda em poder do público - leva a conseqüêncLas inesperadas, e deixa o produtor em extrema incerteza. No começo de
junho, os círculos financeiros admitiam que as dificuldades e.ram comparáveis
às enfrentadas nos dias que se· seguiram à intervenção no Grupo Halles. É que
os níveis d·e liquidez baixaram verticalmente, afetando todo o sistema econômico.
O mercado abe1.·to de Letras do Tesouro Nacional apresentava-se inflacionado,
com d•eterminadas instituições C·Omprando as J.etras ·a taxas de desconto sem
paralelo. Explicou-se, então, no fim do mês, os estabelecimentos bancários sokem
pressão pn.ra recolhimento de impostos e contribuições à previdência social. Contudo, não houve mudança, e os comentaristas 1afirm•am que "as autoridades monetárias •estão leva,ndo a sério ra ·política de contenção dos meios de pagamento,
sendo inflexíveis mesmo ·nos dias de maior procura financeira".
Nesse mundo compllcaclo, em que se fala nos reflexos da enorme pressão
dos tomadores de dinheiro, no estreitamento das fontes tradicionais de recursos,
no aumento da Dívida Pública Interna pela colocação de títulos do Governo lLTN e ORTNJ, o produtor agrícola se J)erde ... e fica perdido.
1
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nos meios rurais, noiladamente depois .de a saf.11a 1972/73 haver apres.enta<iÓ
excelentes resultados. O que se passa com a la;vanja, •em São Paulo, mostra o
grau de deteri0l1B.ção a que foram levados os suportes da .atividade rural com o
produtor desestimulado e disposto a reduzir as áreas de pla.ntio e o consUmo de
fertilizantes e defensivos.
Houve casos em que· os agricultores adiaram suas ·encomendas e implementes. No Estado de Goiás, parece ter sldo pior ainda: os empresários agrícolas
mantiveram as solicitações de maquinaria, mas o finamcíamento não saiu.
Seria conveniente o desafogo imediato do meio circulante. Todos reconhecem as pressões oriundas da "inflação importada". Mas o Brasil tem -condições
d•e ultra.paasar a crise pvesente, sem necessidade de r·ecorrer a método asfixiante,
que deixam estranguladas as pequenas e médias empresas. Os Bancos comerciais
evitam as operações de crédito, e, para que os empresários consigam descontar
duplicatas, torna-se impvesclndiv.el ceder cada vez mais no saldo médio, que, nos
nossos dias, anda entre 35% e 45% sobre o total do empréstimo. As financeiras
vêm •adia.ndo o desconto de borderôs e os Bancos de investimento praticamente
paralisaram suas carteiras de financiamento, como é o caso do Banco do Brasil,
aqui focalizado, pelo menos no que diz respeito a Goiás.
Há espe.rança de que a prometida liberação se faça com urgêncLa. Por enquanto, o empresário vai adquirindo pouco dinheiro, a custo elevado, e sendo
obrigado a comprar, quando sollci·ta empréstimos, açõ·es de estabelecimentos
bancários, a preço quatro vezes superior ao negociado nas Bolsas. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Adalberto Sena) - Concedo a palavra ao nobre Senador Milton Cabral.
O SR. MILTON CABRAL - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o papel da mulher na vida pública nacional não tem estado suficientemente enaltecido. Participando do processo eleitoral brasileiro com mais da metade dos votos; participando da nossa força do trabalho com crescentes conting·entes, cada vez mais
a mulher brasileira vai-se firmando no quadro geral do nosso processo de
desenvolvimento.

Desejando prestar homenagem às mulheres do meu Estado, escolhi duas
figuras excepcionais da nossa vida pública, duas ilustres damas falecidas, neste
ano, representantes autênticas da dignidade, da energia da mulher paraibana.
Refiro-me, Inicialmente, à Dona Marina Ferraz Pessoa, esposa do ex-Deputado
federal Carlos Pessoa, da família do Presidente Epitácio Pessoa e do Presidente João Pessoa, mãe do ex-Deputado Carlos Pessoa Filho. D. Marina sustentou, nos últimos 20 anos, até o fim da sua vida, ao lado de seu filho Carlos
Pessoa, a chefia politica da Região de Umbuzelro, nos limit·es da Paraíba com
o Estado de Pernambuco. Umbuzeiro, terra de grandes tradições, berço de
homens ilustres, de vigorosas personalidades, onde nasceu um Presidente da
República, um Senador, dois Deputados Federais, três Deputados Estaduais, um
ilustre jornalista como Assis Ghateaubrland e um gTande poeta como Augusto
dos Anjos. D. Marina Pessoa, como disse, mulher cl·e fibra extraordinária, inteligência fulgurante, conquistou a amizade e o respeito do seu povo e, pelas suas
mãos, como baluarte de memoráveis campanhas políticas, a antiga UDN e a
Aliança Renovadora Nacional obtiveram esplêndidas vitórias eleitorais.
Outra notável paraibana, cuja memória honro neste momento, foi D. Maria
Emil!a de Arruda, a Sinhazinha, filha do Major da Guarda Nacional, João
Cavalcânti Sulu, esposa de Pedro Cavalcânti de Arruda, D. Maria Emílio. de
Arruda, faleceu em Brasília, bem longe de sua amada Boa Ventura, no alto
sertão do Estado da Paraíba, membro de tradicional família que nos deu um
·Senador da República, o Senador Joíio Arruda, e um Governador, o Dr. Djacir
Arruda, Governador do Território do Rio Branco, c um Deputado Estadual, Ce!.
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grande prestígio que, ao lado do seu marido, sustentou uma liderança política
que até hoje se fez sentir naquela parte do meu Estado, obtendo a familla
Arruda sucessivas vitórias através do comando de Cláudio, Flávio, Pedro e Djaclr
Arruda, na zona multo conhecida em nosso Estado como o célebre Vale do
Plancó.
Em Boa Ventura, na década de 20, tivemos também grande campanhas.
Lembro-me de que aquele Município, certa V·ez, se declarou território independente.
O Sr. Ruy Carneiro -

V. Ex.a dá licença de um aparte?

O SR. MILTON CABRAL - Com muito prazer, nobre Senador Ruy carneiro.
O SR. VlRG.íLIO TAVORA- Com prazer.
prestando a duas grandes damas da socl·edade paraibana. A primeira delas,
Dona Marina Pessoa, nascida em São Paulo e casada com o saudoso Deputado Carlos P'essoa, era moça fina, inteligente, de exc.elente educação e adaptou-se inteiramente aos nossos costumes. Mãe do meu amigo Dr. Carlos Pessoa
Filho, que ocupa cargo relevante no Governo do Estado, tive oportunidade de
com ela tratar, logo que contraiu núpcias no Rio de Janeiro, quando aprendi a
admirar suas nobres qualidades de esposa dedicadíssima e de liderança política.
A segunda, Dona Sinhazinha Arruda, genitora do nosso ilustre conterrâneo
Djacyr Arruda e esposa de Pedro Arruda, destacou-se pelos dotes de inteligência, bondade e espírito caridoso. Epltácio Soares, em crônlca publicada no
Diário da Borborema, de Campina Grande, soube descrever com delicada fidelidade e brilho, as qualidades que lhe ornamentavam a personalidade. Solidarizo-me, pois, às palavras com que V. Ex.a pranteia o desaparecimento dessas
ilustres damas do nosso Estado, num pronunciamento o~ortuno, que faz justiça
J. duas figuras femininas que tanto honraram a sociedade paralbana.
O SR. MILTON CABRAL - Agradeço as palavras do nobre r·epresentante
da Oposição, digno representante do meu Estado, Senador Ruy Carneiro, que
mais uma vez, com a grandeza do seu coração, vem prestigiar essas duas grandes figuras representativas do meu Estado que hoje estamos homenageando.
Sentimos, profundamente, a perda dessas mulheres ilustres. Esperamos que
o exemplo que ofereceram, a participação ativa na vida política do nosso Estado,
estimulem as paraibanas. Pr.eclsamos que as mulheres ingressem na vida política não simplesmente apoiando o partido e arregimentando eleitores, mas
participando atlvamente, inclusive conquistando a representação nas Assembléias.
Num País que t·em mais da metade ou cerca da metade da sua população
do sexo feminino; que tem 25% da sua força de trabalho no sexo feminino;
que tem a mulher participando, hoje, como empresária, como professora ou
como artista; num País em. que a Influência da ·mulh·er vem cr.escendo a cada
dia, é preciso também que ela se volte para a vida política. E, quando relembramos a atuação de mulhel·es ilustres como D. Marina Pessoa e D. Sinhazinha
Arruda, queremos que as paralbanas e todas as brasileiras se Inspirem no exemplo dessas duas criaturas que, ao longo de suas vidas, exerceram grande lnfluência e deixaram, para todos nós, profundos ensinamentos.
Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESinENTE (Adalberto Sena) - Não h:i mais oradores inscritos.
Lembro aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para
uma Sessão Conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas, no plenário da Câmara
dos Deputados, e destinada à apreciação das Mensagens n.s 61 e 62, de 1974 , do
Congresso Naclono.l.

